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เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงานของบริษัท

EBITDA = 5%

ความปลอดภัย

ลดอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้ = 0

วิสัยทัศน์
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงิน 2561 2560 2559 2558 2557

งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  22,246 19,701 16,733 21,355 25,363

กำาไรขั้นต้น 1,572 1,956 948 566 1,126

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 

  ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 1,318 1,734 877 374 1,006

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 585 441 223 (386) 84

*กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ **455 ***214 154 ****(610) 31

งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์ 12,673 12,937 12,897 13,640 16,195

รวมหนี้สิน 3,446 4,172 4,343 5,241 7,179

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,227 8,765 8,554 8,399 9,016

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.78 1.40 1.07 1.01 1.17

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 6.38 4.60 3.34 3.99 4.41

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.74 1.53 1.27 1.44 1.48

4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 20.49 24.83 25.82 31.57 31.92

5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 17.81 14.70 14.14 11.56 11.43

6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.27 6.56 5.72 5.33 5.08

อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน

7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 27.19 32.25 33.67 38.42 44.33

8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.48 0.51 0.62 0.80

9. อัตราส่วนความสามารถในการชำาระต้นทุนทางการเงิน (เท่า) 15.88 17.15 6.59 1.64 3.07

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

10. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.03 0.02 (0.07) 0.00

11. อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.04 1.09 0.91 (2.85) 0.12

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.55 1.66 1.16 (4.09) 0.18

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.05 2.47 1.82 (6.99) 0.34

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย)
 (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคาร
 และอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ
 * กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้
 ** ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท

 *** ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF  528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
  ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า 90 ล้านบาท
  ค) ตัดจำาหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
 **** ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)
7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ
 บริษัทใหญ่
9.  อัตราส่วนความสามารถในการชำาระต้นทุนทางการเงิน : กำาไรก่อนต้นทุน
 ทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำาหน่ายและรายการปรับปรุงอื่น 
 / ต้นทุนทางการเงิน     

10. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / จำานวนหุ้นสามัญถัว
 เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
11. อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ 
 (เฉลี่ย)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของ
 ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

หน่วย : ล้านบาท
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ปริมาณการขาย

(พันตัน)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจำาหน่าย (ล้านบาท)

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

หนี้สิน : ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขาย

(ล้านบาท)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 

(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน

(%)

2558 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท
2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท
 ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลังเก่า
  90 ล้านบาท
 ค) ตัดจำาหน่ายภาษีเงินได้ขอคืน 100 ล้านบาท
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท

2561

2560

2559

2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

2561

2560

2559

2558

2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน

2557 2558 2559 2560 2561
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “TSTH”)
(เดิมชื่อ บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด (มหาชน) หรือ “MS”)

เลขทะเบียนบริษัท

0107545000136

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายเหล็กทรงยาว 

สัญลักษณ์หลักทรัพย์

TSTH

หมายเลขกำากับใบหลักทรัพย์

ในประเทศ TH0692010000
ต่างด้าว TH0692010018
NVDR TH0692010R12
 
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท

12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

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

เว็บไซต์

http://www.tatasteelthailand.com 

หุ้นสามัญ

8,421,540,848 หุ้น

ทุนชำาระแล้ว

8,421,540,848 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474)                              
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
ชั้น 15, อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  
ร้องเรียนการกระทำาผิดจรรยาบรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์์ : 02 937 1000 ต่อ 1810
โทรสาร์ : 0 29371224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 ต่อ 3210    
โทรสาร์ : 0 29371224 
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร 

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

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

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001273
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
วันที่ก่อตั้ง  4 ตุลาคม 2531
ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 
 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำาบลบ่อวิน 
 อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
หุ้นสามัญ  3,856,637,797 หุ้น
ทุนชำาระแล้ว  4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น  1.20 บาท
ถือโดย TSTH  99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท  0105532094348
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กเส้น
วันที่ก่อตั้ง 4 ตุลาคม 2532
ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 1 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3668 3969
หุ้นสามัญ 17,500,000 หุ้น
ทุนชำาระแล้ว  1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท
ถือโดย TSTH  99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท  0105544085276
ประเภทธุรกิจ  ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
วันที่ก่อตั้ง  3 กันยายน 2544
ที่ตั้งโรงงาน  เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำาบลบางโขมด 
 อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
 โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
หุ้นสามัญ 1,200,000 หุ้น
ทุนชำาระแล้ว  120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  100 บาท
ถือโดย TSTH  99.99 %

nts

scsc

siscO

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

นายปิยุช กุปต้า
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้เขียนถึงท่านในฐานะประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และได้เสนอรายงานประจำาปี 
สำาหรับปีการเงิน 2560 – 2561  

ก่อนอื่น ผมขอเรียนให้ทราบถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 3.7 ซึ่งนับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความแข็งแกร่งและการกระตุ้น
การค้าโลก ขณะเดียวกัน ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 5.2 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออก 
การบริโภคของภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาครัฐ

ในด้านสถานการณ์เหล็ก ผลผลิตเหล็กจากทั่วโลกมีจำานวนสูงถึง 1,691 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.3 และมีการใช้กำาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
69.5 ประเทศจีนมีการเติบโตร้อยละ 5.7 ที่ระดับ 832 ล้านตัน ซึ่งเห็นได้
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตที่มีการปิดกำาลังผลิตของโรงงานผลิต
เหล็กด้วยเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้า (Induction furnace) มากกว่า 100 
ล้านตันในประเทศจีน และด้วยการบริโภคภายในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนในปี 2560 ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 ที่ประมาณ 
75 ล้านตัน ซึ่งส่งผลกระตุ้นเชิงบวกต่อราคาเหล็กในภูมิภาคและในโลก

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางการค้ายังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการ
ปกป้องทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในแถลงการณ์เมื่อ
เดือนมีนาคม 2561 สำาหรับการเรียกเก็บภาษีนำาเข้าเหล็กในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 
25 ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาภายหลังจากการสอบสวนตามมาตรา 232 ใน
ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่รุนแรง แต่ก็มี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนทิศทางของการส่งออกเหล็กเข้ามาเพ่ิมข้ึนแทน 
เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้นำาเข้าเหล็กรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้ ยังมี
แนวโน้มท่ีการเคล่ือนย้ายเศษเหล็กออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะหยุดชะงักลง 
ส่งผลต่อความไม่สมดุลและจำาเป็นที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เชี่ยวชาญในปี 2561

การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำาคัญอีกประการหนึ่งในปีที่ผ่านมา ก็คือ การเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดของราคาวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด (เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่า) 
วัสดุทนไฟที่ส่งออกจากประเทศจีนไปยังผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สร้างความ
ท้าทายอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศไทยในปี 
2561 

เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจของประเทศไทยคงความมีเสถียรภาพด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องถึง 15 ไตรมาส และคาดว่าจะยังคงเป็นเป็นไปในทิศทางบวกในปี 2561 
ด้วยอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 4 จากการส่งออกที่แข็งแกร่งและการท่อง
เที่ยวที่เฟื่องฟูขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้น กำาลัง
ซื้อของผู้บริโภคเริ่มกลับมา เนื่องจากหนี้สินที่มาจากนโยบายรถยนต์คันแรก
เริ่มหมดไป รวมทั้งรัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคยังคงอ่อนลงและตำ่ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจาก
ข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็กทรงยาว
ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าลดลงมากกว่าร้อยละ 20
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ผลการดำาเนินงานของบริษัทที่สำาคัญ
จากภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทของท่านได้ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมากในการ
เพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทโดยได้จำากัดให้ปริมาณ
การขายลดลงเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ในขณะที่ ปริมาณการขายเหล็กเส้นลดลง 
แต่การลดลงนั้นได้รับการชดเชยด้วยการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของทั้งเหล็กลวดและ
สินค้าเหล็กสำาเร็จรูปพร้อมใช้ นอกจากนั้น บริษัทได้เริ่มจัดจำาหน่ายเหล็กลวด
สำาหรับยางรถยนต์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งประเมิน
โดยบุคคลที่สามนั้นได้เพิ่มขึ้นถึง 4 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และเพื่อ
ตอบสนองความท้าทายในอนาคต บริษัทจึงได้ดำาเนินโครงการที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาในเรื่อง ‘การตลาดและการขายอย่างยั่งยืน’ ขึ้นด้วย

ในด้านการจัดหา บริษัทสามารถจัดหาเศษเหล็กในประเทศได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้ทดลองใช้เศษเหล็กประเภทใหม่ๆ รวมทั้ง ‘โครงการ
ความเป็นเลิศด้านการจัดหา’ ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 – 2559 ยังคงดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดหา การพัฒนาคู่ค้ารายใหม่ และการ
ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า
โรงงาน N.T.S. และ SCSC สามารถปฏิบัติงานโดยอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานเป็นศูนย์ได้ถึง 5 ปีและ 4 ปีตามลำาดับ มีกระบวนการบริหารความปลอดภัย
ของผู้รับเหมาที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากสมาคมเหล็กโลก  (World Steel 
Association) ตลอดจนไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาที่อยู่ในระดับตำ่ากว่า 3 ดาว ให้
เข้ามาทำางานในสถานที่ประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ได้เกิดอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงานจำานวน 1 ครั้ง

ส่วนหนึ่งของความยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อการบริหารจัดการต้นทุน แผงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานเป็นแห่งแรกมีกำาหนดการเริ่ม
ดำาเนินงานในปี 2561 และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติ
การที่อยู่หน้างาน ได้ช่วยให้การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นไปทั่วทั้งโรงงาน 
ในขณะที่การประกาศปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นตำ่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และความพร้อมด้านกำาลังแรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังคงดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการขยายขอบข่ายงานทางด้านดิจิทัล และยังได้ลงทุนในโครงการใหม่
ของเหล็กตัดและดัดสำาเร็จรูป ในระหว่างปีบริษัทได้ลงนามในหนังสือสัญญาขาย
ทรัพย์สินเตาถลุงเหล็กขนาดเล็กที่ได้หยุดดำาเนินการชั่วคราวแล้ว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเป็นบรรษัท
พลเมืองที่ดี โดยมีพนักงานจำานวนร้อยละ 99.5 เข้าร่วมในโครงการพันธกิจเพื่อ
สังคมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม สำาหรับโครงการเรือธงของบริษัท 
‘เสริมปัญญากับ ทาทา สตีล’ เป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือเพื่อ
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือ
ให้แก่โรงเรียนไปแล้วจำานวนทั้งสิ้น 276 แห่ง ซึ่งรวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จำานวน 
6 คัน และในระหว่างปี บริษัทยังได้จัดงาน ‘ทาทา สตีล มินิมาราธอน’ ขึ้น
เป็นครั้งแรก และได้นำาเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

ในระหว่างปี โรงงาน N.T.S. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านบริหารความ
ปลอดภัยจากนายกรัฐมนตรี โรงงาน SCSC ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว และ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล รายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ อีกด้วย

แนวโน้มในปีการเงิน 2561 - 2562
ในขณะที่ความต้องการเหล็กทั่วโลกในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีการขยาย
ตัวประมาณร้อยละ 1.8 และ ประเทศจีนจะยังคงดำาเนินการต่อเนื่องในการ
ใช้การบริโภคขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การส่งออกเหล็กจากประเทศจีน 
คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวก
ต่อตลาดเหล็กในภูมิภาคอาเซียน แต่ก็มีความเสี่ยงจากการที่เตาหลอมแบบ
เหนี่ยวนำาไฟฟ้าที่ถูกปิดไปบางส่วนจะมีการเคลื่อนย้ายมายังภูมิภาคนี้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้อุปทานเหล็กที่เกินอยู่แล้วมีส่วนเกินเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ในขณะ
ที่ภาครัฐกำาลังมองหาวิธีการต่างๆ ที่จะรักษาสมดุลทางการค้าในลักษณะเดียวกัน
จากการที่ราคาวัตถุดิบยังคงมีความแข็งแกร่ง และจะต้องขจัดราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคไม่ให้สูงนั้น ซึ่งก็ดูเหมือนว่ากลับสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิต 
อย่างไรก็ตาม การประกาศเมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า การใช้จ่ายของภาครัฐ
ในโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่อาจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2561 บริษัทจะยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มต่างๆ 
ที่มีการเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น และค้นหาโอกาสในการส่งออกไปยังภูมิภาค
อาเซียนอย่างแข็งขันต่อไป

ในช่วงปีการเงิน 2560 – 2561 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดยบริษัทได้รับทราบการลาออกจากคณะ
กรรมการบริษัทของนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน เนื่องจากหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในกลุ่มทาทา สตีล และการเกษียณอายุของนายมาริษ 
สมารัมภ์ และนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการขอแสดงความ
ขอบคุณต่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน สำาหรับคำาแนะนำาและความเป็นผู้นำาที่ท่าน
ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอดระยะเวลายาวนานในช่วงที่ผ่านมา

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ
บริษัท และขอขอบคุณลูกค้าผู้ทรงเกียรติของเรา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐ คู่ค้า เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำาหรับการสนับสนุน
ที่มีให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพนักงานทุกท่าน สหภาพแรงงาน 
และคณะผู้บริหารสำาหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพันธสัญญา 
และด้วยการสนับสนุนที่มีคุณค่ายิ่งจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมาโดยตลอด พวก
เราจะนำาพาบริษัทให้ไปสู่ระดับที่ดีขึ้นและสูงขึ้นต่อไป

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ
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นายปิยุช กุปต้า

• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ
 บรรษัทภิบาล สรรหา
 และ พิจารณาผลตอบแทน

นายอลัน แคม

• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ  
• กรรมการบรรษัทภิบาล 
 สรรหา และพิจารณา
 ผลตอบแทน

นายรังกะนาร์ท 
รากุปะติ เราว์

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ

นายราจีฟ มังกัล

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
 และความยั่งยืน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจำาปี 2560-25618

รายนามคณะกรรมการ
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นายอาชีช อนุปัม

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
 และความยั่งยืน

นายหัตถศักดิ์ 
ณ ป้อมเพ็ชร์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการ
 พันธกิจเพื่อสังคม 
 และความยั่งยืน

นายธราธร  
เปรมสุนทร

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบรรษัทภิบาล 
 สรรหา และพิจารณา
 ผลตอบแทน

นางสาวอนุตตรา 
พานโพธิ์ทอง

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการบรรษัทภิบาล 
 สรรหา และพิจารณา
 ผลตอบแทน

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 9



 นายปิยุช กุปต้า

 ประธานคณะกรรมการ

 ประธานคณะจัดการ

  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

 อายุ 49
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

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 
  TM International Logistics Limited
2555 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

 นายอลัน แคม

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

 และพิจารณาผลตอบแทน

 อายุ 61
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 กรกฎาคม 2560
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA)
 University of Denver, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA)
 University of Denver, USA
• Director Certification Program (DCP 39/2004)
• IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006)
• IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class 
 (CGI 0/2014)
• The Role of Chairman Program (RCP 2017)

 ประสบการณ์ทำางาน

2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จำากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน
  บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำากัด, ปาปัวนิวกินี
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำากัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท
  บริษัท ลิเบอร์ทัส จำากัด
2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2555 – 2559 กรรมการบริหาร
  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำากัด
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 นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์

 กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ

 ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

 อายุ 60
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
 New York University, School of Law, USA
• ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ 
 University of Miami, School of Law, USA 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Corporate Secretary (CSP: 4/2003)
• Director Certification Program  (DCP: 33/2003)
• Audit Committee Program (ACP: 13/2006)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA: 1/2007) 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR: 6/2008)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
 (MIR: 2/2008)
• Role of the Compensation Committee Program (RCC: 6/2008) 
• Role of Chairman Program (RCP: 20/2008)
• Director Certification Program Refresher Course
• Successful Formulation and Execution Strategy (SFE: 1/2008) 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM: 1/2009)
• Chartered Director Class (CDC: 7/2013)
• Successful Formulation & Execution Strategy (SFE:18/2013)
• How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS: 2/2013)

 ประสบการณ์ทำางาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  หอการค้าไทย

 นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

 และพิจารณาผลตอบแทน

 อายุ 46
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มีนาคม 2561
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การเงินและการลงทุน
 George Washington University, Washington DC, USA
• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร 
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำางาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามซิตี้คอนกรีต จำากัด
2560 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
2558 – 2560 กรรมการผู้มีอำานาจ
  บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 11



 นายธราธร  เปรมสุนทร

 กรรมการบริษัท

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

 และพิจารณาผลตอบแทน

 อายุ 54
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2539 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการอาวุโส
  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2544 – 2557 กรรมการ
  บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

 นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

 กรรมการบริษัท

 กรรมการจัดการ

 อายุ 58
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

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.

รายงานประจำาปี 2560-256112



 นายอาชีช อนุปัม

 กรรมการบริษัท

 กรรมการจัดการ

 กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน

 อายุ 49
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2561
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
  NatSteel Holdings Pte. Limited, Singapore
2556 - 2558 Executive-in Charge Tubes Division
  Tata Steel Limited, India
2552 – 2556 Chief of Marketing & Sales, Long Products
  Tata Steel Limited, India

 นายราจีฟ มังกัล

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการจัดการ

 กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

 อายุ 50
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
  NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU
  Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
  หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
  หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
  Tata Steel Limited, India
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รายนามกรรมการที่เกษียณอายุ/ลาออกจากตำาแหน่งระหว่างปี

 นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

 ประธานคณะกรรมการ

 ประธานคณะจัดการ

 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

 และ พิจารณาผลตอบแทน

 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2558
 วันที่ลาออกจากตำาแหน่ง 10 มกราคม 2561

  นายมาริษ  สมารัมภ์

 กรรมการอิสระ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา

 และพิจารณาผลตอบแทน

 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
 วันที่เกษียณอายุ 7 กรกฏาคม 2560

 นางสาวรวีวัลย์  ภิยโยพนากุล

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

 และพิจารณาผลตอบแทน

 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545
 วันที่เกษียณอายุ 20 มีนาคม 2561



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)14 15

รายนามผู้บริหาร

12

9
6 10

7

58

4

3

 1 นายราจีฟ มังกัล
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

 2 นายวันเลิศ การวิวัฒน์
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

 3 นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้
  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



 1 นายราจีฟ มังกัล

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

 อายุ 50
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
  NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2553 – 2556 ผู้บริหาร Tubes SBU
  Tata Steel Limited, India
2548 – 2553 หัวหน้าฝ่ายเหล็กลวด
  หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
  หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค
  Tata Steel Limited, India

 2 นายวันเลิศ การวิวัฒน์

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

 อายุ 52
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

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

รายงานประจำาปี 2560-256116



 3 นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

 อายุ 52
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2559
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• Bachelor of Commerce, Calcutta University
• Chartered Accountant
 Institute of Chartered Accountants of India
• General Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programe, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 241/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประสบการณ์ทำางาน

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

 4 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

 อายุ 55
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553
 สัดส่วนการถือหุ้น 220,000 (0.00%)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)    
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำางาน

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 17



 5 นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

 อายุ 55
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

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

 6 นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย

 อายุ 49
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  31 กรกฎาคม 2555
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2555 – 2559 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บจก. เหล็กสยาม (2001)
2555 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี
  บจก. เหล็กสยาม (2001)
2553 – 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบำารุง
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายงานประจำาปี 2560-256118



 7 นายอมิท คันนา

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

 บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 อายุ 51
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

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

 8 นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี

 อายุ 59
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2554 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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 9 นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง

 อายุ 48
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประสบการณ์ทำางาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2551 – 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2549 – 2551 ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
2548 – 2549 ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุรี
  บจก. เหล็กสยาม (2001)

 10 นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

 อายุ 46
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  1 มิถุนายน 2559
 สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

 คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประสบการณ์ทำางาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เหล็กสยาม (2001)
2558 – 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
  บจก. เหล็กสยาม (2001)
2557 – 2558 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
  บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
2555 – 2557 ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบำารุง
  บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายงานประจำาปี 2560-256120



โครงสร้างรายได้
การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำาหน่ายตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2560 – 2561 ปี 2559 – 2560 ปี 2558 – 2559

พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเส้น 682 12,174 54.7 844 12,929 65.6 751 10,545 63.0

เหล็กลวด 360 6,977 31.4 256 4,263 21.6 195 3,115 18.6

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 59 1,094 4.9 69 1,106 5.6 77 1,295 7.8

อื่นๆ 3 52 0.2 8 95 0.5 5 53 0.3

รวมรายได้จากการจัด
จำาหน่ายภายในประเทศ

1,104 20,297 91.2 1,177 18,393 93.3 1,028 15,008 89.7

ส่งออก
เหล็กเส้น 101 1,729 7.8 84 1,295 6.6 116 1,705 10.2

เหล็กลวด 12 220 1.0 1 13 0.1 1 20 0.1

รวมรายได้จาก
การส่งออก

113 1,949 8.8 85 1,308 6.7 117 1,725 10.3

รวมรายได้จากการจัด
จำาหน่ายทั้งสิ้น

1,217 22,246 100.0 1,262 19,701 100.0 1,145 16,733 100.0

รายได้จากการจัดจำาหน่ายปี 2560-2561

เหล็กเส้น (ในประเทศ)
54.7% 

เหล็กลวด (ในประเทศ)
31.4% 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
4.9% 

อื่นๆ
0.2% 

ส่งออก
8.8% 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม 
สตีล จำากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง 
บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ 
บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) 
ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด ในปีพ. ศ. 2549 Tata Steel 
Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำากัด (มหาชน) 
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำากัด (มหาชน) เป็น บริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (TSTH) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำาเนิน
ธุรกิจ เป็นบริษัทลงทุน มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL 
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิต
เหล็กที่หลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ทำาการ
ผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ใน
เรื่องการดำาเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้าน
การเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย
ผ่านทางสำานักงานเครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับ
เคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็น
ผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา 
บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

การดำาเนินงานของบริษัทเป็นการดำาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมี
บริษัทเป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะ
ดูแลด้านการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำาหนดไว้ทั้ง
ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำาลังการผลิตสำาหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้า
หมายที่จะทำาให้เกิดผลกำาไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำานาญเฉพาะ
และความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมือ
อาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

โครงสร้างการถือหุ้น

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)

99.76%

99.99%

99.99%

บจก. เหล็กสยาม (2001) (“SISCO”)

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“N.T.S.”)

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”)

รายงานประจำาปี 2560-256122



ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24
1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD40 และ 
 SD50 

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำาหรับ
ใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน 
สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติสามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. 

ในอนาคตบริษัทกำาลังพัฒนาเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60 และทาทา ทิสคอน 
ซุปเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD50

2. เหล็กลวด

ประกอบด้วย
2.1 เหล็กลวดคาร์บอนตํ่า ชั้นคุณภาพ SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 
 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 
 348-2540 สำาหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวด
 ตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น
2.2 เหล็กลวดคาร์บอนสําหรับงานยํ้าหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น SWRCH6A-
 22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2243-2548 สำาหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น 
 ลวดขอบยางรถยนต์ น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น

2.3 เหล็กลวดสําหรับทําแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศูนย์
 กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 (มอก.) เลขที่ 2244-2548 สำาหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม
2.4 เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
 ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 เลขที่ 349-2548 สำาหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง        
 ลวดเหล็กตีเกลียว สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และ
 ลวดสลิง เป็นต้น

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนำ้า ชั้นคุณภาพ SM400-540 และ 
SS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 
1227-2539 ภายใต้เครื่องหมายการค้า     สำาหรับใช้ในการก่อสร้างงาน
โครงสร้างต่าง ๆ  เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา

ชั้นคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สำาหรับการใช้งานทั่วไป และ
ชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) สำาหรับการใช้งานด้านยานยนต์ 
และวิศวกรรม 

5. เหล็กตัด และดัดสำาเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างสำาเร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบ 
โดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบและสั่งให้บริษัท
ดำาเนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบที่ต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดี
ในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจากการตัด ประหยัดพื้นที่ในการดัด การใช้
คนที่มีทักษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงาน
และขนส่งทันเวลาสู่สถานที่ก่อสร้าง จากข้อจำากัดในการวางอุปกรณ์การดัดและ
การกองเก็บ และความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วนของเหล็ก
ตัดและดัดสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสำาเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ สำาหรับใช้ในงานก่อสร้างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้ผลิตเหล็กเดือยสำาเร็จรูป (Dowel) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำาหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต 
เป็นต้น

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำาลังการผลิตจากจำานวนผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปรวม 1.21 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 71%

กำาลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

N.T.S. SISCO SCSC

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

ตันต่อปี
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย SISCO 
SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ
บริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 9001:2015  
นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย SCSC N.T.S. 
และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 14001:2015 (ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานสากล) N.T.S. และ SCSC ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานข้อ
กำาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฎิบัติ
การสอบเทียบ) SISCO และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon 
Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตลอดจน บริษัทได้ให้ความสำาคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดย SISCO SCSC 
และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001-2554 และ BS OHSAS 
18001:2007 (มาตรฐานสากลสำาหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)

ที่ TSTH ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจัดหา และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2008 ตามลำาดับ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กลายเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำาคัญสำาหรับวัตถุดิบ 
วัสดุอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ให้กับภูมิภาคต่างๆ ในโลก และในช่วงปีที่
ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการเพื่อควบคุม และปรับปรุงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในประเทศ  ทำาให้โรงงานที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรการใหม่นี้ 
ต้องปิดตัวลงบางส่วนหรือทั้งหมด ส่งผลกระทบต่ออุปทานของวัสดุบางประเภท 
ด้วยเหตุดังกล่าวต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด 
เฟอร์โรอัลลอยด์ และวัสดุทนไฟ จึงกลายมาเป็นความท้าทายของผู้ผลิตเหล็ก 
สำาหรับแท่งถ่านอิเลคโทรดนั้น ราคาปรับตัวสูงขึ้นถึง 8 เท่าในช่วง 15 เดือนที่
ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และพัฒนา
แหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศจีน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน
ฝ่ายจัดหาก็มีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับ Tata Steel China Desk เพื่อหาผู้
จำาหน่ายในประเทศจีนที่ราคาแข่งขันได้และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังถือ
เป็นการขยายฐานผู้จำาหน่ายอีกด้วย

ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานบน
พื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนดำาเนินงานในแนวทางความ
ยั่งยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะขยายไปสู่ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 
มีการประสานงาน และสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างสมำ่าเสมอ 
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถ
นำาไปพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งจากตลาดภายในประเทศและการนำาเข้า
โดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของการจัดหาภายใน
ประเทศและการนำาเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 
สำาหรับปี 2560 – 2561 ตามลำาดับ สัดส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของการขนส่ง ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และ
เกิดการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในทุกๆ ปี ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า
ที่สำาคัญในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแผนงานในอนาคต
ของบริษัทให้คู่ค้าได้รับทราบ ในทางกลับกันก็ได้รับข้อมูลในตลาดจากคู่ค้าอีกด้วย

โครงสร้างการดำาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำางานภายในฝ่ายจัดหา ได้แก่ 
การแยกหน่วยงานจัดหาวัสดุการผลิตออกจากการจัดหาวัสดุเพ่ือการซ่อมแซม
บำารุงรักษาการผลิต และเพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการทำางานที่คล่องตัว และเพื่อมุ่งเน้นการจัดหาแบบกลยุทธ์ให้มากขึ้น  
จัดตั้งแผนกใหม่เพื่อจัดการข้อมูลวัสดุโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมระดับการ
บริการให้ผู้ใช้งาน และดูแลฐานข้อมูลให้มีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดหา และจัดการความพร้อมใช้งานของวัสดุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
หน่วยงานจัดหาของบริษัทได้จัดระบบการทำางานโดยการแบ่งหน่วยงานตาม
ประเภทสินค้า และหมวดหมู่ในการใช้จ่ายออกเป็น 8 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อ
ไปนี้
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1. การจัดหาเศษเหล็ก 

เศษเหล็กถือเป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า ในปี 
2560 สภาวะการแข่งขันของตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูงอันมีสาเหตุ
มาจาก มีผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมเหนี่ยวนำาไฟฟ้าเข้ามา ในบางช่วงเวลาที่
ประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากสุด บริษัทได้มีการซื้อเหล็กแท่ง (Billet) มาผลิต
ต่อ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนโดยรวม อีกทั้ง เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปอีกด้วย แต่ทั้งนี้ บริษัทก็ยังคงศึกษาและพัฒนาการ
ใช้เศษเหล็กที่มีต้นทุนตำ่าประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขยายศูนย์รับ
ซื้อเศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในประเทศ
ให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศที่ยังคงมีราคาสูงกว่า 
ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ตำ่าที่สุดได้

2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำารุงรักษา และเพื่อการผลิต

วัสดุหลักที่จัดหาโดยหน่วยงานนี้ เป็นวัสดุเทคนิคและวัสดุอะไหล่ เช่น ตลับ
ลูกปืน อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค ระบบหล่อลื่น ระบบบำาบัดนำ้าเสีย 
เครื่องกรอง สายพานลำาเลียง และอื่นๆ การตั้งแผนกใหม่เพื่อจัดการข้อมูล
วัสดุ โดยการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานนี้ และแผนกจัดการ
พัสดุได้ช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลวัสดุอย่างมีประสิทธิผล สิ่งนี้ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม ชิ้นส่วนอะไหล่ในรุ่นที่เทียบ
เคียงได้ และการจัดหาจากประเทศที่มีต้นทุนตำ่า หน่วยงานนี้ยังคงให้ความ
สำาคัญกับการลดภาระการทำาธุรกรรมและการขยายฐานผู้จัดจำาหน่าย

3. การจัดหาวัตถุดิบ บริการกลางและงบลงทุน 

การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้ใน
กระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ที่สำาคัญคือ การหาแหล่งวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตของบริษัท 
การใช้กลยุทธ์การจัดหาไปยังผู้ผลิตโดยตรงในประเทศที่มีต้นทุนตำ่า ได้แก่ 
อินเดีย ภูฏาน มาเลเซีย ปากีสถาน เนื่องจากผู้ผลิตบางรายในประเทศจีนได้
รับผลกระทบจากนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของรัฐบาลทำาให้การผลิตมี
ปริมาณจำากัด  

สำาหรับงานจัดหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทบทวนและจัดทำา Technical Specification โดย
ผู้จัดการแต่ละโครงการ ทำาให้ลดขั้นตอนการเตรียมการก่อนการเสนอราคาลง 
โครงการที่ดำาเนินการเป็นโครงการสนับสนุนและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้เกิด
การประหยัดพลังงานเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากกลุ่มบริษัทที่
มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน     

4. การจัดหาวัสดุการผลิต

วัสดุการผลิตมีความเชื่อมโยงกับแผนการผลิตซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทัน
เวลา ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง วัสดุการผลิตที่สำาคัญ ได้แก่ แท่งถ่าน
อิเลคโทรด ซึ่งเป็นวัสดุสำาคัญในกระบวนการหลอมเหล็ก 

ความท้าทายที่สำาคัญเกิดจากนโยบายเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของประเทศจีน
ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเกิดภาวะราคาผันผวนอย่างมาก อย่างไรก็ดี มี
การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษัทกับหน่วยงานจัดหาของ
บริษัทในกลุ่มทาทา สตีลใน อินเดีย และสิงคโปร์ ในการรวมกันเป็นเอกภาพ
ในตลาดเพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรอง และการใช้กลยุทธ์จัดหาจากผู้ผลิตกระจาย
ออกไปในแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว 

5. การจัดหาและบริการโรงงาน

หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้ คือ การจัดหางานบริการสำาหรับโรงงานทั้ง 3 
โรงงาน บริษัทปฏิบัติตามโครงสร้างค่าจ้างขั้นตำ่าตามที่รัฐบาลประกาศในแต่ละ
ครั้ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริการขึ้นอยู่กับจำานวนคนงาน ความพยายาม
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนายจ้างหลัก 
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการความปลอดภัยของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอันตราย
ต่อสถานที่ทำางาน

6. บริการโลจิสติกส์ 

งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าวัสดุ โดยมีเป้าหมายหลัก
คือ การจัดการขั้นตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธีที่จะทำาให้สินค้าขนส่ง
ได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย
ความปลอดภัย

ช่วงรอบปีที่ผ่านมามีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเข้า และส่ง
วัสดุออกนอกโรงงาน โดยบริษัทได้ตั้งคณะทำางานที่มีตัวแทนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดเวลาเข้า-ออก ของรถบรรทุก และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับเหมาขนส่ง รวมทั้งลูกค้าของบริษัทด้วย

7. การสนับสนุนงานจัดหา และรายงาน

บริษัทมีแผนจะพัฒนาระบบการจัดหาที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลการ
จัดหาอย่างชัดเจนและโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก มุ่งสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล ทางเลือกต่างๆ กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษา และปรึกษากับ
ทีม IT ของทาทา สตีล อินเดีย

8. การจัดการพัสดุ

หน่วยงานมีหน้าที่บริหารและจัดการพัสดุในแต่ละที่ตั้งของโรงงาน โดยมีหน้าที่
หลักในการรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อบริการให้กับ
หน่วยงานการผลิตและซ่อมบำารุงได้ในเวลาที่ต้องการ ในขณะเดียวกันยังต้อง
ควบคุมมูลค่าของวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
จากทาทา สตีล อินเดีย ได้ผนวกอยู่ในกลยุทธ์การจัดการวัสดุเพื่อรักษาคุณภาพ
ของอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่กระทบกับระดับ
การให้บริการ
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ปัจจัยความเสี่ยงในการจัดหา
1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก

ปีที่ผ่านมา ความต้องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอม
เหนี่ยวนำาไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและ
แร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างมีนัย
สำาคัญ บริษัทได้ขยายลานรับซื้อไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อรวบรวมเศษเหล็กภายใน
ประเทศเพิ่ม บริษัทยังคงให้ความสำาคัญกับการทดลองใช้เศษเหล็กต้นทุนตำ่า 
และการจัดหาเศษเหล็กต้นทุนตำ่าที่ผ่านการทดลองใช้ในเชิงพาณิชย์

2. การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว

การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จำาหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรก 
การทำางานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทาง ผ่านคณะทำางาน Strategic Procurement 
Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้
งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจำาหน่ายให้เป็นทางเลือกให้
มีมากขึ้น จากการติดตามผลเป็นประจำาทุกเดือน พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาการ
จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง

ประการที่สอง ในกรณีที่เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายเดียว การสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานจัดหา
มีหน้าที่ทบทวนรายการที่ยังใช้จากผู้ผลิต/ผู้จำาหน่ายรายเดียว เพื่อขออนุมัติ
จากระดับที่เหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากแรงงานทักษะมีต้นทุนสูงขึ้น

เนื่องจากรัฐบาลประกาศเมื่อไม่นานนี้ว่า ไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างชาติ
ทำางานที่ใช้ทักษะ ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบ
ดงักลา่ว บรษิทัจดัใหม้กีารรวมงานประเภทตา่งๆ  เพิม่ประสิทธภิาพของผูร้บัเหมา 
เพื่อยกระดับผลผลิต ยกเลิกสัญญาการจ้างแรงงานภายนอก และใช้พนักงานแทน 
ปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางประเภท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทำาและสื่อสารนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้คู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
และกฎหมายที่ดิน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้อง
ร้องด้วยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม 
ตลาดภายในประเทศ

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

บริษัทจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค 
รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
ทาทา ทิสคอน ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำาหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค 
โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้องการ และการเติบโตของแต่ละพื้นที่ 
โดยบริษัทจะมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มผู้แทน
จำาหน่ายรายหลัก อีกทั้งมีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
สมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ และเมกาโฮม  

บริษัทมีการจัดตั้งทีมพัฒนาตลาด เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นรับแรงสูง SD50 เหล็กตัดและ
ดัดสำาเร็จรูป เหล็กปลอกสำาเร็จรูป และเหล็กเดือยสำาเร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ 
เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา
ก่อสร้าง พร้อมด้วยให้ความรู้แก่พนักงานของตัวแทนจำาหน่ายทั้งด้านเทคนิค
และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่างสมำ่าเสมอ 
 
2. เหล็กลวด

บริษัทจำาหน่ายแก่ผู้ผลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่านตัวแทน
จำาหน่าย บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของ
ผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายผลิต 
ฝ่ายการตลาดและการขาย  ฝ่ายรับประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และส่วนวางแผนการผลิต

บริษัทยังคงมีการขยายฐานลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง และในด้านผลิตภัณฑ์ 
บริษัทมีการพัฒนาเหล็กลวดสำาหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) 
ซึ่งเป็นลวดเหล็กคุณภาพสูง 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค 
และยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำาหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค อีกทั้ง
การจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน
ผู้ผลิตชิ้นส่วนงานการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
เพื่อรับฟังความต้องการสินค้าและบริการมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
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4. เหล็กเพลา

บริษัทจำาหน่ายแก่ผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว
โดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดสำาเร็จรูป

บริษัทจำาหน่ายไปยังผู้รับเหมาโครงการ และผ่านตัวแทนจำาหน่ายทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด  

บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการวางแผน
ผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของลูกค้า

ทุกผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
และรถสาธารณะ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อย
กับผู้แทนจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออก

บริษัทส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ
ประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON 
ไปยังประเทศอินเดีย บริษัทมีสัดส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ 9 
ของยอดขายรวม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ 
เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศออสเตรเลีย/ประเทศ
นิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหล็ก
ลวดตามมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก

สัดส่วนของช่องทางจัดจำาหน่ายในประเทศ

ช่องทางจำาหน่าย
ปีการเงิน (ร้อยละ)

ปี 2560-2561* ปี 2559-2560* ปี 2558-2559* ปี 2557-2558* ปี 2556-2557*

ขายตรง 48 39 34 32 37

ตัวแทนจำาหน่ายส่วนภูมิภาค 17 18 18 18 16

ตัวแทนจำาหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 43 48 50 47

รวม 100 100 100 100 100

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในปี 2560 ประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกอยู่ที่ 1,622 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น 
เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ด้านความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศจีนอยู่ที่ 766 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ดำาเนินนโยบายการลดกำาลังการผลิตส่วนเกินใน
อุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งวัตถุดิบและสินค้าเหล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงาน
ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำาไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) ส่งผล
ให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนมีการขายเครื่องจักร หรือย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย 

ด้านความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 16.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 
14.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำาเข้าอยู่ที่ 11.3 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของความต้องการ
ใช้เหล็กของประเทศไทย 

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.6 ล้านตันลดลง
ร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำาเข้าอยู่ที่ 2.6 ล้าน
ตัน ลดลงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของ
ความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย (สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย) เนื่องจากการลงทุนภาครัฐมีการชะลอตัวจากการเลื่อนการ
ประมูล และก่อสร้างภาคเอกชนลงทุนน้อยเนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจ

หมายเหตุ * ปรับตามผังองค์กร
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ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี
ปริมาณการ

ผลิต
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

ความต้องการ
ใช้

(ล้านตัน)

การ
เติบโต
(ร้อยละ)

นำาเข้า
(ร้อยละของความ

ต้องการใช้)

2560 6.77 -15 11.33 -10 1.55 20 16.54 14 68

2559 7.96 22 12.61 10 1.29 8 19.28 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

ที่มา : สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ 
1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) 
 จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ และนำาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็น
 วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้
 สามารถจำากัดสารมลทินได้เกือบร้อยละ 100 ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
 ตลอดทั้งเส้น) ซึ่งจะถูกนำาไปผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น 
 เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) 
 จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
 กึ่งสำาเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้ต้องใช้เศษเหล็กที่มีคุณภาพสูงกว่า 
 และการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึง
 การปรุงนำ้าเหล็ก ซึ่งอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สมำ่าเสมอตลอดทั้งเส้น 
 เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) โดยกระบวนการ
 นี้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่
 สั้นกว่า ซึ่งจะถูกนำาไปผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ
3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทั้งภายในประเทศ 
 และนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกนำาไปผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น 
 เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
4. ผู้นำาเข้าผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และ
 เหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ และผู้นำาเข้ามาจัดจำาหน่าย

เมื่อพิจารณากำาลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และเหล็ก
รูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศที่มีโดยรวมประมาณกว่า 15 ล้านตัน 
กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2560 ที่ 5.6 ล้านตัน 
จะเห็นได้ว่ายังคงมีกำาลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการใช้
ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนำาเข้าแต่อย่างใด  

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง จากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมี
การลงทุน และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้น
ของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำาไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) 

ด้วยนโยบายการปรับลดกำาลังการผลิต และความต้องการใช้ภายในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ทำาให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีนลดลง อนึ่งในปีที่ผ่านมา
ไทยมีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจากเวียดนามสูงขึ้นมาก บริษัทจึงต้องติดตาม
สถานการณ์การนำาเข้าเหล็กลวดจากเวียดนามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ได้แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่การแข่งขันหลักในประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือ 
ผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
คุณภาพที่เหนือกว่า จึงทำาให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนประเทศอินเดีย 
บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มลูกค้าของทาทา สตีล



แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2561
ธนาคารโลกประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับร้อยละ 3.1 
ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ในระดับร้อยละ 3 เนื่องจากการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งประเทศ
กำาลังพัฒนา เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย ประเทศบราซิล และ
ตะวันออกกลาง เศรษฐกิจประเทศจีนยังคงชะลอตัวลงที่ระดับร้อยละ 6.4 ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.8 (ธนาคารโลก) จากมาตรการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของระบบการเงิน 

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 3.6-4.6 ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่ระดับร้อย
ละ 3.9 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การส่งออกเพิ่มขึ้น จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่ม
ขึ้น การลงทุนภาครัฐทั้งโครงการเก่า และโครงการใหม่ที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น 
รถไฟทางคู่  รถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รถไฟฟ้าความเร็วสูง การ
สร้างและขยายสนามบิน ท่าเรือ ถนน และเขื่อน อีกทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) พร้อมด้วยการลงทุนภาค
เอกชนที่เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทำาให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
ทั้งภาคการเกษตร บริการ และอุตสาหกรรม แต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลประกอบด้วย 
ภาวะเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้นจากราคานำ้ามัน นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ยังคงไม่ปรับเพิ่มขึ้น และมาตรการ
ปกป้องทางการค้าทั้งในรูปแบบมาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของ
ประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

ด้านสินค้าเหล็กสถาบันเหล็กโลกประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกไว้ที่ 
1,648 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกที่ปรับตัวดีขึ้น  

ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนอยู่ที่ 766 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับปีก่อน จาก
การที่รัฐมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งการดำาเนิน
นโยบายลดกำาลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็กทั้งวัตถุดิบ และสินค้า
เหล็กอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตเหล็กแบบเตา
หลอมเหนี่ยวนำาไฟฟ้า (Induction furnace) การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็ก
จากประเทศจีน และการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน และประเทศ
เวียดนาม มาตรการการเพิ่มภาษีเหล็กนำาเข้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำาให้
ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ต้นทุน
การผลิตเหล็กที่สูงขึ้นตามราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด และเฟอร์โรอัลลอยด์ 

รายงานประจำาปี 2560-256130



ความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทดำาเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management – ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
กรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของ
กลุ่มบริษัททาทา สตีล  และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรมต่างๆ  
การบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัท มีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และถูกนำามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงองค์กรยังเป็นส่วนสำาคัญใน
กระบวนการวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งช่วยให้มีการ
คาดการณ์ไปข้างหน้า ทำาให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ในขณะ
เดียวกันก็ช่วยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทางด้านธุรกิจต่อไป

การที่บริษัทดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ในการดำาเนินธุรกิจในหลายด้าน ทั้งด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดทำาและ
รวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กำาหนดแผนรับมือกับ
ความเสี่ยงโดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ สำาหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท 
เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดย
ความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

รายการความเสี่ยงที่บันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจำา
เดือนของคณะผู้บริหารของ TSTH โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี ่ยงแต่ละ
รายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงและแนวโน้มของข้อบ่ง
ชี้เตือนภัยความเสี่ยง ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดย
ทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายการ
ความเสี่ยงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่
ในรายงานต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยสำาคัญกับการลงทุนของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศ ในปี 2560 การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 1.2 ซึ่งตำ่ากว่าประมาณการ 
ทำาให้ปริมาณการใช้เหล็กลดลงเช่นกัน อีกทั้งการนำาเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจาก
ประเทศจีน และเริ่มมีการนำาเข้าจากประเทศเวียดนามมากขึ้น ทำาให้อุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอกับ
หน่วยงานกำากับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็กช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่
ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยาย
ตลาดเหล็กเส้นตัดและดัดสำาเร็จรูป และเพิ่มกำาลังผลิตเหล็กเส้นตัดและเหล็กดัด
สำาเร็จรูปพร้อมใช้งานซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น 

การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับ
ผู้แทนจำาหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย 

บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความ
ผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยาย
ฐานลูกค้าซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้าง
แบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
บริษัทมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตทั้งโดยการนำาเข้าจากต่างประเทศ และการจัดหา
ภายในประเทศ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต) 
ในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูง
ขึ้น อีกทั้งจากความต้องการบริโภคภายในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การส่ง
ออกวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศจีนมีปริมาณลดลง 

สถานการณ์ด้านวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศ รวมถึงบริษัทได้รับ
ผลกระทบด้านต้นทุนในส่วนที่มีการนำาเข้าจากต่างประเทศที่สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่ รวมถึงบริษัทจึงหันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก  จึงทำาให้การ
แข่งขันด้านการซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต) เพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงนี้ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ
ร่วมกับพันธมิตรที่สำาคัญ ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จในการเพิ่มปริมาณการ
จัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ ในส่วนของความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของราคา 
บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงนี้ ด้วยการรักษาสมดุลของระดับวัตถุดิบคงคลัง 

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)

บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับผู้ซื้อ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
เพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เตาถลุงขนาดเล็ก “ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” ในราคา 15.15 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ  ข้อกำาหนดของสัญญากำาหนดให้ผู้ซื้อชำาระเงินล่วงหน้าก่อนทีจ่ะ
ทำาการรื้อถอนและขนส่งชิ้นส่วนของส่ิงปลูกสร้างของโครงการเตาถลุงเหล็ก 
MBF งานรื้อถอนดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและน่าจะใช้เวลา 12-18 เดือน 
ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อตกลง รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนอันจะส่งผลต่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำาระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence 
Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบ
การบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษัท
มีการกำาหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัย
สูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่สำาคัญที่
ดำาเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้
ผู้รับเหมามีมาตรฐานสูงขึ้น และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
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ถนน บริษัทให้ความสำาคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การบาดเจ็บถึง
ขั้นหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล (FAC) และ
ทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงาน
เหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย 
(Safety Observation) และอันตรายถึงขั้นเสียชิวิต (Fatal Risk Control 
Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและกำาหนดกิจกรรมแก้ไขที่
เกี่ยวข้อง  

บริษัทยังให้ความสำาคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานท่ีทำางานมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำางานต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมี 
ความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทั้งติดตามและให้การ
รักษาหากมีผลผิดปกติจากปัจจัยในการทำางาน โดยได้นำาระบบดัชนีด้านสุขภาพ 
(Health Index) มาใช้ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน 

บริษัทได้กำาหนดลำาดับความสำาคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการกำาหนดกฎ
ระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่นำามาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก 
สามารถนำากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทยังให้ความสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) 
ในการวัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยก๊าซ ได้แก่ 
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้อง
เรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรนำ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้หลักการปล่อยนำ้าทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการ
จัดการนำ้า สำาหรับการจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิล
ขยะให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้นำากากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุก
โรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทอาจจะประสบกับความเสี่ยงในด้านการจัดการอัตรากำาลังพล และการรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรกลุ่มศักยภาพ
และกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ เนื่องจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและ
ในประเทศซึ่งมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับตำ่า มีการแข่งขันและความท้าทาย
ทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การปรับขึ้นค่าจ้าง
ขั้นตำ่า ประกอบกับโอกาสที่บริษัทจัดหางานอื่นๆ จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าให้กับ
พนักงาน ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยปรับลดตำ่าลงจากร้อยละ 8.2 เป็นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 4.5 ในปีการเงิน 
2559, 2560 และ 2561 ที่ผ่านมาตามลำาดับ บริษัทก็ได้มีการดำาเนินการใน
หลายๆ ด้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อมาศึกษาด้านการวางแผนกำาลังพล โดยเริ่มต้น
โครงการนำาร่องกับ 3 หน่วยงานหลักของบริษัท มีการกำาหนดกำาลังพลสำารอง
เพื่อรองรับความต้องการกำาลังพลวิศวกร ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้าน
เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ตำ่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรจากภายใน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง 
ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นำา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้ทำาโครงการพัฒนาผู้นำา
เพื่ออนาคต “LOT” (Leaders of Tomorrow) ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้
พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรบุคคลให้ทำาการสำารวจความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) และได้
จัดตั้ง Engagement Champion ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาร่วมกันหารือและนำาเสนอแผนการปรับปรุงยกระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันในองค์กร มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยคำานึง
ถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัทชั้นนำาอื่นๆ 
ตลอดจนสะท้อนถึงความต้องการและเสียงจากพนักงาน ในแต่ละโรงงานยังมีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งและมีความ
ผูกพัน มีการจัดประชุมกับพนักงานกลุ่มต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงใน
เรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดความ
เสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจอีกด้วย

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ความเส่ียงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อบุคคล
ภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วน
ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกัน
ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้น มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมี
การรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมำ่าเสมอ การบริหารสภาพคล่อง
ขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและการประมาณการ
กระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่
สำานักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงในการดำาเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้กำาหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติ
ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำาหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็น
ระยะเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนและ
โยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น บริษัทยัง
ได้ทำาประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรม
อื่นๆ
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ประวัติและพัฒนาการที่สำาคัญ

• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำากัด ใน
 ชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด (มหาชน)” (MS)
• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง N.T.S. กับ SISCO 
 และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทย
 โฮลดิ้ง จำากัด (CHC)
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์
 ของบริษัทเริ่มซื้อขายภายใต้หมวด “REHABCO”

• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
 บริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการ
 ทั่วไป
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น 
 “กลุ่ม Tata Steel”
• บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำากัด 
 (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 จำากัด (มหาชน)”
• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
 ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”

• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อ
 ขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็น
 การชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น 
 และคาดว่าจะกลับมาดำาเนินการผลิตเมื่อความผันผวน
 ของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ที่เหมาะสม
• บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือน
 สิงหาคม 2554

• ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ ให้ย้ายหมวดการซื้อขาย
 หลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่หมวด “CONMAT”

• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการ
 ผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จ
 สมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและ
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 บุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท 
 (38% ของกำาไรสุทธิ)

• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2550 – 2551 ให้แก่
 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ  ในอัตราหุ้นละ 0.076 
 บาท (20% ของกำาไรสุทธิ)

• บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา” 
 (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
 ประเทศไทย
• บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่น
 สะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย สำาหรับ
 พื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

• บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย 
 และความปลอดภัยในการทำางาน

• CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัท
 ทั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2545

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2554

2555

2556

2557

• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัล
 บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำาปี 
 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวง
 อุตสาหกรรม
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• บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand 
 Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชื่อ 
 “หุ้นยั่งยืน”
• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำาร่องในการ
 ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children 
 Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่
 เป็นมิตรและคำานึงถึงสิทธิเด็ก
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จาก
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

• บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” เป็นครั้งแรกเพื่อยกระดับแบรนด์ของบริษัท
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2560” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย”
• N.T.S., SCSC และ SISC ได้รับรางวัล “National Safety” จากกระทรวงแรงงาน
• N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จาก
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• N.T.S. ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
• SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) จาก
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ระดับต่อเนื่อง) 
• SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

• บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence 
 Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนากระบวน
 การหลักภายใน
• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภท
 การบริหารความปลอดภัย
• SCSC ได้รับรางวัล Gold  Award จากการแข่งขัน 
 ICQCC 2016 (International Convention on 
 Quality Control Circle 2016) จัดขึ้นในประเทศไทย
• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงาน
 อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วม
 กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงาน
 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” 
 ประจำาปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
 ประเทศไทย

2558

2560

2559
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 
ของกำาไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำารองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะ
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำาให้มีผลกระทบต่อการดำาเนินการปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำาเนินงานฐานะ
การเงิน ความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่
ที่ต้องชำาระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และ
สัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,285 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 25 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

การคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำาคัญ แต่ทั้งนี้ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำาเนิน
งานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำาไรเพียงพอที่จะจ่ายได้และไม่มีผล
ขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

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

2.  นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 456,306,500 5.42

3.  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4.  นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 273,002,901 3.24

5.  EAST FOURTEEN LIMITED(ข) 114,829,000 1.36

6.  นายธีระชัย กีรติเตชากร 108,420,200 1.29

7.  PERSHING LLC 100,772,455 1.20

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด(ค) 97,555,777 1.16

9.  นายอำาพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 52,384,000 0.62

10. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 52,000,000 0.62

รวม 7,269,793,712 86.32

11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (6,267 ราย) 1,151,747,136 13.68

รวมทั้งสิ้น 8,421,540,848 100.00

หมายเหตุ :
(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่
 สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) 
 ดำาเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ 
 และเนื่องด้วย TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัท
 มากกว่าร้อยละ 50 จึงทำาให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
 ทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
 เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น

(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
 - EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY 
  PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP 

 - EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE 
  PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
 - EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID 
  CAP STRATEGIES FUND
 - EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
 - EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL 
  CAP SERIES
 - EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS 
  VALUE FD
 - EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE 
  EQ DFAIDG

 - EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL 
  CORE PORT
 - EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ 
  PORT

(ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้
เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดี
อาร์ จำากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 6,028 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นสามัญ 2,246,736,228 หุ้น จากจำานวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 26.68 ของหุ้นสามัญที่ชำาระแล้ว
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ผังการบริหารงาน – บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายราจิฟ มังกัล

คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

ส่วนวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท การวางแผน 
และบริหาร Supply Chain

ส่วนเลขานุการองค์กร
และบริการกลาง

ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ ส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่
และขายผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม

ส่วนบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

โรงงานชลบุรี
นายอรุน 

คูมาร์ 

ชอว์ดารี

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

โรงงานระยอง
นายพรชัย 

ตั้งวรกุลชัย

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

โรงงานสระบุรี
นายรุ่งโรจน์ 

เลิศอารมย์

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

การเงิน
นายจายันทา 

ชาคราบอร์ตี้

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

การตลาดและ
การขาย
นายชัยเฉลิม

บุญญานุวัตร

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

กลุ่มเทคโนโลยี
(ว่าง)

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

จัดหา
นายไพฑูรย์ 

เชื้อสุข

สำานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพันธกิจ

เพื่อสังคมและความยั่งยืน*

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

บริหารการ
ลงทุนและ

ความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ

นายอมิท คันนา

ผู้ช่วย
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

ทรัพยากร
บุคคลและ
บริหาร

นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ์**

* ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561
** ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
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รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
การประชุม

(ในปี 2560-2561)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.  นายปิยุช กุปต้า
   (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

6
2
4(ก)

2.  นายอลัน แคม
    (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560)

กรรมการอิสระ 6 4

3.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 6 6

4.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
    (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

กรรมการอิสระ 6 1

5.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 6 6

6.  นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 6 6(ข)

7.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 6 6

8.  นายอาชีช อนุปัม
    (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 30 มกราคม 2561)

กรรมการ 6 2(ค)

9.  นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
    (ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผล 10 มกราคม 2561)

ประธานกรรมการ 6 4(ง)

10. นายมาริษ สมารัมภ์
    (เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

กรรมการอิสระ 6 2

11. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
    (เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)

กรรมการอิสระ 6 5

คณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทจำานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำานวนกรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมี
กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ นายปิยุช กุปต้า 
ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของ
บริษัท

หมายเหตุ : คำาอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
 (ก), (ค) และ (ง) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำานวน 1 ครั้ง
 (ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จำานวน 3 ครั้ง
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4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ 
 ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปี
 ของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำาปีรวม 
 งบการเงินประจำาปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ 
 ของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่
สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำาหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็น
ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปีของ
 กลุ่มบริษัท
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคำ้าประกัน หนังสือ
 รับรองการให้การสนับสนุน หรือคำามั่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ 
 ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตใน
 สัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ 
 ของ N.T.S. 
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำาปี
 ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
การประชุม

(ในปี 2560-2561)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1.  นายอลัน แคม
    (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560 

    และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 20 มีนาคม 2561)

ประธาน
กรรมการ

5
2
1

2.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 5 5

3.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
   (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

กรรมการ 5 -

4.  นายมาริษ สมารัมภ์ 
   (เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

ประธาน 5 2

5.  นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล 
   (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 8 กรกฎาคม 2560 

   และเกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)

ประธาน
กรรมการ

5
3
2

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
 การบัญชีตามที่กฏหมายกำาหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐาน
 บัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
 เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้ บริ ษั ทปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรั พย์ แ ล ะ
 ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้ง
 การประเมินผลการตรวจสอบ การดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตาม
 หลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)38 39

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง 
 ครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
 ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบ
 ภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่าง
 น้อยดังต่อไปนี้
 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อ
  รายงานทางการเงินของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก
  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
 บัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำานักงานตรวจ
 สอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของ
 พนักงานที่ทำางานอยู่ในสำานักงานตรวจสอบภายใน 
12. พิจารณางบประมาณและกำาลังพลของสำานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
 หรืองบประมาณการว่าจ้างสำานักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะ
 มอบหมาย

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
การประชุม

(ในปี 2560-2561)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยุช กุปต้า
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

ประธาน 3 1

2. นายอลัน แคม* 
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 8 กรกฎาคม 2560)

กรรมการ 3 2

3. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 3 3

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง 
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีผล 20 มีนาคม 2561)

กรรมการ 3 -

5. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 
  (ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผล 10 มกราคม 2561)

ประธาน 3 1

6. นายมาริษ สมารัมภ์* 
  (เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 7 กรกฎาคม 2560)

กรรมการ 3 1

7. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล* 
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผล 8 กรกฎาคม 2560 

  และเกษียณอายุจากตําแหน่งมีผล 20 มีนาคม 2561)

ประธาน
กรรมการ

3
1
1

หมายเหตุ:  * กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน



ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อ
 คณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาลตามที่กำาหนด
3. นำาเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำารง
 ตำาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อ
 คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดย
 องค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
 บริษัท
6. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเร่ืองค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ
 บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อ
 คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเรื่องค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายการผลิต และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
 บริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณากำาหนดแนวทาง วิธีการ และการกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้
 สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ และ
 บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย

9. พิจารณาและเสนอคำาแนะนำาในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล
 ประจำาปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และนำาเสนอ
 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะจัดการ

1. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจการ
 บริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ
 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำาเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณ
 ประจำาปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำากับ ดูแล ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการ
 บริหารกิจการและดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
 และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้
4. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ 
 คณะจัดการอาจมอบอำานาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท
 มีอำานาจกระทำาการในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะจัดการ
 พิจารณาเห็นสมควรได้

รายงานประจำาปี 2560-256140



ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจ

เพื่อสังคมและความยั่งยืน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้
1. กำาหนด เสนอแนะและติดตาม นโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 นำาเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการดำาเนินการตามนโยบายด้าน
 ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ทบทวนและติดตามการดำาเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อ
 สังคม
3. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคมและประเด็น
 ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม รวมทั้งเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการ ดำาเนินงาน
 หรือผลการดำาเนินงานของบริษัท และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทใน
 แนวทางที่บริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวล
 เหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
4. ทบทวนตำาแหน่งของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังหลักของ
 ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการนำาเสนอ
 มุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบัน
 และอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
6. ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำาปีของบริษัทก่อนที่จะ
 นำาเสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการ
 ติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนำาเสนองบประมาณประจำาปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 ดำาเนินการโดยฝ่ายบริหารในรอบระยะเวลา 6 เดือน

10. ทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
 บริษัท และการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว
11. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
 เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
12. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
 บริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
 ความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
14. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคม
 ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ดูแลให้มีการทำากิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
16. ติดตามให้บริษัทย่อยดำาเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณ 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
17. สนับสนุนให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารในการกำาหนด ติดตาม ทบทวน
 กลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำาไป
 ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับ
 การคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับ
 ธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา
18. ให้ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
 คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
19. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจ
 มีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย
20. ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท และนำาไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง
การประชุม

(ในปี 2560-2561)

จำานวนครั้ง
เข้าร่วมประชุม

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. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 1 1

7. นายปิยุช กุปต้า  กรรมการ 1 1

8. นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 1
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์
 ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ 
 มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดและอนุมัติโดยที่ประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขต
 อำานาจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
2. จัดทำาแผนการดำาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี ให้เป็นไปตามนโยบาย
 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการ
 บริษัท
3. พิจารณากล่ันกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
 ธุรกิจก่อนที่จะนำาเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำานาจในการอนุมัติการดำาเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อ
 วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่าย
 ลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
5. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขานุการ
บริษัท ชื่อนางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary 
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1.  ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
 ชุดย่อย
2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำารายงานการประชุม
3.  จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4.  ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5.  ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแก่
 คณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบัติได้
 อย่างถูกต้อง
7.  ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8.  ติดตามให้มีการดำาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ
 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

1.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

3.  นายจายันทา ชาคราบอร์ตี้ 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
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อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ:  * การจัดตั้งคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนกระทำาได้เมื่อผ่านการ
 อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มี
คุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอ
ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ โดยการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการดำาเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำาเนินงาน
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้
เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำากับดูแล
และบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่าตอบแทน
ประจำา ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมแต่ละครั้ง

กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งหรือเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ บริษัทจะคำานวณ
จ่ายตามสัดส่วนจำานวนวันที่กรรมการดำารงตำาแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

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

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน 630,000 42,000

รองประธาน 525,000 21,000

กรรมการ 472,500 21,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 168,000 15,750

กรรมการ 115,500 10,500

คณะจัดการ 
ประธาน - 15,750

กรรมการ - 10,500

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน 150,000 15,750

กรรมการ 75,000 10,500

คณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน*

ประธาน 150,000 15,750

กรรมการ 75,000 10,500
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รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)44 45

ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำาปีในปี 
2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) รวม 10 คน รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 49.59 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำาหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

คา่ตอบแทนรวมของผู้บรหิารของบริษทัยอ่ยทีเ่ปน็ธรุกจิหลกั ในรปูของเงนิเดอืน
และเงินรางวัลประจำาปี ในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 
2561) ได้รวมไว้ในจำานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการ
เดินทางในปี 2560-2561 จำานวน 6.58 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ

บริษัทไม่มีกำาหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือ
เอกสิทธิ์พิเศษอื่นๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร
เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 
ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำาหรับผู้บริหารของบริษัท 
และบริษัทย่อย ในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.62 ล้านบาท

รถประจำาตำาแหน่ง

บริษัทได้มีการจัดหารถประจำาตำาแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option 
Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้
บริหารผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติ
งานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงาน
ทั้งหมด 1,236 คน โดยในปี 2560-2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 267.44 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำานวนทั้งสิ้น 671.27 ล้านบาท

ข้อมูลปีทีผ่านมา (2559-2560) ปรากฏในวงเล็บ
ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ แต่อย่างใด

จำานวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2560-2561
(31 มีนาคม 2561)

บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น. ที. เอส.
สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กสยาม (2001)

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

พนักงานบริหาร           (คน) 51 
(51)

11 
(11)

10 
(10)

9 
(9)

พนักงานบังคับบัญชา       (คน) 194 
(191)

63 
(62)

53 
(51)

50 
(51)

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ   (คน) 88 
(85)

277 
(274)

193 
(197)

237 
(236)

พนักงานในสำานักงานใหญ่    (คน) 170 
(172) - - -

รวม                    (คน) 333 
(327)

351 
(347)

256 
(258)

296 
(296)

ค่าตอบแทนพนักงาน    (ล้านบาท)
267.44
(265.83)

270.35
(262.87)

185.03
(187.39)

215.89
(210.13)



นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วม
งานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอก 
จะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือในการคัดเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้
ผู้ที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามาปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview) เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถ และการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพื่อทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมีการ
ประเมินผลทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือก 
บริษัทมีนโยบายในการสรรหาพนักงานจากภายในก่อนการเปิดรับสมัครจาก
ภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถโอนย้ายหรือเลื่อนตำาแหน่งได้เมื่อ
มีตำาแหน่งงานว่าง ทั้งนี้ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับการ
สรรหาคัดเลือกจากภายนอก

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความสำาคัญและให้ความเป็นธรรมกับความหลาก
หลายทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural Diversity) โดยจะเห็นได้จาก
นโยบายในการคัดเลือกพนักงานที่เปิดรับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการรับผู้จบใหม่ 
ผู้ที่มีประสบการณ์ พนักงานต่างชาติ พนักงานท้องถิ่น พนักงานหญิง รวมถึง
มีโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างบริษัทในกลุ่มทาทา และจัดให้พนักงาน
จากส่วนงานต่างๆ ไปเรียนรู้งานระยะสั้นที่ บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างสมำ่าเสมอ ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลครอบคลุม
การจ้างงานคนพิการ มีการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจ้างงาน
คนพิการและส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาชีวิตคนพิการ มีการจัดหา
อุปกรณ์อำานวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ 
มีการดูแลพนักงานพิการโดยการพาไปพบแพทย์ จัดโต๊ะทำางานที่เหมาะสมกับ
ความพิการ จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและการให้งานที่เหมาะสมตามความ
สามารถและสามารถทำาได้

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการรักษาพนักงานใหม่ให้อยู่ร่วมกับบริษัทในระยะยาว 
โดยได้ดำาเนินการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแสดงการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผ่านทางพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำาเนินงานของกลุ่ม และของแต่ละบริษัทผ่าน
ทางการบรรยายให้ความรู้ การเยี่ยมชมโรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตาม
หน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท จัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดีและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น การออกแบบงานให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ท้าทายสำาหรับ
พนักงานใหม่และจัดทำาแบบกำาหนดลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ ดัชนีชี้วัดผลงาน และผลงานที่คาดหวัง ตลอดจน
คุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำาแหน่งดังกล่าว เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำาเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท 
ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมและความ
ท้าทายใหม่ๆ ได้ดี

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับการเติบโตในวิชาชีพของพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ส่วน
ด้วยกันคือ

(1) ความรู้พื้นฐานสำาหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน เช่น 
 ความปลอดภัยในการทำางาน จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ค่านิยม
 ของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การ
 บำารุงรักษาทวีผล
(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน 
 (Functional Development)
(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)
(4) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู้นำา (Leadership 
 Development)

ในด้านการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่มประเมิน Skill 
Gap ของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุ่มงานหลักด้านการผลิต ซึ่งผล
ที่ได้จากการประเมิน Skill Gap จะนำามากำาหนดแผนยกระดับทักษะและ
สมรรถนะของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
บริษัทให้ความสำาคัญกับรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จำากัดอยู่แต่
เพียงการอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
สอนงาน และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Learning) รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Powerful 
Experiences) ให้กับพนักงานซึ่งประกอบไปด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) การมอบหมายงานที่สำาคัญให้พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม 
(Special Assignment) การมอบหมายให้เข้าร่วมในคณะทำางานหรือคณะ
กรรมการที่สำาคัญ (Task Force or Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice Sharing) การแบ่งปันการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานที่ดี
ที่สุด (Shop Floor Knowledge Transformation: SKT) การศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สายงานต่างๆ 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพในระดับที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการ
กำาหนดเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path) ของพนักงานในแต่ละ
ระดับไว้ ทั้งการกำาหนดนโยบายสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจากภายใน เพื่อ
ให้พนักงานเกิดความมั่นใจได้ว่าหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีระดับศักยภาพ
ในระดับที่เหมาะสมจะมีโอกาสเติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปได้ โดยกำาหนดให้
พนักงานสามารถเติบโตได้ทั้งในสายงานบริหารซึ่งต้องมีตำาแหน่งงานว่างจึง
จะเติบโตได้ และสายงานผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตได้ตามระดับความเชี่ยวชาญของ
พนักงานแต่ละบุคคล 

บริษัทมีโครงการ “ผู้นำาในอนาคต” (Leader of Tomorrow) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งในส่วน
ของการมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบ การเข้าร่วมในคณะทำางาน/คณะ

รายงานประจำาปี 2560-256146



กรรมการที่สำาคัญ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานทั้งในสายงานเดิมและต่าง
สายงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์รวมถึงจัดทำาแผนรักษาพนักงานกลุ่ม
ดังกล่าว ทั้งให้เติบโตในวิชาชีพได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับที่จูงใจ 
เพื่อให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว และเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560–2561 นี้ ได้ดำาเนินการต่อ
เนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่พนักงาน
โดยกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ

• หลักความเป็นธรรมภายในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
 ลักษณะงานและความรับผิดชอบ โดยใช้การวิเคราะห์งานและการประเมิน
 ผลงาน
• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับที่สามารถ
 แข่งขันในตลาดงานได้ ผ่านการสำารวจค่าจ้าง และการปรับค่าจ้างให้มี
 ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยนำาดัชนีราคาผู้บริโภคมาเป็นส่วนหนึ่ง
 ของการพิจารณาการขึ้นค่าจ้างประจำาปีด้วย
• ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ
 งานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบของการขึ้นค่าจ้างประจำาปี 
 การจ่ายเงินรางวัลประจำาปี หรือการปรับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

สิ่งที่สำาคัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและความเหมาะสมทาง
ด้านการเงินขององค์กรประกอบกันด้วย บริษัทมีการรับฟังความต้องการของ

พนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ
ลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น มีกระบวนการในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานอยู่เป็นระยะๆ  บริษัทให้ความสำาคัญ
ต่อการดูแลพนักงานและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
จัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และ
บิดามารดาของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล 
ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำาปี 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ประจำาต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้มีส่วน
ร่วมตลอดทั้งปีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย เช่น กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ และ
กิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ กิจกรรมการจัด
งานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันวาเลนไทน์ 
วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่ วันเกิดบริษัท วันผู้ก่อตั้งกลุ่มทาทา เป็นต้น

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยส่งเสริม
ให้มีการสื่อสารเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับทราบอย่างสมำ่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานทั้ง 3 โรงงาน รวมทั้งที่สำานักงาน
กรุงเทพทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิ่มช่อง
การสื่อสารผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศคำาสั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับและดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำานึกต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือเข้มกว่าข้อกำาหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการ
กำากับและดูแลกิจการที่เป็นธรรมและโปร่งใส

ดังนั้น นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct 
(“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำาหนดนโยบายและหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่
ปี 2548 และได้ทำาการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุด
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำาหรับเนื้อหานั้น
ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเร่ืองของโครงสร้างกรรมการ 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 8 คน ถือเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน 
ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำานวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนรวม 5 คน 
โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงาน
ต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงิน และธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำานาจการดำาเนินงาน ผู้ที่ดำารง
ตำาแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำาด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ในฐานะผู้นำาด้านบริหารงานประจำาไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ
ทำาหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วย
ความสุขุมรอบคอบ เพื่อนำาเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

สำาหรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอำานาจหน้าที่ปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการ
กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความ
สามารถและความเช่ียวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการสำาหรับ
คณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 คน จากจำานวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง 
หรือแต่งตั้งทุกครั้ง สำาหรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก 
(1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และ 
(3) ทำาเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ในการสรรหากรรมการอิสระ  นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติพิเศษ
เพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อ
กำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
ให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และ
 ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้
 ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ
 ของบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำางาน
 โปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการ
 บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามการดำาเนินงานของบริษัท 
 โดยดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำานวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วน
 ที่มีนัยสำาคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือ
 กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำาหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจาก
 ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
 ขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
 ที่ได้รับเงินเดือนประจำา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้มีอำานาจควบคุม
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
 ขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อน
 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
 ตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมหรือบุคคลที่
 จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือ
 บริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
 ของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
 ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
 ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
 ความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทาง
 อ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การ
  ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
  สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
 4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำาหน่าย
  ไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ 
  ให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
  พฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่อ
  อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
  ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่า
  กว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความ
  ช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
  ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
 ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบ
 บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
 ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
 กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท
 ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

 ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
 การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
 หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผล
 ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อย
 กว่า 24 เดือน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
 บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
 ใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
 การดำาเนินงานของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 
 ได้โดยอิสระ
12. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท 
 ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด และสำานักงานคณะ
 กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. เป็นผู้ทีมีอายุไม่ตำ่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ

การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากับ 
70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 
หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำานวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้
ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิ
ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำานวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำาหนดออกจาก
ตำาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้
เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำาหรับการสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ได้เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของ
 บริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ
 และผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กำากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำาหนด
 โดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน
 หรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
5. ติดตามผลการดำาเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะกรรมการ
 บริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
 หน่วยงานกำากับดูแล ได้แก่ การทำารายการระหว่างกัน การได้มาและ
 จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวม
 ทั้งดูแลให้มีการจัดทำาบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตาม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบบริษัทย่อย
 และบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำาหนดไว้เพียงพอ
 และมีประสิทธิผล

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และกำาหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในการนโยบายกำากับดูแลกิจการของ
บริษัท รวมถึงได้กำาหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำาข้อมูลภายในโดย
กรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ดังกล่าว ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงบทกำาหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี

กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำา
หน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูล
ภายใน ด้วยการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายที่
สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน 
(Insider Trading) ซึ่งกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลง
นามรับทราบข้อกำาหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ 
 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของบริษัท
 และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout Period)
2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำาคัญอ่ืนซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อ
 ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำาหนดห้ามมิให้ทำาการซื้อ
 ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มี
 การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำาการก่อนการซื้อขาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2560-มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำานวนรวม 3,395,757 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2560-มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่าย
ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท 
จำานวน 1,032,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น 
จำานวน 622,648 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว
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การปฏิบัติตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึด
หลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate 
Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้
สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำาหนดหลักการสำาคัญในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล” 
ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด รวมทั้งทำาการทบทวนและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกำากับดูแลกิจการ
อยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับรอบปี 2560-2561 รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน
แต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็น
เจ้าของเงินทุน โดยกำาหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้
สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และ
ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้
ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้น 
 การได้รับส่วนแบ่งในกำาไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ 
 ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน
 การเปลี่ยนแปลงอำานาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท 
 รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัท 
 เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและ
 กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรเงินกำาไรและการจ่ายเงินปันผล 
 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
 การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของ
 บริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำาหนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการ
 ใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายใน
 การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำาหนดนโยบายการอำานวย
 ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 - มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
 - จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชน
  เข้าถึง
 - จัดทำาคำาอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วม
  ประชุม
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำานาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรอง
  รับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
  สามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเอง
  หรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้า
  ร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด 
  รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
  ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
 - จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณี
  ที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
 - ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำาให้ขั้นตอนการ
  ดำาเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 - เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อน
  เริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้น
  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนใน ระเบียบ
  วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ดูแลและ
อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)52 53

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุน สถาบัน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญ
ประจำาปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดย
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดย
บริษัทได้ใช้วิธีกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

การรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดี 
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ 
และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
ทันเวลา และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ 
หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม ดังนี้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ 
 และวาระการประชุมที่กำาหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่า
 เป็นวาระเพื่อทราบ/ เพื่ออนุมัติ/ เพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์ และเหตุผล 
 ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ 
 ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็น
 แบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
 กำาหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
 หรือ “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการ
 เป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
 ผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
 การประชุม
4. รายงานประจำาปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ 
 CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำาปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้ง
 ความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำาอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำาเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
 ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องการเผยแพร่
 ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
 รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนได้
 รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาส
 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหา
 และแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้
 ล่วงหน้า โดยให้ส่งข้อเสนอหรือคำาถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
 คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท 
 เพื่อเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี้
 • การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน
  เป็นวาระ และเสนอชื่อ
  บุคคลเพื่อสรรหาและ
  แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 • การส่งคำาถาม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาค
เสื้อกันหนาวมือสองให้แก่เด็กๆ ที่อยู่บนดอยทางภาคเหนือ บูธรายงานผลงาน
และโครงการด้าน CSR จากส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธแนะนำา
และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากส่วนการตลาด 
เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
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ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำาดับวาระโดย
ไม่มีการเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัด
ประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนทำาการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งคำาถามต่อที่
ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

สำาหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วย
การใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียง (Inspector) ทำาหน้าที่ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สำาหรับ
การนับคะแนนเสียงจะคำานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
นำามาคำานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำาหรับผลการลงคะแนนเสียงจะ
ถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ด้วย

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันที 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกราย
ละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. รายชื่อพร้อมตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่
 เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง 
3. ประเด็นคำาถาม - คำาตอบ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
 บัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
 งดออกเสียง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำานวน 545 คน 
นับรวมจำานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,476,035,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำานวน 8,421,540,848 หุ้น 
โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้ง
กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม
อีกด้วย เพื่อทำาหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำาข้อมูลภายในโดยกรรมการและ
ผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้า 50

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ทำาหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการติดตาม ดูแลการทำารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การทำารายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำาหนดมาตรการและข้ันตอนในการทำารายการระหว่างกันไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำารายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและ
ผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง 
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและ
ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำาหรับรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนใหม่จะคำานึงถึงขนาดของรายการและ
จำานวนเงินที่เกิดขึ้น โดยจะนำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำารายการ
ระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งไม่เคย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการ
ทำารายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด
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หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไก
ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำานึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิ
ที่กำาหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วย
ความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างสมำ่าเสมอ

บริษัทให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้
ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรม ด้วยการดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่สำาคัญต่อการดำาเนินการ
ให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน 
ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำานึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ 
ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และ
ชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว โดยกำาหนด
ให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้
กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาพนักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มี
ลักษณะการออมอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำาเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนกำาหนดนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการทำาให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทได้ยึดถือในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า ตลอดจนดำาเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่
ได้คุณภาพหรือตำ่ากว่ามาตรฐาน อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำา
ข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

คู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตาม
หลักจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำาหนดระหว่างกัน 
การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและดำานินการภายใต้ 
TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการชำาระเงินด้วยการติดตามสถานะการชำาระ
เงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึง
ความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรม
ความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุก
แห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำา

คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกา
การแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยดำาเนินการผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือ
บิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำาลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจน
ร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด 
ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำาระหนี้
ตามระยะเวลาที่กำาหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำารับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอด
ระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม โดยกำาหนด
เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีจิตสำานึกต่อการดำาเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่
กันไปกับการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
(CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
ด้วยการดำาเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และ
ทุกขั้นตอนการทำางาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำาคัญและ
เป็นผู้นำาในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” 
อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้กำาหนดให้มีการนำาแนวคิด 
“คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจหลักของ
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องค์กรอีกด้วย รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำาเนิน
งานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ

บริษัทดำาเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วย
งานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป 
เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง 
และทันเหตุการณ์

จรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ 
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
บริษัทได้กำาหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้ง
เบาะแสในประเด็นของการกระทำาผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำาเนินการ
ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ 
“นโยบายการร้องเรียนการกระทำาผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 
สำาหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท 
ทาทา สตีล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล: alank@libertasth.com

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

ความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับการขับ
เคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคม
ในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการ
ดำาเนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำางาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท

บริษัทดำาเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้
• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร 
• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
• ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชั่วโมง” 
 ต้องทำาให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำา
• พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำางานอย่างปลอดภัย 
• การทำางานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำาเนินการตาม
 ระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำางาน 
 ตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำางานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
 บุคคลที่จำาเป็น

บริษัทให้พันธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะกำาหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา 
นำาไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้
เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำาหนดที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

หัวข้อ หน่วย ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 ปี 2558-2559

จำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครั้ง/ล้านชั่วโมงการทำางาน 0.17 0.00 0.17

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดัชนี 10.84 10.75 9.89

ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการทำางาน % 2.55 3.30 3.50

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
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หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำาคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการ
ตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำาคัญผิดรวมทั้งมี
ความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กำาหนดไว้

ฝ่ายผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ ทั้งที่
เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) 
และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน 
การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
 และเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวของ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท 
 (www.tatasteelthailand.com)
2. ข้อมูลคำาอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน
 ทุกไตรมาส (ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เว็บไซต์
 บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้าง
 ที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้าง
 การถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถ
 แสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน 
 รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัท
 ทุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่าย
 แล้ว (ผ่านรายงานประจำาปี เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
4. ข้อมูลในรายงานประจำาปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็น
 ประโยชน์สำาหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำาอธิบายเชิง
 วิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน การวิเคราะห์
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ ประวัติ
 ของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น 
 (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลในงบการเงินท่ีมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 ที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ
 และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน 

 ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส 
 และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
 (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการทำารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำาหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำาหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูล
ของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร 
และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
ทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่น
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัด
ประชุมเอกสารแถลงผลการดำาเนินงาน และรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส
และประจำาปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการ
แถลงผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจเหล็กของบริษัทสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกัน
กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกครั้งเป็น
ประจำาทุกไตรมาสอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำา Press Release รายงาน
ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน ของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียด
ของผู้ที่จะอำานวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไว้ท่ีส่วนท้ายของ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์อีก
ด้วย   
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หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการ
ของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
“ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำากับดูแลและ
การบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภาย
ใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะ
ทำาให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง 
(Check and Balance) และได้กำาหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจำานวนคณะกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็น
บุคคลที่มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ราย
ละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็น
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป้าหมายสูงสุดคือการดำาเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ 
แผนระยะยาว และงบประมาณประจำาปีของบริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยมอบ
หมายให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้นำาเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกัน
อภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำาหนดไว้ด้วย 
เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้ดำาเนินการพิจารณาทบทวนการดำาเนินงานของบริษัท การบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะทำางานชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณประจำาปี เป็นประจำาทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้
พัฒนาระบบการติดตามและกำากับดูแลที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู้บริหารระดับสูง
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกำากับ
ดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับ
สากล

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำาปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำาปี แผนระยะ
 กลางและระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 
 สถาบันการเงิน การให้จำานองหรือจำานำาสินทรัพย์เพื่อคำ้าประกันเงินกู้ 
 การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และการ
 ยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง/
 เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำาไรสะสม
6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำานอง รับจำานอง ขายฝาก รับซื้อฝาก 
 เช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการจำาหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ 
 (ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
8. อนุมัติการดำาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กร 
 การวางแผนกำาลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ 
 งบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำาปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำาหนดเป็นประการใดๆ 
 เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำา
  ปีของกลุ่มบริษัท
 11.2 การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคำ้าประกัน 
  หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือคำามั่นในลักษณะที่คล้ายคลึง
  กันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท 
  เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และ
  ตามที่กำาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S. 
 11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
  ประจำาปีของกลุ่มบริษัท
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 11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
  สินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
  งบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท
 11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำาปีของกลุ่มบริษัท
 11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการ
  ตามปกติ
 11.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงิน
  ประจำาปีรวม งบการเงินประจำาปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาส
  ของกลุ่มบริษัท
 11.8 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบ
  ธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้นำาของคณะ
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
และดำาเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของ
คณะกรรมการสู่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำามติของคณะกรรมการ
บริษัทไปดำาเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและมีความเหมาะสม 

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำาด้าน
นโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำาด้านการบริหารงานประจำา 
บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อย่างชัดเจน  ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำาคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำาหนดวาระ
 การประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม 
 รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง 
 และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน 

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอในการทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ
เงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการ
เงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อำานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ีและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วย
งานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำาเนิน
งานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ 
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะจัดการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัท จำานวน 4 คน ทำาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ 
โครงสร้าง และอำานาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ 
และการกำากับดูแล ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่น
กรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะ
กรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจำานวน 4 คน และมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ทำาหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำาหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่เหมาะ
สมในการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำาหน้าที่ด้าน
พิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท
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คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มทาทา 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยั่งยืนขึ้นในปี 2561

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
จำานวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการกำาหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้คำาแนะนำาแก่
ฝ่ายบริหารในการกำาหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำาไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้าน
การเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทาง
ปัญญา

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทกำาหนดไว้คราวละ 3 ปี ใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำาแหน่ง โดยลำาดับในการพ้นจากตำาแหน่งให้
กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้  ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน 
กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกครั้ง โดยมีกำาหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วน
กรรมการอิสระจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
บริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจาก
ตำาแหน่งกรรมการบริษัท

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุ่ม
ทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและ
กรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มี
ภูมิลำาเนาอยู่ ในต่างประเทศทำาให้ไม่มีการรับตำาแหน่งกรรมการบริษัท
จดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ณ ปัจจุบัน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติ
กรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำาแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัท

แต่ละคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
และเต็มความสามารถ

สำาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศ
เวลาในการทำางานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง 
ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท 
ทั้งนี้ เพื่อแผนการดำาเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ 
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำาหนด
วาระการพิจารณาที่สำาคัญสำาหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำาเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละ
ครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทนำา 
Board Pad มาใช้สำาหรับการประชุม โดยการส่งเอกสารการประชุมไปยังคณะ
กรรมการทุกคณะ เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งและเก็บไว้ คณะกรรมการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้จากทุกที่ ทำาให้คณะกรรมการ
มีเครื่องมือในการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดการใช้กระดาษเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อม

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจำานวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้กำาหนดไว้
แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด บริษัทยังได้กำาหนดนโยบายจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่าในขณะ
ที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ ประธานกรรมการผู้ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำาหรับ
การอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณา
วาระต่างๆ จะคำานึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก สำาหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก 
โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดทำารายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม 
กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และจะนำาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะ
ลงนามในรายงานการประชุมต่อไป
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ในรอบปี 2560-2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จำานวน 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมีสัดส่วน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการ
ประชุมทั้งปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบ
นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะ
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือ
ระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำาทุกไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจำานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำาหนด
ให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สำาหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการท้ังคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย
บุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ
กำาหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์
กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะ
กรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย
บุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกำาหนดกลยุทธ์ 
และการวางแผนธุรกิจ 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงิน
และผลการดำาเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี
กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวน
 แบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำา
 การสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท นำาผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะ
 กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี 2560-2561 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง
และเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนน
อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประจำาทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำา การกำาหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและ
กลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับกรรมการและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผล
ประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน 
สำาหรับผลการประเมินในปี 2560-2561 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก 
คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ 
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทน
ของค่านิยมองค์กรและหลักการสำาคัญซึ่งกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงานของ
ทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำาไว้เป็นรูปเล่ม
เช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายผู้บริหารของ
บริษัทได้จัดให้มีการกำากับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้
ยึดถือเป็นแนวทางสำาหรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทำางานอย่างจริงจัง
และเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
พนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้คำารับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)62 63

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะถูก
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท 
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 
บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้อง
เรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
การกระทำาผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) 
เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการ
รายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณของทาทาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผล
จริงในทางปฏิบัติ

และตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็น
ช่องทางใหม่สำาหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลที่สาม
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น และมี
ผู้ชำานาญการที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่
ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้
บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถ
ติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441 0657 
หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์
ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนั้น ยังสามารถ
รายงานเรื่องราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซึ่งจะ
ไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่อง
ทุกเรื่องที่รายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของ
ผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญา
ที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระทำาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำาหนดนโยบายการต่อต้าน
การติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน 
ตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คำาประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การ
รับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมี
แนวปฏบิตัปิอ้งกนัการทจุรติภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑท์ี ่CAC กำาหนดไว”้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อ
ประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบัน
ไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำาเนินการใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกร้อง 
การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติ
ใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบ
การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร 
ทั้งในด้านการจัดทำารายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำากับ
ประเมินผลและทบทวนการทำางานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำา
ทุจริตและการใช้อำานาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำาผิดกฏหมาย
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บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำากับดูแลงาน
ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านต่างๆ เป็น
ประจำาทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อำานาจหน้าที่ และ
กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดำาเนินงานที่
สำาคัญและการทำาธุรกรรมทางการเงินที่สำาคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบ
ที่กำาหนด

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
จะดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
รายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำาหนดต่างๆ ไว้
อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์ของเรื่องท่ีกำาลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการ
ออกเสียง 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำาหนดแนวปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั ้นโดย
เคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร 
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัท 
ด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทุกคน สำาหรับการจัด
ปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้กำาหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตร
ไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องคำานึงถึง 
ความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงาน
ต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการดำาเนินงานในสายงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่ 
การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการ
เข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของทั้งสามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจน
เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนำาส่งคู่มือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนา
ต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
เกี่ยวข้องเป็นประจำาและต่อเนื่อง เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผย
ในรายงานประจำาปี 2560-2561 ทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ 
และรัดกุม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำาหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงิน ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้
รวมถึงการสอบทานผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทั้ง คำานึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอด
จนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอกและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

สำานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำานักงานตรวจสอบภายในได้ทำาการรายงานสิ่งบกพร่องที่
ตรวจพบและคำาเสนอแนะให้แก้ไขต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัท ได้
รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้
เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 
และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทใช้มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) 
สรุประบบการควบคุมภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบริษัท มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำาแผนธุรกิจประจำาปีและแผนธุรกิจระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท แผนดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ
พนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมี
กระบวนการติดตามความสำาเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงมีการสอบ
ทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทกำาหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบาย

ถึงอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่
อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มี
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Tata Code of Conduct) สำาหรับคณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าว
ได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม บริษัทได้กำาหนด
นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
การดำาเนินธุรกิจในระดับโลกของบริษัท เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการติดสินบน ด้วยความรับผิดชอบ นโยบายดังกล่าว
ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยนำามาตรฐานสากลมา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีวิธีในการประเมินและระบุปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มทางการเงิน สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และทรัพยากรภายในบริษัท บริษัทได้พิจารณาและจัดลำาดับความสำาคัญของ
ความเสี่ยงตามความถี่และความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อความสำาเร็จตาม
เป้าหมาย รวมถึงการประเมินความเร็วในการเกิดความเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งบริษัท และมีการแต่งตั้ง
คณะทำางานบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงาน
หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อทำาหน้าที่กำาหนด และทบทวนนโยบาย และ
กลยทุธใ์นการบรหิารความเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึกำาหนด
และทบทวนปัจจัยความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจาก
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนกำาหนด
แผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  และติดตามผลจาก
การดำาเนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจำาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลด
ความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อำานาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตาม
ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำาและสมำ่าเสมอ รวมถึง
มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ฝ่ายบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและรัดกุม

รายงานประจำาปี 2560-256164



ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูล
ที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา บริษัทนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้โดยการอัปโหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและส่งให้ยัง iPads 
ของคณะกรรมการบริษัท การเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่าน 
เทคโนโลยีนี้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กระดาษน้อยลงและช่วย
ให้กรรมการสามารถตรวจสอบข่าวสารและข้อมูลได้มากขึ้น รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการองค์กรของบริษัท 
รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม 
ส่วนเลขานุการองค์กรได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลช่วยเหลือกรรมการบริษัทตาม
ที่ได้รับการร้องขอ

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราว
ร้องทุกข์จากพนักงานท่ีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำาช่องทาง
การสื่อสารให้กับบุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลตรงมา
ได้ที่ alank@libertasth.com หรือส่งไปยัง “สายด่วน TCoC” ซึ่งดำาเนินการ
โดยบุคคลที่สาม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งทางโทรศัพท์ และการส่งโดยอีเมลตามที่
ระบุไว้ในนโยบาย  

ระบบการติดตาม

แผนงบประมาณประจำาปีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่เป็นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัทได้รับการสอบทาน 
และการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินขีด
ความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปีและมีการ
ปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

สำานักงานตรวจสอบภายในได้กำาหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า สำานักงานตรวจ
สอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการ
ดำาเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจำาปีซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง
และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำาไปใช้ปฏิบัติ 
รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทั่วไป
มีความเพียงพอที่จะรับรองได้ว่างบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำาคัญ
ทั้งหมด ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดมีความถูกต้อง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 65



ประเภทของรายการระหว่างกัน                                             หน่วย : พันบาท

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบัญชีที่สำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559 
สรุปได้ดังนี้ 

รายการระหว่างกัน

31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559

ขายสินค้า 1,625,518 1,027,145 1,166,977

รายได้อื่น 15,073 - -

ซื้อสินค้า 730,406 1,213,500 1,964,425

ซื้อสินทรัพย์ 562 7,766 720

ดอกเบี้ยจ่าย - 1,520 6,880

ค่าใช้จ่ายอื่น 5,870 4,460 1,543

ลูกหนี้การค้า 464,272 236,845 175,368

ลูกหนี้อื่น 199 153 145

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 71,220 71,220

เจ้าหนี้การค้า 2,943 2,493 441,782

เจ้าหนี้อื่น 32,536 28,009 12,099

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - 46,100

หนี้สินระยะสั้น - - 201,822

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

-
270,596

-

หนี้สินระยะยาว - - 270,596

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัท
ย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งทำาภายใต้กลไกของนโยบาย
การกำาหนดราคาโอนรายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ทำากับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มี
ราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะทำาการเปรียบเทียบกับราคา
ภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ราคาจากผู้ประเมินราคา
อิสระจะนำามาใช้ในการเปรียบเทียบราคาสำาหรับรายการระหว่างกันที่สำาคัญ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจปกติ
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บนเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ 
บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสมำ่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำาหรับ
การขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายให้แก่บริษัท

รายงานประจำาปี 2560-256166



มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำาหนด
อำานาจในการดำาเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำาหนดไว้ ภายใต้
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำาหนดอำานาจดังกล่าวได้มี
การพิจารณาทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่อง
ตัวในการดำาเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีท่ีอาจมีการทำารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ 
ตามประกาศและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะ
กรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

การดำาเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกรณีที่จะ
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กำาหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและ
ขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำาไปบนพ้ืนฐาน
ของความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยุติธรรม 
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำาหนด
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด
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ผลการดำาเนินงาน

สำาหรับรอบปีการเงิน 2561 (เมษายน 2560-มีนาคม 2561) บริษัทมี
ปริมาณการขาย 1,217,000 ตัน ตำ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 
2559-มีนาคม 2560)  อยู่ที่ร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขาย 22,246 
ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560  อยู่ที่ร้อยละ 13 EBITDA 1,318 
ล้านบาท ตำ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 24 และกำาไรก่อนภาษี

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้านล่าง:

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน 2561 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 13 สาเหตุหลักจากราคาสินค้าสำาเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้น จากแนวโน้มราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณการขายเหล็กเส้นก่อสร้างที่ลดตำ่าลง

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเล็กโทรด เฟอร์โรอัลลอยด์ ซึ่งนำาไปสู่ต้นทุนการแปลง
สภาพที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2561 ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง

เงินได้ 585 ล้านบาท สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 33 บริษัท
ได้ทำาการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 61 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง ของรอบ
ปีการเงิน 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย หากไม่รวมผลกระทบ
ดังกล่าวจะมียอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้ 646 ล้านบาท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

1) รายได้จากการขายและรายได้อื่น หน่วย : ล้านบาท

2) ต้นทุนขาย หน่วย : ล้านบาท

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย หน่วย : ล้านบาท

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขาย 22,246 19,701 13%

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 3 16 (81%)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  15  - 100%

ดอกเบี้ยรับ 3 4 (25%)

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 25 7 257%

อื่นๆ 15 26 (42%)

รายได้จากการขายและรายได้อื่น 22,307 19,754 13%

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขาย 20,675 17,745 17%

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย 208 248 (16%)



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)68 69

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าธรรมเนียมขายลดลูกหนี้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า TATA ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ในปีก่อนมีค่าใช้จ่ายอื่นอัน
เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF และประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีการเงิน 2560 สาเหตุจาก
• การปลอดจากภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว
• ดอกเบี้ยจากการทำา LC ลดลงเนื่องจากซื้อเหล็กแท่งนำาเข้าลดลง

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 สูงกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมการปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษในรอบปีการเงิน 
2560 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีปัจจุบันลดลงร้อยละ 39 สาเหตุจาก
• ปริมาณการขายที่ลดลงสะท้อนถึงความรู้สึกติดลบของตลาดในภาคการก่อสร้าง
• ต้นทุนแปลงสภาพที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 ตำ่ากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 42 สาเหตุจากการลดลงของกำาไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัทย่อย – SCSC 
และ SISCO นอกจากนี้ในปีก่อนมีการปรับปรุงภาษีเงินได้ขอคืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2559)

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น หน่วย : ล้านบาท

5) ต้นทุนทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท

6) กำาไรก่อนภาษีเงินได้ หน่วย : ล้านบาท

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หน่วย : ล้านบาท

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 757 682 11%

ค่าใช้จ่ายอื่น - 537 (100%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 757 1,219 (38%)

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน 83 101 (18%)

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 585 441 33%

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 131 227 (42%)
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 410 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิด
จากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 319 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้
สินดำาเนินงาน 1,318 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น 999 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 
ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจำานวน 110 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจำานวน 620 ล้านบาทใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 199 ล้านบาทและชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 421 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 38 เทียบกับร้อยละ 25 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ใน
อดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 
ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ-สุทธิเป็นผลจากราคาที่สูงขึ้นของวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

8) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หน่วย : ล้านบาท

9) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ หน่วย : ล้านบาท

10) สินค้าคงเหลือ-สุทธิ หน่วย : ล้านบาท

11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หน่วย : ล้านบาท

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 520 930 (44%)

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,259 964 31%

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 3,478 3,112 12%

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,317 3,681 (10%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เกิดจากการชำาระหนี้จาก T S Global Holdings Pte. Ltd. 

12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หน่วย : ล้านบาท

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 78 168 (54%)



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)70 71

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.37 เท่า ปี 2560 ที่ 0.48 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 9,227 
ล้านบาท เป็นทุนชำาระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810 ล้านบาท โดยมีกำาไร/
(ขาดทุน)สะสม (2,939) ล้านบาท, สำารองตามกฎหมาย 366 ล้านบาท, กำาไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3 ล้านบาท และ ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำานาจควบคุม (13) ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 
3,446 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 3,240 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน 206 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 และร้อยละ 6 
ของหนี้สินรวม ตามลำาดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 1,774 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,372 
ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 94  ล้านบาท  หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบ
ด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 206 ล้านบาท 

ภาระหนี้และภาระคำ้าประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำาเนิน

งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการ
 เป็นหนี้สิน 31 ล้านบาท 
2. หนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้า
 ฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมและ Bureau of 
 Indian Standards จำานวน 325 ล้านบาท 
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 37 
 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 103 
 ล้านบาท 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงาน

หรือฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 31 เครื่องมือทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น ๆ ลดลง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 1,774 ล้านบาท (2560 : 2,195 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 
ต่อปี (2560 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี และร้อยละ 2.66 ต่อปี) และมีกำาหนดชำาระคืนระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
(2560 : วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560)

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจาก TS Global Holding Pte. Ltd. ตามกำาหนดการชำาระ

13) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หน่วย : ล้านบาท

14) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี หน่วย : ล้านบาท

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,774 2,195 (19%)

2561 2560  % เปลี่ยนแปลง

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - 271     (100%)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

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

ในรอบปี 2560-2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำานวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee Charter) และเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ในปีการเงิน 2560-2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม จำานวน 5 ครั้ง 
รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม จำานวน 2 ครั้ง

ภารกิจที่มีสาระสำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและ
 งบการเงินประจำาปีของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
 ภายนอก และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในเรื่องนโยบายการบัญชีที่
 สำาคัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น

 จากการสอบทานและการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อม่ันว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง 

 ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ และได้ปฏิบัติตาม
 มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท 
 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อพิจารณาขอบเขตการทำางานของผู้สอบบัญชี 
 วิธีการตรวจสอบ และประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทกำาลังเผชิญ
3) ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำาอธิบายและ
 บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติคำาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่าย
 บริหารสำาหรับแต่ละไตรมาส และสอบทานคำาอธิบายและบทวิเคราะห์ของ
 ฝ่ายบริหารสำาหรับปี ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าคำาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่าย
 บริหาร (MD&A) นำาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
 ประจำาปี 2560 ประเด็นที่ตรวจพบได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการติดตามดำาเนินการแก้ไข 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการนำาเสนอรายงานการตรวจสอบ
 ภายในทุกไตรมาสตามแผนการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีสาระ

รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

นายมาริษ สมารัมภ์
(เกษียณอายุมีผลวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/2

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

และ เกษียณอายุมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3/3
2/2

นายอลัน แคม
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 และ 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

กรรมการตรวจสอบ 3/3

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ 5/5

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

กรรมการตรวจสอบ -
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 สำาคัญ ข้อเสนอแนะ และสถานะ จากการติดตามในข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่มีสาระสำาคัญต่อคณะกรรมการ
 บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลด้วย

 จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบ
 ภายในของบริษัท รวมถึงความเป็นอิสระและจำานวนผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
 ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
 โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายตรวจสอบ
 ภายใน และได้มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่สำาคัญของ
 บริษัทย่อยหลักๆ ทั้งหมดของบริษัท ให้คำาแนะนำา วิธีการแก้ไข และมีการ
 ดำาเนินการที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่าย
 ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
 และขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นกระบวนการที่มี
 ความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
6) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของ
 องค์กร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำาไตรมาส โดยครอบคลุม
 ทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 
 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ
 การดูแลผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง
 ดังกล่าวข้างต้น แผนการลดความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง
 กระบวนการพัฒนาจัดการการบริหารความเสี่ยง
7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาแบบประเมินเพื่อพิจารณาและประเมินผลการ
 ดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการ

 ตรวจสอบและแนวทางพึงปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีที่จะ
 รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้ระบุไว้ใน
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้รับการรายงานต่อคณะ
 กรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสามารถ 
มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงิน
ของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง
และมีสาระสำาคัญทั้งหมดภายใต้หลักการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อกำาหนดและข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่าง
เพียงพอ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอลัน แคม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซี่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจำานวนครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560-2561 ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตร ได้แก่ งานด้านบรรษัทภิบาลและสรรหาและงาน
ด้านพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในด้านการกำากับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท รวมทั้ง
งานด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนการกำาหนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจำานวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้

สาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560-2561 สรุปได้ดังนี้ 

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา

• พิจารณาและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มี
 ความเข้มงวดตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างระบบการ
 กำากับดูแลกิจการภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น   
• ในปี 2560 มีการทบทวนการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ
 แนวทางการกำากับดูแลกิจการ (CGR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
• พิจารณาและเสนอแผนการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อ
 ยกระดับคะแนนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อคณะกรรมการบริษัท
• สรรหากรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการอิสระที่
 เกษียณอายุตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
 กำาหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

• เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
 กรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2560-2561 
• พิจารณาการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำาปีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำาปีแก่พนักงานของ
 บริษัทและบริษัทย่อย

ปิยุช กุปต้า
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ ตำาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายปิยุช กุปต้า
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

1/1

2. นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล*
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

  และเกษียณอายุมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

1/1

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

1/1

3. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน
  (ลาออกจากตําแหน่งมีผลวันที่ 10 มกราคม 2561)

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

1/1

4. นายมาริษ สมารัมภ์*
  (เกษียณอายุมีผลวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

1/1

5. นายอลัน แคม*
  (ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2560)

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

2/2

6. นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน
3/3

7. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง*
  (ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 มีนาคม 2561)

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

-
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2560-2561 ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และ
ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำากับและดูแลงบการเงิน ประเมิน ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามี
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำาเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม
อยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะ
ทางการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

นายปียุช กุปต้า
ประธานกรรมการ

นายราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำาเนินงานรวมและผล
การดำาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าความนิยมเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบและได้นำาเรื่อง
นี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ
เห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

และค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่
สำาคัญและการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและค่าความนิยม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เรื่อง ค่า
ความนิยม

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
จำานวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการและค่าความ
นิยม - สุทธิ จำานวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้จัดทำาการประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมโดย

1. คำานวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด สำาหรับระยะ
 เวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจคงที่ตั้งแต่
 ปีที่ 5 หลังจากนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
 ใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลียถ่วงนำ้าหนักของเงินทุน และ

2. เปรียบเทียบผลลัพธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
 สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณา
 ว่าบริษัทย่อยแต่ละแห่งคือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย
 กระแสเงินสดคิดลดของแต่ละบริษัทย่อยถูกใช้เพื่อประเมินค่าเผื่อการด้อยค่า
 ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมของแต่ละบริษัท

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากการประเมินความเพียงพอของการ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมมี
ความซับซ้อน และต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานที่เป็นผลมาจาก
การคาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจเพื่อใช้ใน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

จากการทดสอบการด้อยค่าประจำาปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมที่ต้องรับรู้เพิ่ม ในระหว่างปี 
โดยสมมติฐานที่สำาคัญที่ใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 17

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินการควบคุมภายในที่สำาคัญท่ีบริษัทจัดให้
มีข้ึนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าและมุ่งเน้นการวิเคราะห์รายละเอียด
และทำาการสอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินการ
ด้อยค่า ซึ่งรวมถึง

- ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจ ประเมิน และสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบต่อ
 ข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้
 ในการคำานวณ และทดสอบการคำานวณของผู้บริหาร

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณและแผน
 ธุรกิจซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ และหลักฐานอื่นที่
 เกี่ยวข้องกับแผนการในอนาคต

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันกับตัวเลข
 ที่คาดการณ์ไว้ในปี ก่อนเพื่อพิจารณาว่าผลการดำาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ใน
 ปีก่อนสมเหตุสมผลหรือไม่

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานที่สำาคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการคาดการณ์
 โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
 และอุตสาหกรรม

- ข้าพเจ้าได้ทดสอบตัวแปรที่นำามาใช้ในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบ
 การคำานวณของอัตราดังกล่าว

- ข้าพเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าในการสอบทาน
 การประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการขายที่
 คาดการณ์ไว้ ราคาขาย อัตราการเติบโต และอัตราคิดลด และเปรียบเทียบ
 ประมาณการดังกล่าวกับประมาณการที่ผู้บริหารใช้

จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม มีความ
สมเหตุสมผลตามหลักฐานที่ได้รับ
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
สำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะ
เลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
 หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
 เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
 จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
 ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
 แสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดย
 กรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่
 แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
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 อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า
 ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ
 เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
 บัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
 เฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความ
 เห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
 ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบ
จากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
งวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงายของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจาณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดัง
กล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

วราภรณ์ วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
กรุงเทพมหานคร
24 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 ก) 519,588,872 930,334,774 378,137,760 786,381,671

เงินลงทุนระยะสั�น 8 - 21,000,000 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 9 1,258,850,108 963,930,188 87,268,457 126,797,534

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 32 ค) - - 2,780,640,396 2,719,633,872

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 3,477,955,726 3,111,916,465 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11 64,484,423 43,458,897 1,509,974 2,058,503

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย 12 460,000,000 521,000,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,780,879,129 5,591,640,324 3,247,556,587 3,634,871,580

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 14 3,500,000 3,300,000 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 12,013,047,275 12,013,047,275

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 15 1,241 1,241 - -

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 16 3,291,485,003 3,632,843,944 32,939,309 40,432,273

ค่าความนิยม - สุทธิ 17 3,456,014,092 3,456,014,092 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18 25,592,259 48,022,868 24,212,714 47,244,851

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19 36,974,966 37,242,765 12,524,556 12,181,181

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 20 78,474,431 167,848,834 42,710,697 107,110,834

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,892,041,992 7,345,273,744 12,125,434,551 12,220,016,414

รวมสินทรัพย์ 12,672,921,121 12,936,914,068 15,372,991,138 15,854,887,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 21 1,774,341,350 2,194,927,638 - 150,000,000

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 22 1,372,387,425 1,368,375,730 103,518,522 138,283,068

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 23 - 270,596,275 - 270,596,275

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ย 32 ง) - - 1,913,950,203 1,988,798,242

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,976,523 95,822,867 - -

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 37,691,945 51,062,604 13,332,776 13,702,488

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 3,240,397,243 3,980,785,114 2,030,801,501 2,561,380,073

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 205,572,789 191,418,768 57,947,169 56,401,021

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 205,572,789 191,418,768 57,947,169 56,401,021

รวมหนี�สิน 3,445,970,032 4,172,203,882 2,088,748,670 2,617,781,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

8
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั จาํนวน 8,421,540,848 หุน้

      มูลค่าที�ไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 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

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สิ�นสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 365,870,595 363,690,516 365,870,595 363,690,516

กาํไร(ขาดทุน)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,938,625,575) (3,398,733,435) 1,108,004,323 1,063,048,834

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 2,893,039 2,733,423 - -

9,240,505,609 8,778,058,054 13,284,242,468 13,237,106,900

(13,554,520) (13,347,868) - -

9,226,951,089 8,764,710,186 13,284,242,468 13,237,106,900

12,672,921,121 12,936,914,068 15,372,991,138 15,854,887,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 22,246,272,866 19,701,472,306 - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 482,130,000 471,120,000

ตน้ทุนขาย (20,674,642,255) (17,745,186,141) - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (456,875,489) (450,856,646)

กาํไรขั�นต้น 1,571,630,611 1,956,286,165 25,254,511 20,263,354

รายไดอื้�น 26 60,985,790 53,182,705 88,769,329 606,406,870

ค่าใชจ่้ายในการขาย (207,502,644) (248,242,157) - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (756,826,636) (682,335,214) (21,650,599) (20,913,775)

ค่าใชจ่้ายอื�น 28 - (537,097,233) (3,838) (31,374)

ตน้ทุนทางการเงิน (82,998,031) (101,108,960) (49,994,687) (62,647,284)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 585,289,090 440,685,306 42,374,716 543,077,791

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 29 (130,935,251) (226,935,415) 1,226,870 (15,353,580)

กาํไรสําหรับปี 454,353,839 213,749,891 43,601,586 527,724,211

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 9,239,298 (4,546,576) 4,417,478 780,226

   ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,512,234) 388,191 (883,496) (156,045)

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,727,064 (4,158,385) 3,533,982 624,181

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย 200,000 1,100,000 - -

   ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (40,000) (220,000) - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 160,000 880,000 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 7,887,064 (3,278,385) 3,533,982 624,181

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 462,240,903 210,471,506 47,135,568 528,348,392

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 454,560,875 214,477,321 43,601,586 527,724,211

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (207,036) (727,430) - -

454,353,839 213,749,891 43,601,586 527,724,211

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 462,447,555 211,196,824 47,135,568 528,348,392

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (206,652) (725,318) - -

462,240,903 210,471,506 47,135,568 528,348,392

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 30 0.05 0.03 0.01 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 585,289,090 440,685,306 42,374,716 543,077,791

รายการปรับปรุง

เงินปันผลรับ 26 (14,400,000) - - (539,499,340)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 529,809,715 533,949,314 33,793,106 27,867,208

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 40,577,063 - - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 36,146,189 27,655,965 8,858,676 7,764,179

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 39,168 2,710,773 (520) (61,744)

รายการปรับปรุงอื�นที�ไม่ใช่เงินสด 7 ข) 60,967,729 631,692,006 (120,682) 34,456

ดอกเบี�ยรับ (3,102,818) (4,151,153) (86,566,467) (58,497,923)

ดอกเบี�ยจ่าย 82,998,031 101,108,960 49,994,687 62,647,284

1,318,324,167 1,733,651,171 48,333,516 43,331,911

การเปลี�ยนแปลงในเงินหมุนเวยีน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (339,373,446) (300,869,446) 41,489,560 (74,499,046)

สินคา้คงเหลือ (407,281,981) (1,001,318,631) - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 42,334,014 6,439,885 (13,131,498) 50,985,212

เงินสดรับ(จ่ายคืน)อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7 ค) (11,774,321) 27,633,961 7,569,173 24,415,171

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 602,228,433 465,536,940 84,260,751 44,233,248

การปรับปรุงดว้ยเงินสดที�เกิดจากการกูย้มื 7 ง) (93,653,375) (104,743,761) (60,519,202) (64,772,978)

จ่ายภาษีเงินได้ (189,538,420) (98,289,516) (17,357,332) (13,203,488)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 319,036,638 262,503,663 6,384,217 (33,743,218)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

14



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)88 89

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย)เพื�อซื�อเงินลงทุนระยะสั�น 21,000,000 (21,000,000) - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,173,598) (2,272,332) (5,266,798) (2,267,042)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (143,760,068) (249,785,475) (9,152,378) (25,895,882)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,358,810 1,028,026 163,840 25,073

เงินสดจ่ายเพื�อเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย - - (61,006,524) (753,889,856)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - 200,000,000

เงินปันผลรับ 14,400,000 - - 539,499,340

ดอกเบี�ยรับ 3,354,516 4,157,015 84,857,682 55,420,581

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (109,820,340) (267,872,766) 9,595,822 12,892,214

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (420,586,288) 150,779,829 (150,000,000) 150,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�น

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32 ง) - (201,822,179) (74,848,038) (264,789,703)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 - (200,000,000) - (200,000,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 23 (199,375,912) - (199,375,912) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (619,962,200) (251,042,350) (424,223,950) (314,789,703)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (410,745,902) (256,411,453) (408,243,911) (335,640,707)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 930,334,774 1,186,746,227 786,381,671 1,122,022,378

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 ก) 519,588,872 930,334,774 378,137,760 786,381,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งตั� งขึ� นในประเทศไทยและเป็นบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลงทุนในบริษทัอื�นและ

ใหบ้ริการดา้นบริหาร และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี�

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั�น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. ซึ� งจดัตั�งในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 67.90 

โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนที�จดัตั�งขึ�นภายใตก้ฎหมายของประเทศอินเดีย 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซื�อมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ

ขนาดเลก็  

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อย

แห่งหนึ� งมีหนี� สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,841 ลา้นบาท และ 2,052 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม

จาํนวนหนี� สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษัทใหญ่ เป็นจาํนวน 2,781 ล้านบาท และ 2,720 ล้านบาท ตามลําดับ  

โดยบริษทัใหญ่รับรองว่าจะยงัคงสนับสนุนดา้นการเงินให้กับบริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องต่อไปอยา่งนอ้ยในอีก 12 เดือนนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดจ้ดัทาํ

แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทั� งนี� บริษัทจัดการสภาพคล่อง

ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน

ยกเวน้เรื� องที�อธิบายในนโยบายการบัญชีเรื� องเงินลงทุนเผื�อขาย ซึ� งจะกล่าวในหมายเหตุข้อ 2.8 และนโยบายการบัญชีเรื� อง

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�จาํหน่าย) ที�ถือไวเ้พื�อขาย ซึ� งจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและ

การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ�งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผย

เรื�องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซบัซ้อน หรือเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4 

งบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไม่ไดบ้ันทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล 

มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ซึ� งถือหุ้นโดยบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เนื�องจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการที�มี

อาํนาจ ลงนามผูกพนัในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด บริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าวได้บนัทึก เงินลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�

มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการ

ไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ในหนี� สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบที�มี

นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล

2.2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและ 

การตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี� อา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการ

ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.3 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ)

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�

1) ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

2) ระบุแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา

3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา

4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระที�ตอ้งปฏิบติั และ

5) รับรู้รายไดข้ณะที�กิจการเสร็จสิ�นการปฏิบติัตามแต่ละภาระที�ตอ้งปฏิบติั 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

- สินคา้หรือบริการที�แตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการใหส่้วนลดหรือการให้

ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ

- รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วขึ�นกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากสิ�งตอบแทนมีความผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมที�กาํหนดจากผลการปฏิบติังาน 

ค่าลิขสิทธิ�  ความสําเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงินขั�นตํ�าของสิ�งตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รายได้

หากไม่ไดมี้ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัที�จะกลบัรายการ

- จุดที�รับรู้รายไดอ้าจมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทที�ในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง 

ณ วนัสิ�นสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม

- มีข้อกาํหนดใหม่ที�เฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเริ�มแรกที�ไม่

สามารถเรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

- เนื�องจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที�เพิ�มมากขึ�น 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาดโดยมีขอ้อนุโลม

หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้

ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�ประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติม

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชเ้ป็นครั� งแรก
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) บริษทัยอ่ย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อ

กลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถ

ทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไว้

ในงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวธีิซื�อ สิ�งตอบแทน

ที�โอนใหส้าํหรับการซื�อบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่าย

ชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ� งตอบแทนที�โอนให้

รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�ผูซื้�อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อ

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น มูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นที�

รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อ

ตามสัดส่วนของหุน้ที�ถือโดยส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้�อถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหนา้การ

รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไร

หรือขาดทุน 

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื�อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ

ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ 

วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดที้�ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้

มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของ

ของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยที�ไดม้าเนื�องจาก

การซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�

ยงัไม่เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการ

ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 

สาํหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนที�จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษทัยอ่ย และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกใน

ส่วนของเจา้ของ 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการที�เหลืออยู่

จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั�นจะถือ

เป็นมูลค่าตามบัญชีเริ�มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที�

เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกับกิจการนั�นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�

เกี�ยวขอ้งนั�นออกไป

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าตอ้งจ่าย

ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(ก) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัที�บริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น

การดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั� นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่าย

ชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้

กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของ

กาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง) ซึ� งมีสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น

สกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี�

• สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัที�ของแต่ละ

งบแสดงฐานะการเงินนั�น

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

• ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินของ

หน่วยงานในต่างประเทศนั�นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

เงินลงทุนระยะสั� นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ไดม้า ทั�งนี� ไม่รวมเงินฝากธนาคารส่วนที�ติด

ภาระคํ�าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ� งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ

ลูกหนี� การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี�การคา้  หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือ

เป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือประเภท

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั และสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้สาํเร็จรูปซื�อมา

เพื�อขาย วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุของใชสิ้�นเปลืองและอื�นๆ คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ย

ราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมด ส่วนยอมใหห้รือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม

ตน้ทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็น

เพื�อให้สินคา้นั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือ

เสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

2.8  เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพื�อค้า  

2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ�นอยู่กับจุดมุ่งหมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด

ประเภทเป็นระยะ  

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และ มีความสามารถถือไวจ้น

ครบกาํหนด

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี�ย

เปลี�ยนแปลง  

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
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2.8 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

เงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง

ของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วน

ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง 

หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

บริษทัจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชี 

2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั�งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง

น่าเชื�อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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2.9 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 25 ปี

อุปกรณ์สาํนกังานและเครื�องตกแต่ง 3 - 25 ปี

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที

(ดูหมายเหตุขอ้ 2.12) 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นในกาํไรหรือขาดทุน

2.10 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที�เกิดจากการไดม้าซึ�งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมที�รับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมที�รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี� มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ

ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดห้ยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม โดยเปลี�ยนเป็นการประเมิน

การดอ้ยของค่าความนิยมแทน

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�น

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ�งคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที�เกิดค่าความนิยมเกิดขึ�นและ

ระบุส่วนงานดาํเนินงานได้



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)98 99

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

26

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนที�ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันาที�

เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� งกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล

จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได้

• ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• กิจการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร

• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใช้เพื�อทาํให้การ

พฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได้

• กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�เกิดขึ�นในระหว่างการพฒันาได้

อยา่งน่าเชื�อถือ

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม 

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี� จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ� น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี� รับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื�อมาจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั

จาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตาม

บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า

มูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใช้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 

สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์�งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั�นถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี� สินระยะยาว 

ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อัตราดอกเบี� ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�

สาํหรับยอดคงเหลือของหนี� สินที�เหลืออยู่ สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ

สินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

2.14 การปรับโครงสร้างหนี�ที�มีปัญหา - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นลูกหนี�

เมื�อกลุ่มกิจการโอนสินทรัพยห์รือหุ้นทุนเพื�อจ่ายชาํระหนี� ในการปรับโครงสร้างหนี�  ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

หนี� ที�ชาํระ (รวมดอกเบี�ยคา้งจ่าย ส่วนเกินหรือส่วนลดที�ยงัไม่ไดต้ดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและตน้ทุนการออกตราสาร)

กบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียที�โอนใหก้บัเจา้หนี� ไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี�

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นที�เกิดจากการโอนหุ้นทุนของกลุ่มกิจการให้แก่เจา้หนี� ไดน้าํไปหักจาก

จาํนวนที�บนัทึกในส่วนของเจา้ของ ส่วนค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นทั�งหมดที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี�ไดน้าํไปหักจากกาํไร

จากการปรับโครงสร้างหนี� หากไม่มีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี� ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดที�เกิดขึ�น

เมื�อการปรับโครงสร้างหนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี�  กลุ่มกิจการบนัทึกผลกระทบที�เกิดขึ�นนับตั�งแต่

วนัที�ปรับโครงสร้างหนี� จนถึงวนัครบกาํหนดของหนี� ตามเงื�อนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาตามบญัชีของหนี�  ณ วนัที�ปรับ

โครงสร้างหนี� จะไม่เปลี�ยนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทั�งสิ�น นอกจากว่าราคาตามบญัชีของหนี� จะสูงกว่าจาํนวนเงินที�

ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเงื�อนไขใหม่ หากเป็นเช่นนั� นราคาตามบญัชีของหนี� จะปรับลดให้เท่ากับจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายใน

อนาคต และบนัทึกส่วนของหนี� สินที�ลดลงเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี� ในกาํไรหรือขาดทุน
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2.15 เงินกู้ยืม

เงินกูย้ืมรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้ืมวดัมูลค่า

ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ

รายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใชว้งเงินกู้

บางส่วนหรือทั�งหมด ในกรณีนี� ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปไดที้�

จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั�งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการใหบ้ริการสภาพคล่องและจะตดั

จาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง

เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อบริษัทไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี� ออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที�กู้มาทั�วไปและที�กู้มาโดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิต

สินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือ สินทรัพยที์�

จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั�นให้อยู่ในสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขาย การรวม

ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสิ�นสุดลงเมื�อการดาํเนินการส่วนใหญ่ที�จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์�เขา้

เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมที�จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง

รายไดจ้ากการลงทุนที�เกิดจากการนาํเงินกู้ยืมที�กู้มาโดยเฉพาะที�ยงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขไป

ลงทุนเป็นการชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกับรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล

บงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี 

ไปปฏิบัติขึ� นอยู่กับการตีความ จะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่

หน่วยงานจดัเก็บ
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคา

ตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ

หนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั� นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

ทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ 

ที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้

เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํ

จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุน 

ในบริษทัยอ่ย เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชั�วคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั�งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์

2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

สาํหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะต้องจ่ายเงินเพิ�มเมื�อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแม้

กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายใหพ้นักงานทั�งหมดสาํหรับการให้บริการจากพนักงานทั�งในอดีต

และปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาํหนดของ พระราชบัญญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 

จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้

เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื�อครบกาํหนดจ่าย
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ)

2.17.1.2 ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ� งจะ

กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั 

เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ใหบ้ริการ และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพัน ณ วนัที� สิ� นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ 

ภาระผูกพันนี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้

ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต 

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพนั

และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรรัฐบาลใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลง

ในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น (และได้

รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�นแปลงส่วนของเจา้ของ)

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 

กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นโดยการมอบทองคาํใหแ้ก่พนักงานที�ทาํงานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุด

ไม่เกิน 7 รอบ 

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนันี�คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน

อนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ�งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั 

และวนัครบกาํหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ต้องชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�น

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ที� เกิดขึ� นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใน

ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�เกิดขึ�น

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

2.17.3 โครงการโบนัส 

กลุ่มกิจการรับรู้หนี� สินและค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัสโดยอา้งอิงจากสูตรการคาํนวณโดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของกลุ่มกิจการและผลประเมินการทํางานของพนักงาน กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการผลประโยชน์เมื�อมี

ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซึ�งก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผล

สืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั� นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ�งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะ

ของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.19 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินค้าซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้

จะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ

งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อผูซื้�อรับโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้  

รายไดค่้าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อการใหบ้ริการแลว้เสร็จ

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปนี�

• รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง

• รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น

• รายไดจ้ากการขายเศษซากรับรู้เมื�อมีการขายเกิดขึ�นจริง

2.20 การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)106 107

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

33

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหนา้ที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที�จําหน่าย)ที�ถือไว้เพื�อขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพยที์�จาํหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชี

ที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั�นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์

ที�จาํหน่าย) นั�นจะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที�ต ํ�ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย

3 การจัดการความเสี�ยง

3.1 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี� ยง

ดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลง

อตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยง

โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้ครื�องมือทางการเงินเพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

การจัดการความเสี� ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที�อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี�ยงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกันทาํงาน

อยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ 

• ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยที์�ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบี�ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพื�อใช้ในการดาํเนินงาน ซึ� งต้องจ่ายอัตราดอกเบี� ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ

มีแนวทางรองรับเพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยการจดัเตรียมแผนการดาํเนินงานไวล่้วงหนา้เพื�อที�จะไดมี้เวลา

เพียงพอในการจดัหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื�อต่าง ๆ ที�มีเงื�อนไขอตัราดอกเบี� ยที�ดีและมีความเหมาะสมกับ

กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั�น
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3 การจัดการความเสี�ยง (ต่อ)

3.1 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

• ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัสําคญัของความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้

เชื�อมั�นไดว้า่ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

• ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที�มีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกู้ยืมที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ 

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเชื�อ

ที�ตกลงไวใ้หเ้พียงพอ 

• ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการจึงมีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการซื�อ

สินคา้จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากการ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั�น

3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เครื�องมือดงักล่าวรับรู้ในงบการเงินในวนัเริ�มแรก

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนัความเสี�ยงใหแ้ก่กลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวในอตัราแลกเปลี�ยน

ดว้ยการกาํหนดอตัราที�จะใชรั้บรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศที�จะไดรั้บจริง หรือที�จะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศที�จะตอ้งจ่ายชาํระ และวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงินภายหลงัจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะนํามาหักกลบลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน และ

จะแสดงรวมอยูใ่นบญัชีค่าใชจ่้ายในการบริหารในกาํไรหรือขาดทุน

รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 
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3 การจัดการความเสี�ยง (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ

แสดงไดด้งันี�

• ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่ง

เดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือ โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

• ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล

ที�ไม่สามารถสังเกตได)้ 

สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั� น ลูกหนี�การคา้

และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั� นแก่บริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัย่อย หนี� สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้มืระยะสั� นจากบริษทัยอ่ยและเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

สินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น และหนี� สินทางการเงินอนัไดแ้ก่

เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน เจา้หนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบัญชีเนื�องจาก

มีระยะเวลาครบกาํหนดที�สั�น

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์

ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

4.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้อสมมติฐาน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 

ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญั

ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

1) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหนี� การคา้ซึ� งเกี�ยวพนักับประมาณการ

ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที�ลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี�  ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญนั� นเป็นผลมาจาก

การที�กลุ่มกิจการไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ� งการประเมินนั�นอยูบ่นพื�นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์

ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื�อเสียง และการผดินดัชาํระหนี�และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด

2) ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง

กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื�อการลดลงมูลค่าสินคา้คงเหลือเพื�อให้สะทอ้นถึงมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความลา้สมยัและเคลื�อนไหวชา้ของสินคา้ สินคา้คงเหลือ

จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เสื�อมสภาพและไม่สามารถขายได้

3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใชง้านมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 

หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช้

4) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 

(หมายเหตุขอ้ 17) 
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

4.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ)

5) การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เมื�อกลุ่มกิจการคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 

โดยการประเมินจากโอกาสที�กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลาเพื�อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�กลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของ

กลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุน

ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื�อลดภาระหนี� สิน

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ�งผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพื�อประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงาน

การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการเกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ� งตั� งอยู่ใน

ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั�นเป็นสัดส่วนที�ไม่มี

สาระสําคญั ดงันั�น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขั�นตน้ กาํไรสําหรับปี และสินทรัพยท์ั�งหมดของส่วนงานแสดงตาม

รูปแบบที�นาํเสนอในงบการเงินนี�
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ� งมีรายการกบักลุ่มกิจการเป็นสัดส่วนเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10.0 ของรายไดท้ั�งหมดของกลุ่มกิจการเป็นจาํนวน 1 ราย (พ.ศ. 2560 : 1 ราย) ซึ� งรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่ลูกคา้

มีจาํนวน 2,531 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,851 ลา้นบาท) ซึ� งเป็นการขายในประเทศ  

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากส่วนงาน

   ในประเทศ 20,297,660 18,392,869

ต่างประเทศ 1,948,613 1,308,603

22,246,273 19,701,472

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดในมือ 1 4 - -

เงินฝากธนาคาร 

   - ประเภทกระแสรายวนั 35,521 42,108 704 1,404

   - ประเภทออมทรัพย์ 484,067 888,181 377,434 784,936

เงินฝากธนาคารระยะสั�น - 42 - 42

519,589 930,335 378,138 786,382

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราดอกเบี�ย

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 0.05 - 0.50 0.05 - 0.80 0.10 - 0.50 0.10 - 0.80

เงินฝากธนาคารระยะสั�น - 1.00 - 1.00
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

ข) รายการปรับปรุงอื�นที�ไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ - 137,773 - -

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคาร

   และอุปกรณ์ (71) 1,700 (121) (1)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคาร

   และอุปกรณ์ - 474,211 - 31

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร

และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40 18,171 - 4

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย 61,000 - - -

กาํไรจากการกลบัรายการใบลดหนี� (1) (163) - -

60,968 631,692 (121) 34

ค) เงินสดรับ (จ่ายคืน) อื�นจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น และ 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นลดลง 14,350 47,825 10,834 22,659

หนี� สินหมุนเวียนอื�น และ

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) (14,497) (9,304) (572) 2,132

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (11,627) (10,887) (2,693) (376)

(11,774) 27,634 7,569 24,415

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดที�เกิดจากการกูย้มืสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยจ่าย (93,653) (104,744) (60,519) (64,773)
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

จ) รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปนี�

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บันทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มกิจการบนัทึกกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1.1 ลา้นบาท) เป็นรายได้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

การจดัประเภทเครื�องจกัรพร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองของเตาถลุง MBF จาํนวน 521 ลา้นบาท จากหมวดที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ์มาเป็นหมวดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) อนุมติัให้หักกลบลบหนี�

ระหว่างลูกหนี� อื�นจาก TSGH จาํนวน 71 ล้านบาท ซึ� งแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นในงวดก่อนและส่วนของ

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (หมายเหตุ 32 จ)) 

รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดที�เกิดจากการซื�อและการเพิ�มขึ�นของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับ

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ

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

บวก  ซื�อระหวา่งปี 126,105 276,157 3,311 36,881

หกั  เงินสดจ่ายระหวา่งปี (149,934) (252,058) (14,419) (28,163)

เจา้หนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์ และ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 13,485 37,314 254 11,362

8 เงินลงทุนระยะสั�น

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั� นเป็นเงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีวนั 

ครบกาํหนดวนัที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มกิจการใช้เงินลงทุนระยะสั� นดงักล่าวเป็นหลกัประกนัหนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

ตามหมายเหตุขอ้ 34.1 
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9 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น 814,220 731,532 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 32 ข)) 464,272 236,845 42,244 88,382

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (58,212) (17,635) - -

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,220,280 950,742 42,244 88,382

ลูกหนี� อื�น - กิจการอื�น 1,206 1,093 32 2

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุ 32 ข)) 199 153 37,940 28,540

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37,165 11,942 7,052 9,874

1,258,850 963,930 87,268 126,798

ลูกหนี� การค้ามีกาํหนดระยะเวลาชาํระหนี� ตามปกติที�กาํหนดไว ้15 วนั ถึง 90 วนั (พ.ศ. 2560 : 15 วนั ถึง 90 วนั) ณ วนัที� 31 มีนาคม 

สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,134,674 910,432 42,244 88,382

คา้งเกินกาํหนดชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 49,956 39,489 - -

   3 - 6 เดือน 75,528 - - -

   6 - 12 เดือน - - - -

เกินกวา่ 12 เดือน 18,334 18,456 - -

1,278,492 968,377 42,244 88,382

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (58,212) (17,635) - -

1,220,280 950,742 42,244 88,382

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพื�อทาํการขายลดลูกหนี� กับสถาบนัการเงินแห่งหนึ� ง

ซึ� งรายการดงักล่าวไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนที�ผูซื้�อยอมรับไปยงัผูซื้�อแลว้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดข้ายลดลูกหนี� ให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็น

จาํนวน 9,496 ลา้นบาท และ 7,890 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการตดัจาํหน่ายลูกหนี� การคา้

บริษทัอื�นจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซึ�งไดมี้การตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเตม็มูลค่าแลว้
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วตัถุดิบ 786,519 644,340 - -

งานระหวา่งทาํ 418,460 399,281 - -

สินคา้สาํเร็จรูป 1,352,467 1,219,927 - -

อะไหล่ 507,207 541,996 - -

วสัดุของใชสิ้�นเปลือง และอื�น ๆ 393,239 315,094 - -

3,457,892 3,120,638 - -

หกั ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ

    - วตัถุดิบ - (67,241) - -

- อะไหล่ (49,997) (56,130) - -

- วสัดุของใชสิ้�นเปลืองและอื�น ๆ (18,192) (32,582) - -

3,389,703 2,964,685 - -

บวก  สินคา้ระหวา่งทาง 88,253 147,231 - -

3,477,956 3,111,916 - -

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวน 20,762 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2560 : 17,628 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ�ง ซึ� งจดัอยู่ในกลุ่มวสัดุของใช้สิ�นเปลืองและอื�น ๆ จาํนวน  

41 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (พ.ศ. 2560 : 48 ลา้นบาท) 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการบนัทึกกลบัรายการค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ และสินคา้

เสื�อมคุณภาพจาํนวน 88 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม เนื�องจากมีการจาํหน่ายไปในระหวา่งปี 

ในระหว่างสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทับันทึกกลับรายการค่าเผื�อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้า

เสื� อมสภาพจาํนวน 21 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื�อการลดมูลค่าวตัถุดิบจาํนวน 65 ลา้นบาท และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพจาํนวน 

10 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย โดยบนัทึกค่าเผื�อการลดมูลค่าอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองของเตาถลุงเต็มจาํนวนเป็น

จาํนวน 63 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายอื�นตามที�ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้วางแผนที�จะขายเครื�องจกัรเตาถลุง MBF

พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวขอ้งตามที�เปิดเผยในหมายเหตุ 12 และจดัประเภทรายการดงักล่าวใหม่ไปเป็นสินทรัพย์

ไม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

43

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 39,380 11,360 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 25,104 32,099 1,510 2,059

64,484 43,459 1,510 2,059

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายมีดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เครื�องจกัร อะไหล่และวสัดุสิ�นเปลือง 460,000 521,000 - -

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ 

บริษทั เอ็น.ที.เอส. ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกวา่เมื�อเปรียบเทียบกบั

ราคาเศษเหลก็ อีกทั�งราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีแผนการขายเครื� องจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ

วสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการดาํเนินการตามแผนเพื�อหาผูซื้� อ ซึ� งคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันั� น 

กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื�องจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ที�ถือไวเ้พื�อขาย ซึ� งมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 521 ลา้นบาท 

เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาซื�อสินทรัพยก์บัผูซื้�อรายหนึ� งสําหรับ เครื�องจกัร อุปกรณ์เตาถลุง MBF

พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวขอ้ง

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายจาํนวน 61 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลจาก

การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน โดยบนัทึกไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายอื�นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ดงันั�นมูลค่าที�คาดว่าจะได้

รับคืนสุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นจาํนวน 460 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการยืนยนัว่ายงัคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย ์โดยคาดว่าการรื� อถอนและ

ขนส่งจะใช้ระยะเวลา 12-18 เดือน ดงันั�นสินทรัพยเ์หล่านี� จึงยงัคงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 

31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

45

14 เงินลงทุนเผื�อขาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,300 2,200 - -

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนเผื�อขาย 200 1,100 - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,500 3,300 - -

เงินลงทุนเผื�อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซื�อล่าสุด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี โดยมูลค่ายุติธรรมนี� ถูกจดัอยู่ในระดบัที� 1

ของลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม

15 เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดบ้ันทึกเงินลงทุนในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด 

ซึ� งถือหุ้นโดยบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เนื�องจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิพล 

อย่างมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงาน และไม่มีกรรมการที�มีอาํนาจลงนามผูกพนัในบริษัท 

สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกดั กลุ่มกิจการไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็นจาํนวนเงิน

1,241 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�นมีจาํนวน 125.52 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 109.44 ลา้นบาท) 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื�น ถูกประเมินโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลดซึ� งประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ มูลค่ายติุธรรมนี�

ถูกจดัอยูใ่นระดบัที� 3 ของลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

48

16 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง

และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 78,719 7,495 86,214

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (71,412) - (71,412)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,307 7,495 14,802

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 7,307 7,495 14,802

ซื�อสินทรัพย์ 916 29,664 30,580

โอนสินทรัพย์ 8,801 (8,801) -

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (4,106) - (4,106)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 4,078 - 4,078

จดัประเภทรายการใหม่ - (911) (911)

ค่าเสื�อมราคา (3,980) - (3,980)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ (31) - (31)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 84,330 27,447 111,777

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (71,314) - (71,314)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ (31) - (31)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

49

16 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง

และเครื�องตกแต่ง ก่อสร้าง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 84,330 27,447 111,777

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (71,314) - (71,314)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ (31) - (31)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,985 27,447 40,432

ซื�อสินทรัพย์ 962 1,117 2,079

โอนสินทรัพย์ 28,330 (28,330) -

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (33,611) - (33,611)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 33,536 - 33,536

ค่าเสื�อมราคา (9,528) - (9,528)

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ 31 - 31

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 32,705 234 32,939

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 80,011 234 80,245

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (47,306) - (47,306)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 32,705 234 32,939

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้ายอ่ยของบริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั จากเหตุการณ์

ดงักล่าวทาํให้อาคาร เครื�องจกัรและอุปกรณ์ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้ไดรั้บความเสียหายบางส่วน โดยบริษทัอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนั ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไดรั้บเงิน

ชดเชยความเสียหายบางส่วนจากบริษทัประกนัภยัเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท ซึ� งบนัทึกอยูใ่นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

(หมายเหตุขอ้ 26) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ตั�งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”)

ของบริษทั เอน็.ที.เอส. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเป็นการชั�วคราว เนื�องจากวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่า

เมื�อเปรียบเทียบกบัราคาเศษเหล็กอีกทั�งยงัมีความผนัผวนสูง ทาํให้เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผา่นเตาถลุง

MBF ซึ� งเตาถลุง MBF ยงัคงหยุดการผลิตชั�วคราวถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ค่าเสื�อมราคาและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ของเตาถลุง MBF 

ซึ� งเกิดขึ�นในช่วงหยดุการผลิตชั�วคราว สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจาํนวนรวม 10 ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง การด้อยค่าของสินทรัพย ์กลุ่มกิจการ

ได้ประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับของเตาถลุง MBF โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยซึ์� งเป็นราคาที�เสนอโดยผูเ้สนอซื� อ

หักต้นทุนในการขาย ซึ� งพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนนั� นตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดงันั� นกลุ่มกิจการจึงรับรู้ค่าเผื�อการด้อยค่า

ของเครื�องจกัรเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) เป็นจาํนวน 465 ลา้นบาท ทั�งนี� ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเตาถลุง MBF จาํนวนรวม

ทั�งสิ�น 1,336 ลา้นบาท ไดร้วมค่าเผื�อการดอ้ยค่าซึ� งถูกรับรู้ในปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 871 ลา้นบาทแลว้ ดงันั�นเตาถลุง MBF มีมูลค่า

ที�คาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิเท่ากบั 521 ลา้นบาท  

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการวางแผนการขายเครื� องจักรเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุสิ�นเปลืองที�เกี�ยวขอ้งโดยกลุ่มกิจการ

เริ�มดาํเนินการตามแผนเพื�อหาผูซื้�อ ซึ� งคาดวา่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันั�น กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเครื�องจกัรเตาถลุง 

MBF เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

กลุ่มกิจการไดต้ั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าเครื�องจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยัเป็นจาํนวน 9 ลา้นบาท และกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าที�เคย

ปรับลดลงในปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 72 ลา้นบาท เนื�องจากไดมี้การตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวแลว้
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17 ค่าความนิยม - สุทธิ

งบการเงินรวม

พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 5,607,769

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,456,014

การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 5,607,769

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,456,014

การดอ้ยค่า -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,456,014

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 5,607,769

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) (1,491,432)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (660,323)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,456,014

ค่าความนิยมเกิดจากการซื�อบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี�ยนเป็นการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน 
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17 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบวา่มูลค่าที�คาดวา่จะ

ไดรั้บไม่ตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี ดงันั�นไม่มีการดอ้ยค่าที�จาํเป็นเพิ�มขึ�น

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกาํหนดตามส่วนงาน (บริษทัยอ่ย)

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี�

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เหลก็สยาม 

(2001)

เหลก็ก่อสร้าง

สยาม รวม

เหลก็สยาม 

(2001)

เหลก็ก่อสร้าง

สยาม รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การปันส่วนค่าความนิยม 1,685 1,771 3,456 1,685 1,771 3,456

ขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี�

ค่าความนิยม

กาํไรขั�นตน้1 ร้อยละ 3.25 และ ร้อยละ 7.44

อตัราการเติบโต2 ร้อยละ 3.5

อตัราคิดลด3 ร้อยละ 9

1 กาํไรขั�นตน้จากงบประมาณ
2 อตัราการเติบโตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการ

ทางการเงินล่าสุด
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด

ขอ้สมมติฐานเหล่านี� ไดถู้กใชเ้พื�อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด

ฝ่ายบริหารพิจารณากําไรขั�นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์

การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ใช้สอดคลอ้งกับประมาณการที�รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม  

ซึ� งอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ

ขอ้สมมติฐานหลกัที�มีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด  

หากลดอตัราการเติบโตลงร้อยละ 1.0 หรือเพิ�มอตัราคิดลดขึ�นร้อยละ 1.0 จะทาํให้มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนมีค่าใกลเ้คียงกับราคา

ตามบญัชีในบางหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 247,963 - 247,963

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (182,836) - (182,836)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 65,127 - 65,127

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 65,127 - 65,127

ซื�อสินทรัพย์ 759 5,548 6,307

โอนสินทรัพย์ 5,548 (5,548) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (1,321) - (1,321)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 1,321 - 1,321

จดัประเภทรายการใหม่ 911 - 911

ค่าตดัจาํหน่าย (24,322) - (24,322)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 48,023 - 48,023

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 253,860 - 253,860

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (205,837) - (205,837)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,023 - 48,023

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,023 - 48,023

ซื�อสินทรัพย์ 141 2,047 2,188

โอนสินทรัพย์ 815 (815) -

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (729) - (729)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 729 - 729

ค่าตดัจาํหน่าย (24,619) - (24,619)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 254,087 1,232 255,319

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (229,727) - (229,727)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั�ง รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วันที� 1 เมษายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 238,641 - 238,641

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (174,721) - (174,721)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 63,920 - 63,920

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 63,920 - 63,920

ซื�อสินทรัพย์ 753 5,548 6,301

โอนสินทรัพย์ 5,548 (5,548) -

จดัประเภทใหม่ 911 - 911

ค่าตดัจาํหน่าย (23,887) - (23,887)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 47,245 - 47,245

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 245,853 - 245,853

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (198,608) - (198,608)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 47,245 - 47,245

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 47,245 - 47,245

ซื�อสินทรัพย์ - 1,232 1,232

ค่าตดัจาํหน่าย (24,264) - (24,264)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 245,853 1,232 247,085

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (222,872) - (222,872)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 3,468 4,616 935 895

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 34,580 33,489 11,590 11,286

38,048 38,105 12,525 12,181

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

- หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ที�จะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน (473) (302) - -

- หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ที�จะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน (600) (560) - -

(1,073) (862) - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,975 37,243 12,525 12,181

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 37,243 31,937 12,181 10,553

เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน 1,284 5,138 1,227 1,784

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (1,552) 168 (883) (156)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 36,975 37,243 12,525 12,181
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 736 - - 736

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ 2,235 (1,328) - 907

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ 215 (215) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,919 2,998 (1,512) 36,405

38,105 1,455 (1,512) 38,048

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนเผื�อขาย (560) - (40) (600)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (302) (171) - (473)

(862) (171) (40) (1,073)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 37,243 1,284 (1,552) 36,975
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีสิ� นสุดวนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 736 - - 736

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ 1,744 491 - 2,235

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ - 215 - 215

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,399 2,132 388 34,919

34,879 2,838 388 38,105

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื�อขาย (340) - (220) (560)

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (2,602) 2,300 - (302)

(2,942) 2,300 (220) (862)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 31,937 5,138 168 37,243

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้

ไม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 1,115 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,127 ลา้นบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 5,576 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 

5,635 ลา้นบาท) ที�สามารถยกไปเพื�อหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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19 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ 6 (6) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,175 1,233 (883) 12,525

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,181 1,227 (883) 12,525

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เพิ�ม(ลด)ใน เพิ�ม(ลด)ใน

1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาคาร เครื�องจกัร อุปกรณ์ - 6 - 6

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,854 1,477 (156) 12,175

10,854 1,483 (156) 12,181

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (301) 301 - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,553 1,784 (156) 12,181

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกิน

จาํนวนที�เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น บริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้

จาํนวน 50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 59 ลา้นบาท) ที�เกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 250 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 296 ลา้นบาท) ที�สามารถยกไป

เพื�อหกักลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 66,644 88,409 37,795 32,064

ลูกหนี�ระยะยาว TS Global Holdings Pte. Ltd.

   (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) - 71,220 - 71,220

อื�น ๆ 11,830 8,220 4,916 3,827

78,474 167,849 42,711 107,111

21 เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,194,928 2,044,148 150,000 -

กูเ้พิ�มระหวา่งปี 200,000 350,780 200,000 350,000

ชาํระคืนระหวา่งปี (620,587) (200,000) (350,000) (200,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 1,774,341 2,194,928 - 150,000

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - บริษัท 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินของบริษทัจาํนวนทั�งสิ�น 150 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ

2.66 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่อย 

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจาํนวนทั� งสิ� น 1,774 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :  

2,045 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราดอกเบี�ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืน 

ระหว่างวนัที� 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัที� 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2560 : วนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวนัที� 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560) 
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22 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้ - กิจการอื�น 778,632 687,857 - -

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) 2,943 2,493 - -

เจา้หนี� อื�น - กิจการอื�น 18,191 41,188 4,960 15,236

- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

       (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) 32,536 28,009 35,228 31,202

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 68,203 50,452 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอื�น 471,882 558,377 63,330 91,845

1,372,387 1,368,376 103,518 138,283

23 ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (ดูหมายเหตุขอ้ 32 จ)) - 270,596 - 270,596

รวม - 270,596 - 270,596
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23 ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - 200,000 - 200,000

เงินกูย้มืจ่ายคืนระหวา่งปี - (200,000) - (200,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี  - - - -

24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 186,158 180,244 55,648 54,985

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 19,415 11,175 2,299 1,416

หนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน 205,573 191,419 57,947 56,401

(กาํไร)ขาดทุนที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการ

   ดาํเนินงาน: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ 23,589 23,425 7,296 6,847

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 11,431 3,066 1,361 406

35,020 26,491 8,657 7,253

การวดัมูลค่าใหม่ที�รับรู้ใน

(กาํไร)ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (9,239) 4,547 (4,417) (780)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ� งให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน

ในรูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายุที�จะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ย

ของพนกังานก่อนที�จะเกษียณอายุ
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 191,419 171,269 56,401 50,304

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 22,180 22,275 6,415 6,077

ตน้ทุนบริการอดีต 7,481 - 823 -

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,359 4,216 1,419 1,176

การวดัมูลค่าใหม่

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

      ดา้นประชากรศาสตร์ 3,298 3,742 13 (734)

(กาํไร)ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง

      ขอ้สมมติทางการเงิน (8,185) 12,376 (1,599) 2,849

กาํไรที�เกิดจากประสบการณ์ (4,352) (11,572) (2,832) (2,895)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (11,627) (10,887) (2,693) (376)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 205,573 191,419 57,947 56,401

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.72 ถึง 2.99 2.30 ถึง 2.54 2.72 2.38

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 5.00 4.95 5.00 4.95

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 23.00 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 23.00
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

และ พ.ศ. 2560 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

การเปลี�ยนแปลง เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (20,776) (19,729) 24,278 22,939

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.00 1.00 22,248 21,817 (19,382) (18,975)

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (22,028) (20,989) 10,234 9,823

งบการเงินเฉพาะกจิการ

การเปลี�ยนแปลง เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ในข้อสมมติ การเพิ�มของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (5,341) (5,265) 6,188 6,116

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.00 1.00 5,885 5,871 (5,182) (5,161)

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (5,691) (5,586) 1,890 1,899

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ� ง ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติั

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติบางเรื�องอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกนักบัผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอาย ุณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน คือ 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี (พ.ศ. 2560 : 11.03 ปี ถึง 13.38 ปี) 
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25  สํารองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ณ วนัที� 1 เมษายน 363,691 337,305 363,691 337,305

จดัสรรระหวา่งปี 2,180 26,386 2,180 26,386

ณ วนัที� 31 มีนาคม 365,871 363,691 365,871 363,691

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหัก

ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนี� จะมีมูลค่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองนี� ไม่สามารถนาํไป

จ่ายเงินปันผลได้

26 รายได้อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ 3,091 15,685 - 2,146

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 539,499

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น 14,400 - - -

รายไดด้อกเบี�ย 3,103 4,151 86,566 58,498

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 25,000 6,683 - -

อื�น ๆ 15,392 26,664 2,203 6,264

60,986 53,183 88,769 606,407
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ

งานระหวา่งทาํ (151,719) (966,610) - -

ค่าวตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 14,616,813 13,394,975 - -

ค่าวสัดุและของใชสิ้�นเปลืองใชไ้ป 935,581 571,522 - -

ค่าเชื�อเพลิง 656,091 619,254 - -

ค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ�ง 529,810 533,949 33,793 27,867

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 938,706 926,224 267,441 265,832

ค่าสาธารณูปโภค 2,445,480 1,963,338 1,025 1,020

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 711,085 609,492 310 238

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 206,741 197,876 - -

ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 189,838 230,943 - -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 60,415 49,882 66 86

ค่าเช่า 47,405 44,835 29,434 27,702

หนี�สงสัยจะสูญ 40,577 - - -

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

และมูลค่าสินคา้เสื�อมสภาพ  - 117,352 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครื�องจกัรและอุปกรณ์ลา้สมยั - 474,211 - 31

28 ค่าใช้จ่ายอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 62,886 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ - 474,211 - 31

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - สุทธิ - - 4 -

- 537,097 4 31
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29 ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:  

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี

   สาํหรับปี 132,219 132,092 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 132,219 132,092 - -

เพิ�มในสินทรัพยภ์าษีเงินได้

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 19)  (1,455) (2,838) (1,227) (1,483)

เพิ�ม(ลด)ในหนี� สินภาษีเงินได้

   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 19)  171 (2,300) - (301)

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,284) (5,138) (1,227) (1,784)

130,935 126,954 (1,227) (1,784)

ตดัจาํหน่ายรายการภาษีเงินไดร้อขอคืน

ของปีก่อนๆ - 99,981 - 17,138

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 130,935 226,935 (1,227) 15,354
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29 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ

ที�บริษทัใหญ่ตั�งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี� :

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 585,289 440,685

ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 117,058 88,137

ผลกระทบ: 

- รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษีจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน - 91,203

- ผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชที้�ไม่ไดบ้นัทึกเป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและการตดัรายการระหวา่งกนั 18,992 93,823

- รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (เงินปันผล) - (107,900)

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 6,675 10,415

- ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (2,597) (1,502)

- การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,193) (47,222)

ภาษีเงินได้ 130,935 126,954

งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 42,375 543,078

ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 8,475 108,616

- รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (เงินปันผล) - (107,900)

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 657 1,661

- ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (1,166) (354)

   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย์

         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,193) (3,807)

ภาษีเงินได้ (1,227) (1,784)
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29 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

อตัราภาษี อตัราภาษี

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษีที�แทจ้ริง (3) 3

ภาษีเงินไดที้�ลด/(เพิ�ม)ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ภาษี ภาษี

ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ 9,239 (1,512) 7,727 (4,546) 388 (4,158)

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ

เงินลงทุนเผื�อขาย 200 (40) 160 1,100 (220) 880

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 9,439 (1,552) 7,887 (3,446) 168 (3,278)

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   (หมายเหตุขอ้ 19) (1,552) 168

(1,552) 168

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ภาษี ภาษี

ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิ�ม) หลงัภาษี

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายุ 4,417 (883) 3,534 780 (156) 624

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 4,417 (883) 3,534 780 (156) 624

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

   (หมายเหตุขอ้ 19) (883) (156)

(883) (156)
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30 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัที�ออกในระหวา่งปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 

กาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัของ

บริษทัใหญ่ (พนับาท) 454,561 214,477 43,602 527,724

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05 0.03 0.01 0.06

31 เครื�องมือทางการเงิน

31.1 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วนัที� 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี�

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 540,911 124,082 31.23 237,704 91,203 34.45

ยูโร - 8,156 38.44 - 28,469 36.79

ปอนดส์เตอร์ลิง - 52 43.83 - 134 43.02

ฟรังกส์วิส - 621 32.69 - 193 34.42

โครนาสวีเดน - 177 3.74 - 502 3.86

เยน - 354 0.29 - 205 0.31

เหรียญสิงคโปร์ 5 - 23.82 - 86 24.65

งบการเงนิฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ 

สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน สินทรัพย์ หนี�สิน อตัราแลกเปลี�ยน

ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี�ย

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที� 31 มนีาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 349 643 31.23 261 4,297 34.45



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)142 143

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

70

31 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

31.2 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อซื�อสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ซึ�งครบกาํหนดไม่เกิน 9 เดือน (พ.ศ. 2560 : 6 เดือน) ดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสัญญา พนับาท ที�ระบุในสัญญา พนับาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  500,000 (84) 5,308,109 (1,752)

   สกุลเงินยโูร 418,000 (32) - -

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ

ซึ� งครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : 4 เดือน) ดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม

ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ)

ที�ระบุในสัญญา พนับาท ที�ระบุในสัญญา พนับาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  8,200,000 1,047 4,000,000 1,251

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยใช้อัตราที�กําหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของ 

กลุ่มกิจการเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั�น ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัขั�นมูลค่า

ยติุธรรม 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั� นมีอาํนาจควบคุมบริษัท 

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกิจการซึ�งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน

ครอบครัวที�ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ� นได้ตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด

T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผูถื้อหุน้ใหญ่

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั ผลิตเหลก็เส้น ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลิต รับจา้งผลิต จาํหน่าย และซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

   สินคา้เหลก็เส้น เหลก็ลวด และ 

   เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Metals Trading Asia Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Singapore Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซี� เซอร์วสิเซส   

(ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Sons Limited การลงทุนและใหบ้ริการดา้นที�ปรึกษา ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซื�อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซื�อจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบสังกะสี ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International Limited ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Projects Limited งานโครงการโครงสร้างพื�นฐาน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata International West Asia DMCC ซื�อมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata AIG General Insurance Co., Ltd ประกนัภยั ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั

Tata Power Co.,Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 

Tata Steel Limited 659,564 450,145 - -

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 731,456 472,033 - -

Tata International Metals Trading Asia Ltd. 6,971 - - -

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 55,071 - - -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 163,952 104,967 - -

Tata Projects Limited 8,504 - - -

      รวม 1,625,518 1,027,145 - -

ดอกเบี�ยรับ

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 83,693 54,547

รายไดค่้าบริการจดัการ

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 94,410 94,640

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 178,620 184,320

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

      (มหาชน) - - 209,100 192,160

      รวม - - 482,130 471,120

รายไดอื้�น ๆ 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 80 - - -

Tata Steel Limited 14,993 - - -

      รวม 15,073 - - -

บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเก็บตามอตัราที�กาํหนดในสัญญาซึ�งคาํนวณโดยวธีิราคาทุนบวกกาํไร



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)146 147

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใช้จ่าย 

ซื�อ

Tata Steel Limited 24,065 6,530 - -

NatSteel Recycling Pte. Ltd. 627,233 235,384 - -

Tata International Metals Trading

Asia Ltd. - 950,531 - -

Tata International Singapore Pte. Ltd. 37,392 16,378 - -

Tata International Limited 6,874 4,677 - -

Tata International West Asia DMCC 34,842 - - -

      รวม 730,406 1,213,500 - -

ซื�อสินทรัพย์

Tata Steel Limited - 5,449 - 5,449

Natsteel (Xiamen) Ltd. - 2,317 - -

Tata Technologies Pte. Ltd. 562 - 562 -

      รวม 562 7,766 562 5,449

ดอกเบี�ยจ่าย

T S Global Holdings Pte. Ltd. - 1,520 - 1,520

   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 4,710 8,079

   บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 23,732 28,390

      รวม - 1,520 28,442 37,989
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ก) รายการต่อไปนี� เป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สําคญัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าใชจ่้ายอื�น

Tata Steel Limited 32 - 32 -

   บริษทั สยามลวดเหลก็ 

อุตสาหกรรม จาํกดั 136 42 - 5

Natsteel Holdings Pte. Ltd. - 22 - -

Tata Sons Limited 847 890 847 890

Mjunction Services Limited 116 58 116 -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 31 - - -

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 2,430 3,448 2,430 3,448

   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 850 - 850 -

Tata Technologies Pte. Ltd. 1,408 - 1,408 -

Tata AIG General Insurance Co., Ltd. 20 - - -

      รวม 5,870 4,460 5,683 4,343

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั�น 63,108 62,474 63,108 62,474

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 18,185 16,433 18,185 16,433

      รวม 81,293 78,907 81,293 78,907
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การใหบ้ริการ และอื�น ๆ มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 447,482 196,224 - -

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 8,260 16,992

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 15,633 34,443

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

   (มหาชน) - - 18,351 36,947

บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 3,565 33,585 - -

Natsteel Holdings Pte. Ltd. 1,943 - - -

บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 9,883 7,036 - -

Tata Projects Limited 1,399 - - -

      รวม 464,272 236,845 42,244 88,382

ลูกหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 24 16 24 16

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 5,795 4,335

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 13,085 9,050

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั

   (มหาชน) - - 18,861 15,002

Tata Sons Limited 136 137 136 137

บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชั�นส์ 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 - 21 -

Tata Power Co., Ltd. 18 - 18 -

      รวม 199 153 37,940 28,540

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

T S Global Holdings Pte. Ltd.

   (หมายเหตุขอ้ 20) - 71,220 - 71,220

เจ้าหนี�การค้ากจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited 2,242 2,493 - -

Tata International Singapore Pte. Ltd. 701 - - -

      รวม 2,943 2,493 - -
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ที�เกิดจากการขาย/ซื�อสินคา้ การใหบ้ริการ และอื�น ๆ มีดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

Tata Steel Limited - 3,978 - 3,978

บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 278 627

บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,337 2,552

บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 77 14

Tata Sons Limited 30,836 23,361 30,836 23,361

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 612 670 612 670

Tata Technologies Pte. Ltd. 1,088 - 1,088 -

      รวม 32,536 28,009 35,228 31,202

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย

การเปลี�ยนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - 2,719,634 1,965,744

เงินกูย้มืเพิ�มระหวา่งปี - - 61,006 753,890

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 2,780,640 2,719,634

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยจาํนวนทั�งสิ�น 2,781 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 2,720 ลา้นบาท) 

มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 2.0 ถึง ร้อยละ 5.5 ต่อปี) ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและ

ไม่ระบุวนัครบกาํหนด
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ง) เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

การเปลี�ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั� นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - 201,822 1,988,798 2,253,588

เงินกูย้มืจ่ายคืนระหวา่งปี - (201,822) (74,848) (264,790)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 1,913,950 1,988,798

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะสั� นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวนทั�งสิ�น 1,914 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,989 

ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราดอกเบี� ยร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกูย้ืมระยะสั� นจากกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืที�ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด

จ) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 270,596 - 270,596
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

จ) เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  270,596 270,596

ชาํระคืนระหวา่งปี (270,596) (270,596)

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี  - -

เมื�อวนัที� 18 เมษายน พ.ศ. 2559 กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัตกลงให้บริษทัเลื�อนระยะเวลาการชาํระหนี� จากเดิมที�ถึงกาํหนดชาํระ

ในวนัที� 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ� งเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีดอกเบี�ย

บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าสําหรับการใชเ้ครื�องหมายการคา้ให้ Tata Sons Limited จาํนวนรวมประมาณ 71 ลา้นบาท ในปี 

พ.ศ. 2551 โดยในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การเปลี�ยนตวัลูกหนี�จาก Tata Sons Limited เป็น T S Global Holdings Pte. Ltd. 

(“TSGH”) เมื�อวนัที�  25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทของ TSGH อนุมัติให้หักกลบหนี� ระหว่างลูกหนี� อื�น

ซึ� งแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�นจาก TSGH จาํนวน 71 ลา้นบาท กับส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 

เมื�อวนัที� 12 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 199 ลา้นบาท 

33 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากร

เรื�องการประเมินเงินเพิ�มรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึ� งเกี�ยวเนื�องกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ� งปีของบริษัทย่อยดังกล่าว

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษัทย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25

ของกาํไรสุทธิที�ทาํไดจ้ริง โดยบริษัทย่อยเห็นว่ามีเหตุอนัควรเกิดขึ�นในครึ� งปีหลงัที�ทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ�าไป

บริษทัยอ่ยไดท้าํการยื�นอุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้ 

ณ วนัที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื� องดังกล่าวยงัไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการที�จะต้องจ่ายเพิ�มเติม 

จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าวในงบการเงิน
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34 ภาระผูกพนั

34.1 หนังสือคํ�าประกนัธนาคาร

หนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม

อุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที�  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จํานวน 325 ล้านบาท และ  

305 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ

34.2 ภาระผูกพนัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี�ยวกบัภาระผกูพนั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

อาคารและอุปกรณ์ 34,471 22,988 - 880

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,237 - 2,237 -

34.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�

กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับที�ดิน อาคารสํานกังาน ยานพาหนะ และ อุปกรณ์สาํนักงาน

โดยจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�กลุ่มกิจการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที�ไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภายใน 1 ปี 45,142 32,375 28,776 23,384

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 58,051 48,664 33,764 31,736

103,193 81,039 62,540 55,120
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34 ภาระผูกพนั (ต่อ)

34.4 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดติ 

เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี� สิน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนั พนั พนั พนั

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ 366 4,527 - -

ยโูร 523 96 - -

35 การวัดมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าว

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัชั�น

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

สินทรัพยท์างการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอื�น)

1,047 1,362 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ 

2. เงินลงทุนเผื�อขาย 3,500 3,300 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด

ที� มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหนี� สิน

อย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น 

ณ วนัที�วดัมูลค่า
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35 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงข้อมูลเกี�ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน

ทางการเงินดงักล่าว (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที� มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัชั�น

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลที�ใช้

หนี�สินทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม

หนี� สินทางการเงิน

1. สญัญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 

(แสดงรวมเป็นหนี� สิน

หมุนเวียนอื�น)

116 1,863 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด 

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา

แลกเป ลี� ยน เงิ น ตราต่ างป ระเท ศล่ วงห น้ า 

(จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

ที�สามารถสังเกตได้ ณ ว ันสิ� นรอบระยะเวลา

รายงาน) และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามสัญญา 

ซึ� งคิ ดลดด้วยอัตราที� สะท้อนถึงความเสี� ยง

ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง ๆ 

36 การส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 2 บัตร เลขที� 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ  

โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั 

สําหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ� าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทั�งนี� ภายใตเ้งื�อนไข

ที�กาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที�สาํคญั ประกอบดว้ย

ก) ไดรั้บยกเวน้ อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมโดยมีกาํหนดเวลาสามปี 

นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น



รายงานประจำาปี 2560-2561 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)156 PB

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

83

36 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํแนกตามกิจกรรมที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนที�ได้รับการ ส่วนที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 20,297,660 20,297,660

รายไดจ้ากการส่งออก - 1,948,613 1,948,613

รวมรายได้ - 22,246,273 22,246,273

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนที�ได้รับการ ส่วนที�ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม

พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 18,392,869 18,392,869

รายไดจ้ากการส่งออก - 1,308,603 1,308,603

รวมรายได้ - 19,701,472 19,701,472
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