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รายงานประจ ำาปี 2561-2562B

วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการ สร้างความปิติยินดี ให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับ ส�าหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะท�าให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลส�าเร็จ ด้วยการเพาะบ่ม วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือ 
ไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ึงการท�างานอย่างมี
ความสขุของพนกังานและการยึดมัน่ในมาตรฐานสูงสดุของการด�าเนนิธรุกิจอย่างมจีรรยาบรรณ

ความปลอดภัย
ลดอตัราความถ่ีการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน (LTIF) ให้เป็นศูนย์ มุง่สูค่วามเป็นองค์กรทีป่ราศจากการบาดเจบ็
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สารบัญ

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเสี่ยง
ของธุรกิจ

การควบคุม
ภายใน

รายการ
ระหว่างกัน

ค�าอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและ
ผลการด�าเนินงาน

สารจาก
คณะกรรมการ

ประวัติ
และพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ

รายงานจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายนาม
คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

รายงานจาก 
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

รายนาม
ผู้บริหาร

โครงสร้าง
การจัดการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานจาก 
คณะกรรมการ 
พันธกิจเพื่อสังคม 
และความย่ังยืน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน
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รายงานประจ ำาปี 2561-25622

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน 
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉล่ีย)  

(รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
+ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน)

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉล่ีย)
5. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย : 365 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

ข้อมูลส�าคัญทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

7. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์
8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
9. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทุนทางการเงิน : ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  

ค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ�าหน่ายและรายการปรับปรุงอื่น / ต้นทุนทางการเงิน     
10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก
11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉล่ีย)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(เฉล่ีย)

ข้อมูลทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 2558

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  22,222 22,246 19,701 16,733 21,355
ก�าไรขั้นต้น 603 1,572 1,956 948 566
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย 503 1,318 1,734 877 374
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (148) 585 441 223 (386)
*ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (188) 455 214 154 (610)
งบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย์ 12,150 12,673 12,937 12,897 13,640
รวมหนี้สิน 3,115 3,446 4,172 4,343 5,241
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,035 9,227 8,765 8,554 8,399
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 8,422 8,422 8,422 8,422 8,422

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.   อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.89 1.78 1.40 1.07 1.01
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

2.   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 6.87 6.38 4.60 3.34 3.99
3.   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.80 1.74 1.53 1.27 1.44
4.   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 23.81 20.49 24.83 25.82 31.57
5.   ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.33 17.81 14.70 14.14 11.56
6.   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6.49 6.27 6.56 5.72 5.33
อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน

7.   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%) 25.64 27.19 32.25 33.67 38.42
8.   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.34 0.37 0.48 0.51 0.62
9.   อัตราส่วนความสามารถในการช�าระต้นทุนทางการเงิน 6.33 15.88 17.15 6.59 1.64
อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

10. ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.02) 0.05 0.03 0.02 (0.07)
11. อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) (0.84) 2.04 1.09 0.91 (2.85)
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (1.52) 3.55 1.66 1.16 (4.09)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (2.06) 5.05 2.47 1.82 (6.99)

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ 
* ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังจากปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษดังนี้ 
2561 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 61 ล้านบาท 
2560 ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF  528 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36   

(ปรับปรุง 2558) 

      ข) ประมาณการค่าเผือ่สนิทรพัย์ล้าสมยัและตดับญัชขีองสินทรพัย์และวตัถุดบิคงคลงัเก่า 90 ล้านบาท
    ค) ตัดจ�าหน่ายภาษีเงนิได้ขอคืน 100 ล้านบาท
2558    ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  

  (ปรับปรุง 2555)
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ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 61 ล้านบาท
   ก) การด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF 528 ล้านบาท
   ข) ประมาณการค่าเผื่อสินทรัพย์ล้าสมัยและตัดบัญชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคลังเก่า 90 ล้านบาท
   ค) ตัดจ�าหน่ายภาษีเงนิได้ขอคืน 100 ล้านบาท
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 200 ล้านบาท

*
2561
2560
 
 
2558

ปริมาณการขาย
(พันตัน)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย
(ล้านบาท)

หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)

*ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน
(%)

2562

2561

2560

2559

2558

2562

2561

2560

2559

2558

2562
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2559

2558

2562

2561

2560

2559

2558

2562

2561

2560

2559

2558

2558 25602559

หนีส้นิ หนีส้นิ : ส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนของผูถ้อืหุ้น

2561 2562
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “TSTH”)
(เดมิชือ่ บรษัิท มลิเลนเนยีม สตลี จ�ากดั (มหาชน) หรอื “MS”)

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000136

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กทรงยาว

สัญลักษณ์หลักทรัพย์
TSTH

หมายเลขก�ากับใบหลักทรัพย์
ในประเทศ  TH0692010000
ต่างด้าว  TH0692010018
NVDR  TH0692010R12

วันเริ่มก่อตั้งบริษัท
12 กรกฎาคม 2545

วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
29 พฤศจิกายน 2545

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก
18 ธันวาคม 2545

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
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 Shares

ทุนช�าระแล้ว
8,421,540,848 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท

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

ผู้สอบบัญชี
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474)
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ช้ัน 15, อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล   : alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์  :  0 2937 1000 ต่อ 1810
โทรสาร   :  0 2937 1224
อีเมล   : sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์
นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์  :  0 2937 1000 ต่อ 3210
โทรสาร   :  0 2937 1224
อีเมล   : arisaran@tatasteelthailand.com

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

เลขทะเบียนบริษัท   0107536001273
วนัท่ีก่อตัง้    4 ตุลาคม 2531
ประเภทธุรกิจ    ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กลวด
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง 550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 800,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงำน    เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 
    นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต�าบลบ่อวิน  
    อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
    โทรศัพท์ : 0 3834 5355 
    โทรสาร  : 0 3834 5350
หุ้นสำมัญ     3,856,637,797 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว    4,627,965,356.40 บาท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น   1.20 บาท
ถือโดย TSTH    99.76 %

เลขทะเบียนบริษัท   0105532094348
วนัท่ีก่อตัง้    4 ตุลาคม 2532
ประเภทธุรกิจ    ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง 550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 500,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงำน   เลขที่ 1 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
    อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
    โทรศัพท์ : 0 3868 3968 
    โทรสาร  : 0 3668 3969
หุ้นสำมัญ     17,500,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว    1,750,000,000.00 บาท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น   100 บาท
ถือโดย TSTH    99.99 %

เลขทะเบียนบริษัท   0105544085276
วนัท่ีก่อตัง้    3 กันยายน 2544
ประเภทธุรกิจ    ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กแท่ง 300,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้น 400,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงำน   เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต�าบลบางโขมด 
    อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
    โทรศัพท์ : 0 3628 8000 
    โทรสาร  : 0 3628 8002
หุ้นสำมัญ     1,200,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว    120,000,000.00 บาท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น   100 บาท
ถือโดย TSTH    99.99 %

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด

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

บริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)



รายงานประจ ำาปี 2561-25626

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างย่ิงท่ีจะน�าเสนอรายงาน
ส�าหรับปีการเงิน 2561-2562 ต่อท่านผู้ถือหุ้น 

เศรษฐกิจโลกในช่วงเริ่มปี 2561 มีความหวังจากปัจจัยหนุนการฟื้นตัว 
ของการผลิตและการค้าโลกในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีท่ีผ่านมา  
ความเช่ือม่ันของนกัลงทุนลดลง เหตผุลหนึง่ท่ีส่งผลต่อการชะงกังนัในครัง้นี้  
คอืการด�าเนนิการด้านภาษีศลุกากรของประเทศเศรษฐกจิหลกั และการออก 
มาตรการตอบโต้โดยประเทศต่างๆ ในขณะเดยีวกนั ภมูภิาคอาเซียนยังคงมี
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีร้อยละ 5.3  
เช่นเดยีวกบัปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากความต้องการในประเทศท่ีแข็งแกร่งข้ึน

ตามข้อมูลจากสมาคมเหล็กโลก ในปี 2561 การผลิตเหล็กจากท่ัวโลก 
1,808.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.6 โดยมีการใช้ก�าลัง 
การผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 80 ในปี 2561 การผลิตเหล็กในทุกภูมิภาค 
เพิ่มขึ้น ยกเว้นสหภาพยุโรป ซึ่งลดลงร้อยละ 0.3 ประเทศจีนยังคงครอง
ส่วนแบ่งการตลาดจากท่ัวโลกโดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50.3 ในปี 2560  
เป็นร้อยละ 51.3 ในปี 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 การบริโภคเหล็กในประเทศ
จีนนั้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะท่ีการส่งออกเหล็กของประเทศจีน 
อยู่ที่ 69.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ตลาดเหลก็มกีารชะลอตวัลงอย่างชดัเจน ราคา
เหล็กลดลงภายในในช่วงเวลาสั้นๆ 70-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในขณะที่
การผลิตเหล็กเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตของการบริโภคกลับไม่สามารถรองรับ
กับการเพิ่มข้ึนของการผลิต ก�าลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม
เหล็กยังคงด�าเนินต่อไปด้วยการปรับฐานเล็กน้อยในปี 2561 หลังจากเกิด
การลดลงอย่างหนักในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ผลต่างระหว่างก�าลังการผลิต
เหล็กและการผลิตเหล็กของโลก ยังคงสูงกว่า 425 ล้านตัน หรือประมาณ

ร้อยละ 25 ของปริมาณการผลิตในปี 2561 นอกจากก�าลังการผลิตส่วน 
เกินแล้ว ยังคงมีความท้าทายอีกประการท่ีต้องเผชิญในช่วงปีนี้ คือ  
ความขัดแย้งด้านการค้าท่ีเพิ่มข้ึนในเศรษฐกิจหลักหลายด้าน ซ่ึงส่งผลให้
ความเชื่อมั่นของธุรกิจและผู้บริโภคลดลง 

เศรษฐกิจไทย
อัตราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย
อยูท่ี่ร้อยละ 4.1 ในปี 2561 ซ่ึงสงูกว่าร้อยละ 4 ในปี 2560 เลก็น้อย หนึง่ใน 
ปัจจัยหลักคือการใช้จ่ายภาครัฐท่ีสูงขึ้น การท่องเท่ียวยังคงเติบโต แม้ว่า
อัตราการเติบโตจะชะลอตัวเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวก็ตาม ในปี 2561 
การผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เนื่องจากความต้องการภายในประเทศ
เพิม่ข้ึน ตลาดท่ีพกัอาศยัขยายตวัโดยเฉพาะอย่างย่ิง ยอดขายคอนโดมเินยีม 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการก่อสร้าง
โครงการโครงสร้างพื้นฐานยังคงลดลง

ตามข้อมลูจากสถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย การบรโิภคเหลก็
ทรงยาวในประเทศอยู่ท่ี 5.77 ล้านตนัในปี 2561 ซ่ึงอยู่ในระดบัใกล้เคยีง 
กบัปี 2555-2556 แต่เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.2 จากปี 2560 โดยเพ่ิมข้ึนจากการ 
น�าเข้าท่ีสงูข้ึนถงึร้อยละ 11.7 จากปีก่อน ในขณะเดยีวกนั การผลติภายใน
ประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้าลดลง การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ประการหนึง่ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหลก็ทรงยาวในประเทศไทย คอื 
การเพิม่ขึน้ของผลผลติจากเตาหลอมเหนีย่วน�าไฟฟ้าในช่วง 18 เดอืนท่ีผ่านมา  
และต้นทุนท่ีสูงข้ึนมากของแท่งถ่านอิเลคโทรดท่ีใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า  
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมได้มีการปรบัปรงุ
มาตรฐานคุณภาพของเหล็กเส้นท่ีแตกต่างกันจากวิธีการผลิต ซ่ึงคาดว่า 
ผูบ้รโิภคจะมีความรู ้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัการผลติเหลก็จากวธิกีารผลติต่างๆ 
เพิม่ข้ึน รวมท้ังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเลอืกบรโิภคเหลก็ท่ีผลติจากเตา
หลอมไฟฟ้ามากขึน้

สารจากคณะกรรมการ
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท
ราคาวตัถดุบิ ได้แก่ เศษเหลก็ แท่งถ่านอเิลคโทรด แร่เฟอร์โรอัลลอยด์ และ
วสัดทุนไฟมีราคาสงูตลอดท้ังปี ประกอบกบัความผนัผวนของราคาในช่วงครึง่
ปีหลงั ได้ส่งผลต่อผลการด�าเนนิงานของบรษัิท ในขณะเดยีวกนั บรษัิทยังคง
ด�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีไม่พงึ
ประสงค์ต่างๆ ได้แก่ โครงการความเป็นเลศิด้านการค้าปลกีท่ีได้ส่งผลให้ยอด
ขายเพิม่ข้ึนในกลุม่ลกูค้าโมเดร์ินเทรด และเหลก็เหนยีวทาทา ทิสคอนซุปเปอร์
ดัก๊ไทล์ ท่ีได้เปิดตวักบักลุม่ลกูค้าคอนโดมิเนยีมระดบัสงู บรษัิทขายเหลก็เส้น
ในกลุม่ลกูค้าโครงการได้ลดลง เนือ่งจากความล่าช้าในการลงทุนภาครฐัใน
โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่ึงบางส่วนสามารถชดเชยจากการส่งออกท่ีเพิม่ขึน้  
ท้ังนี ้เหลก็ลวดคณุภาพสงูยังมกีารส่งออกอย่างสม�า่เสมอในภมูภิาคอาเซียน

โครงการความเป็นเลิศด้านการจัดหา ที่เริ่มขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังคง
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการจัดหาอย่างต่อเนื่อง การใช้เศษเหล็กชนิดใหม่ๆ 
ส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อขยายฐานของอุปทาน การด�าเนินงานมีความ
ยืดหยุ่นจากการซ้ือเหล็กแท่งทดแทนการใช้เศษเหล็กจากต่างประเทศท่ีมี
ราคาสูง สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน/ผู้รับเหมายังคงมีความ
ส�าคัญต่อบริษัท ดัชนีสุขภาพของพนักงานปรับตัวสูงข้ึนดีกว่าปีท่ีผ่านมา  
มีการยกระดับทักษะของพนักงาน/ผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยในผู้ร่วมงาน  

ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ด้านการพัฒนาท่ีอย่างย่ังยนืในระยะยาวของบรษัิท คอื 
การติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.4 เมกะวัตต์แห่งแรก 
บนหลงัคาของโรงงานท่ีจงัหวดัระยอง และเพือ่ต่อยอดความส�าเรจ็ดงักล่าว 
บริษัทวางแผนท่ีจะขยายไปยังโรงงานท้ังสามแห่งในปีต่อไป รวมท้ังการ
ปรับปรุงการด�าเนินงานลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรดท่ีโรงงานเหล็กแท่ง 
และการลดการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานรีดเหล็กก็ประสบความส�าเร็จเช่นกัน

บรษัิทของท่านประกอบกจิการด้วยการเป็นบรรษัทพลเมอืงท่ีดคีวบคูไ่ปกบั
การดูแลชุมชนด้วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พนักงานจ�านวนร้อยละ 
100 เข้าร่วมในโครงการพันธกิจเพื่อสังคมท่ีบริษัทจัดข้ึนอย่างน้อย 
หนึ่งกิจกรรมในระหว่างปี ส�าหรับโครงการ ‘เสริมปัญญากับ ทาทา สตีล’ 
โครงการรเิริม่ในการส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านหนงัสอืเพือ่นกัเรยีนในโรงเรยีน
ท่ีอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบมุมหนังสือให้แก่โรงเรียน
ไปแล้วมากกว่า 300 โรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จ�านวน 12 คัน 
ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ ในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นความส�าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน

ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนได้นั้น ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างไม่ย่อท้อและ 
ความร่วมมือของพนักงานควบคู่ไปกับการริเริ่มโครงการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย ในการประเมินความเป็น
เลิศทางธุรกิจของทาทา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รบัการจดัอันดบัให้อยู่ในกลุม่ ‘ผูน้�าอตุสาหกรรมท่ีก�าลงัเตบิโต’ ในบรษัิท
ในกลุ่มทาทาทั่วโลก โรงงาน N.T.S. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้าน
การจัดการคุณภาพจากนายกรัฐมนตรี บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) โรงงาน N.T.S. และ SCSC ได้รบัรางวลั
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อเดือนมกราคม 2562 ผู้ถือหุ้นใหญ่ Tata Steel 
Global Holdings (TSGH) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebei Steel 
ของประเทศจนีเพือ่ขายหุ้นจ�านวนร้อยละ 70 ของธรุกจิในกลุม่บรษัิท ทาทา 
สตีล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบริษัทใหม่ท่ีจัดตั้งข้ึนท่ีประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีการร่วมทุนโดย Hebei Steel และ TSGH ในสัดส่วน 70/30 
Hebei Steel เป็นบริษัทเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ความร่วมมือนี้ 
คาดว่าจะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าระยะยาวส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนการด�าเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปด้วยดี

แนวโน้มในปีการเงิน 2562 - 2563
จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก คาดการณ์ว่าตลาดยังคงผันผวนอย่าง 
ต่อเนื่องในปี 2562 ความต้องการเหล็กท่ัวโลกจะมีการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 1.2-1.4 ความตึงเครียดทางการเมืองคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเติบโตโดยรวมในภูมิภาค
อาเซียนคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน (GDP) คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าใน
หลายปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจของ
ประเทศจนีจะได้รบัการสนบัสนนุจากการประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของรัฐบาล การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนคาดว่าจะอยู่ในระดับท่ี 
เหมาะสม และจะช่วยเสริมราคาเหล็กในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก�าลัง 
การผลิตใหม่ท่ีเกิดจากประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่งในช่วงปีท่ีผ่านมา ก่อให้เกดิการน�าเข้าท่ีสงูข้ึนในประเทศไทย  
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีองค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมควรมีส่วนร่วม
กบัรฐับาลและเพ่ิมการใช้ก�าลงัการผลติในภมิูภาค ซ่ึงปัจจบัุนต�า่กว่าค่าเฉลีย่
ของโลกอย่างมีนัยส�าคัญ

ต้นทุนวัตถดุบิท่ีเพ่ิมข้ึนสงูข้ึนอย่างมากในช่วง 18 เดอืนท่ีผ่านมา คาดว่าจะ
ลดลงในระหว่างปี ประเทศไทยจดัให้มีการเลอืกตัง้ท่ีรอคอยมานานในเดอืน
มีนาคม 2562 มีความคาดหวงัสงูจากรฐับาลใหม่ ท่ีจะมบีทบาทส�าคญัในการ
ด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิของประเทศ การด�าเนนิโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน
ท่ีทันเวลา รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ต่างกม็คีวามส�าคญัต่อการกระตุน้ความต้องการการใช้เหลก็ในประเทศเช่นกนั

ในขณะท่ีเราต้องเดินหน้าต่อไป ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้
ความม่ันใจในบริษัท และขอขอบคุณรัฐบาล ลูกค้า ผู้จ�าหน่ายสินค้า  
ผูใ้ห้เงนิกู ้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอ่ืนๆ ท่ีให้การสนบัสนนุต่อบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง 
พนักงาน สหภาพแรงงาน และคณะผู้บริหารได้ท�างานอย่างหนักภายใต้
สถานการณ์ทางธรุกจิท่ีท้าทาย ซ่ึงผมขอขอบคณุทุกท่านส�าหรบัความมุง่ม่ัน 
อย่างมากท่ีมีต่อบริษัท ท้ายท่ีสุดนี้ ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนท่ีมี
คุณค่ายิ่งอย่างต่อเนื่องจากทุกท่านต่อไป

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการ  

นายรังกะนาร์ท 
รากุปะติ เราว์

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ

นายราจีฟ 
มังกัล

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม  

และความย่ังยืน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายหัตถศักดิ์
ณ ป้อมเพ็ชร์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการพันธกิจ

เพื่อสังคมและความย่ังยืน

นายปิยุช 
กุปต้า

• ประธานคณะกรรมการ
• ประธานคณะจัดการ
• ประธานคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน
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นายอลัน 
แคม 

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน

นางสาวอนุตตรา
พานโพธ์ิทอง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน

นายธราธร
เปรมสุนทร

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน

นายอาชีช 
อนุปัม

• กรรมการบริษัท
• กรรมการจัดการ
• กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม

และความย่ังยืน
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นายปิยุช กุปต้า

ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 50
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 23 ตุลาคม 2554 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  

Montreal, Canada
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

Engineering College, Kota, Rajasthan
• Chevenving Scholar, Leeds University, UK
• Advanced Management Program, CEDEP, France

ประสบการณ์ท�างาน
• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  

Indian Steel & Wire Products Limited
• 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

Indian Steel & Wire Products Limited 
• 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

Tata Steel Processing & Distribution 
Company 

• 2556 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -  
การตลาดและการขาย 
Tata Steel Ltd.

• 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
TM International Logistics Limited 

• 2555 - 2556 :  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายอลัน แคม

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 62
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 8 กรกฎาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) University of Denver, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) University of Denver, USA
• Director Certification Program (DCP : 39/2004)
• IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR : 1/2006)
• IOD-Chartered Director Course (CDC : 2/2008)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

Class (CGI : 0/2014)
• The Role of Chairman Program (RCP : 2017)
• Strategic Board Master Class (SBM : 3/2018) 
• Fellow Member
• Chartered Director

ประสบการณ์ท�างาน
• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช จ�ากัด
• 2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จ�ากัด 
• 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
• 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน  

บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จ�ากัด, ปาปัวนิวกินี
• 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)*

• 2551 - ปัจจุบัน : ประธานบริษัท  
บริษัท ลิเบอร์ทัส จ�ากัด

• 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)*

• 2555 - 2559 :  ประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ�ากัด

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
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นายหัตถศักด์ิ ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความย่ังยืน

อายุ : 62
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 28 มีนาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)  

New York University, School of Law, USA
• ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Corporate Secretary (CSP: 4/2003)
• Director Certification Program (DCP: 33/2003)
• Audit Committee Program (ACP: 13/2006)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA: 1/2007)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting  

(MFR: 6/2008)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR: 2/2008)
• Role of the Compensation Committee Program  

(RCC: 6/2008)
• Role of Chairman Program (RCP: 20/2008)
• Director Certification Program Refresher Course
• Successful Formulation and Execution Strategy  

(SFE: 1/2008)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM: 1/2009)
• Chartered Director Class (CDC: 7/2013)
• Successful Formulation & Execution Strategy 

(SFE:18/2013)
• How to Measure the Success of Corporate Strategy 

(HMS: 2/2013)

ประสบการณ์ท�างาน
• 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หอการค้าไทย

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นางสาวอนุตตรา พานโพธ์ิทอง

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 47
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 20 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท การเงินและการลงทุน 

George Washington University, Washington DC, USA
• ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร  

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Directors Certification Program (DCP : 265 / 2018)

ประสบการณ์ท�างาน
• 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -  

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)*

• 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร 
และประสิทธิภาพองค์กร  
ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

• 2560 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด

• 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ  
บริษัท คอนวูด จ�ากัด

• 2558 - 2560 :  กรรมการผูมี้อ�าานาจ 
บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จ�าากัด

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1
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นายธราธร เปรมสุนทร

กรรมการบริษัท 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ : 55
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 29 กรกฎาคม 2545
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• 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)

ประสบการณ์ท�างาน
• 2539 - ปัจจุบัน : รองผู้จัดการอาวุโส 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
• 2544 - 2557 :  กรรมการ 

บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ

อายุ : 59
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 29 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
• Chartered Accountant,  

Institute of Chartered of Accountants of India

ประสบการณ์ท�างาน
• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ  

Kalimati Global Shared Services Ltd. 
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

Bamnipal Steel Ltd.
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

Tata Steel Special Economic Zone Ltd.
• 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

TRF
• 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

Industrial Energy Limited
• 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 - 2562 :  กรรมการ  
TSIL Energy Limited

• 2556 - 2562 :  กรรมการ  
Tata Sponge Iron Ltd.

• 2556 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน 
Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
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นายอาชีช อนุปัม

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน

อายุ : 50
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Birla Institute of Technology Ranchi, India
• Advanced Management Program CEDEP,  

(INSEAD, France)

ประสบการณ์ท�างาน
• 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

Indian Steel & Wire Product Limited 
• 2562 - ปัจจุบัน :  กรรมการ 

Tata Sponge Limited
• 2561 - ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการ 

The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
• 2558 - ปัจจุบัน :  กรรมการผู้จัดการใหญ ่

NatSteel Holdings Pte. Limited, Singapore

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการบริษัท 
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 51
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• 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)  

ประสบการณ์ท�างาน
• 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

*การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
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รายนามผู้บริหาร

นายราจีฟ 
มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายรุ่งโรจน์ 
เลิศอารมย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- โรงงานสระบุรี

นายชัยเฉลิม 
บุญญานุวัตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
-การตลาดและการขาย

นายอมิท คันนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-บริหารการลงทุน
 และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

นายวันเลิศ 
การวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
-การผลิต

นายไพฑูรย์
เชื้อสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-จัดหา

นายพรชัย 
ตั้งวรกุลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - โรงงานระยอง

นายศิโรโรตม์ 
เมธมโนศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
-ทรัพยากรบุคคลและบรหิาร

นายอรุน 
คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-โรงงานชลบุรี

นายจายันทา 
ชาคราบอร์ตี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
-การเงิน
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร

นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 51
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• 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)  

ประสบการณ์ท�างาน
• 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

นายวันเลิศ การวิวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

อายุ : 53
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
• 2554 - 2555 :  ผู้จัดการโรงงาน - ระยอง  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
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นายจายันทา ชาคราบอร์ต้ี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน

อายุ : 53
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 15 กันยายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์  

Calcutta University
• Chartered Accountant 

Institute of Chartered Accountants of India
• General Management Programme, CEDEP, France
• Global Leadership Development Programe, India/UK
• Director Certification Program (DCP : 241/2017) 

ประสบการณ์ท�างาน
• 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

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบรหิาร

อายุ : 56
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้น : 220,000 (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Global Leadership Development Programme,  

India/UK
• Ethical Leadership Program (ELP)  

ประสบการณ์ท�างาน
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ  

บจก. เหล็กสยาม (2001) 
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นายไพฑูรย์ เชื้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา

อายุ : 56
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Global Leadership Development Programme,  

India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
• 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

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

อายุ : 50
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 31 กรกฎาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Global Leadership Development Programme, 

India/UK

ประสบการณ์ท�างาน
• 2555 - 2559 :  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
• 2555 - 2555 :  ผู้จัดการโรงงาน - สระบุรี 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
• 2553 - 2555 :  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง 

และซ่อมบ�าารุง  
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
- บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

อายุ : 52
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

National Institute of Technology Jamshedpur, India

ประสบการณ์ท�างาน
• 2557 - 2558 :  Head Improvement Initiatives 

Tata Steel Limited, India
• 2553 - 2557 :  Head Integrated Electrical  

Maintenance - Power House & Industrial 
Gases Department  
Tata Steel Limited, India

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

นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

อายุ : 60
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  

Bihar Institute of Technology, India

ประสบการณ์ท�างาน
• 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
• 2554 - 2555 :  ผู้จัดการโรงงาน - ชลบุรี 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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นายพรชัย ต้ังวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

อายุ : 49
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
• 2551 - 2559 :  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ผลิตเหล็กรีด   

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
• 2549 - 2551 :  ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กรีด   

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
• 2548 - 2549 :  ผู้จัดการส่วน - ผลิตเหล็กรีด   

บจก. เหล็กสยาม (2001)
• 2547 - 2548 :  วิศวกร - ผลิตเหล็กแท่ง 

บจก. เหล็กสยาม(2001)
• 2538 - 2547 :  วิศวกร - ผลิตเหล็กรีด 

บจก. เหล็กสยาม (2001)

นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

อายุ : 47
วันท่ี ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)  

Carnegie Mellon University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างาน
• 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
• 2558 - 2559 :  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง 

บจก. เหล็กสยาม (2001)
• 2557 - 2558 :  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนเหล็กแท่ง 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
• 2555 - 2557 :  ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ส่วนซ่อมบ�ารุง/ 

ส่วนเหล็กแท่ง 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จาก
การขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

รายได้จากการขายแยกย่อยเป็นประเภท ปี 2561-2562

ประเภทผลิตภัณฑ์
2562 2561 2560

พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท ร้อยละ พันตัน ล้านบาท  ร้อยละ

ภายในประเทศ

เหล็กเส้น 641 12,064 54.3 682 12,174 54.7 844 12,929 65.6

เหล็กลวด 332 6,801 30.6 360 6,977 31.4 256 4,263 21.6

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 41 827 3.7 59 1,094 4.9 69 1,106 5.6

อื่นๆ 4 61 0.3 3 52 0.2 8 95 0.5

รวมรายได้จากการ 
ขายภายในประเทศ 1,018 19,753 88.9 1,104 20,297 91.2 1,177 18,393 93.3

ส่งออก    

เหล็กเส้น 123 2,200 9.9 101 1,729 7.8 84 1,295 6.6

เหล็กลวด 13 269 1.2 12 220 1.0 1 13  0.1

รวมรายได้จาก  
การส่งออก 136 2,469 11.1 113 1,949 8.8 85 1,308 6.7

รวมรายได้จากการ 
ขายทั้งสิ้น 1,154 22,222 100.0 1,217 22,246 100.0 1,262 19,701 100.0

เหล็กเส้น 
(ในประเทศ)

เหล็กลวด 
(ในประเทศ)

เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก

อื่นๆ ส่งออก

54.3% 

30.6%

3.7% 0.3%
11.1%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เดิมช่ือบริษัท  
มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบ
รวมกิจการระหว่างบมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้น
โดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทย
โฮลดิ้ง จ�ากัด ในปีพ. ศ. 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือหุ้นผ่าน
บริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ได้เข้า 
ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทได้ 
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ�ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TSTH) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
(“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็น
บรษัิทลงทุน มสี�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ ท้ังนี ้TSL เป็น
บริษัทจดทะเบียนท่ีจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัท
ผลิตเหล็กในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท�าการ
ผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย แต่มผีลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การ
สนบัสนนุช่วยเหลอืบรษัิทอย่างเตม็ท่ีในเรือ่งการด�าเนนิงานทางธรุกจิ 
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม 
ความปลอดภยั IT และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางส�านกังาน
เครอืข่ายด้วยการบรหิารงานท่ีประเทศสงิคโปร์ TSL ขับเคลือ่นกลยทุธ์
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่ง
ทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ
ขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
การด�าเนินงานของบริษัทเป็นการด�าเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม
บริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และ
บริษัทย่อยท้ังสามจะดูแลด้านการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารท่ีบริษัทก�าหนดไว้ท้ังด้านการตลาด การผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้าน
อื่นๆ

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรก�าลังการผลิตส�าหรับแต่ละบริษัทย่อย
ด้วยเป้าหมายท่ีจะท�าให้เกดิผลก�าไรสงูสดุแก่บรษัิทโดยรวม ด้วยความ
ช�านาญเฉพาะและความสามารถในการผลติของแต่ละโรงงาน และการ
ตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)

บจก. เหล็กสยำม (2001) (“SISCO”)

บจก. เหล็กก่อสร้ำงสยำม (“SCSC”)

99.76%

99.99%

99.99%

โครงสร้างการถือหุ้น
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ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
1.1 เหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 20-2559  
ชั้นคุณภาพ SR24

1.2 เหล็กข้ออ้อย มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 24-2559  
ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา  
ทิสคอน ส�าหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน 
เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บรษิทัไดพ้ฒันาเหล็กข้ออ้อยคณุภาพพเิศษให้มคีณุสมบตัิ
สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบ 
กับเหล็กเส้นปกติ) ซ่ึงระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก ซุปเปอร ์
ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 
10-40 มม.

ในอนาคตบริษัทก�าลังพัฒนาเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60 

2. เหล็กลวด
ประกอบด้วย
2.1  เหลก็ลวดคาร์บอนต�า่ช้ันคณุภาพ : SWRM6-22 มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 

ขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เลขท่ี 348-2540 ส�าหรบัใช้เป็นวตัถดุบิผลติ เช่น ตะแกรง
เหลก็ไวร์เมช ลวดผกูเหลก็ ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสงักะส ีลวด
หนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น

2.2  เหล็กลวดคำร์บอนส�ำหรับงำนย�้ำหัวและงำนทุบข้ึนรูปเย็น : 
SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 2243-2548 
ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น น๊อต สลัก และสกรู เป็นต้น

2.3  เหล็กลวดส�ำหรับท�ำแกนลวดเชื่อมแบบพอกหุ้ม : SWRY11 มี
เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2244-2548 ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็นต้น 

2.4  เหล็กลวดคำร์บอนสูงช้ันคุณภำพ : SWRH27-82 มีเส้น 
ผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 349-2548 ส�าหรบัใช้เป็นวตัถดิุบผลติ 
เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว ลวดขอบยางรถยนต์ 
สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และลวดสลิง 
เป็นต้น 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางน�้า ชั้นคุณภาพ SM400-570 
และ SS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เลขที่1227-2558 ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส ส�าหรับใช้
ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา 
เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น
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4. เหล็กเพลา
ช้ันคณุภาพ SS400-540 มเีส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลติตาม 
มาตรฐานผลติภณัฑ์ JIS G3101 (1995) ส�าหรบัการใช้งานท่ัวไป และ
ชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) ส�าหรับการใช้งานด้าน
ยานยนต์ และวิศวกรรม 

5. เหล็กตัด และดัดส�าเร็จรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างส�าเร็จรูปท่ีพร้อมใช้งานตามผู้ใช้งาน
ออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบ
และสั่งให้บริษัทด�าเนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบท่ีต้องการ  
ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดีในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจาก
การตัด ประหยัดพื้นท่ีในการดัด การใช้คนท่ีมีทักษะในการดัด  
เหล็กตัดและดัด ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงานและขนส่งทัน
เวลาสูส่ถานท่ีก่อสร้าง จากข้อจ�ากดัในการวางอปุกรณ์การดดัและการ 
กองเก็บ และความพร้อมของแรงงานท่ีมีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วน 
ของเหล็กตัดและดัดส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกส�าเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ ส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง
ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้
ผลิตเหล็กเดือยส�าเร็จรูป (Dowel) ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM 
A615 เกรด 60 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ส�าหรับ 
ใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็นต้น

ก�าลังการผลิตของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

N.T.S. SCSC รวมSISCO

เหล็กเส้น เหล็กเส้นเหล็กลวด เหล็กเส้นเหล็กลวด ก�าลังผลิต
รวม

ก�าลังผลิต
รวม

เหล็ก
รูปพรรณ

ก�าลังผลิต
รวม

ก�าลังผลิต
รวม

เหล็ก
รูปพรรณ

เหล็กลวด

45
0,
00

0

50
0,
00

0

50
0,
00

0

30
0,
00

0

35
0,
00

0

80
0,
00

0

95
0,
00

0

1,
70

0,
00

0

65
0,
00

0

40
0,
00

0

10
0,
00

0

10
0,
00

0

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของก�าลังการผลิตจากจ�านวนผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปรวม 1.13 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 66%

ตันต่อปี
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 
บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย 
SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิระบบการบรหิาร
งานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก�าหนดท่ัวไป 
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฎิบัติการ
สอบเทียบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 
17025:2005 

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และยังได้
รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization  
(CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ ์
ฝ่ายจดัหา ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน 
บนพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความย่ังยืนด�าเนินงานใน
แนวทางความยัง่ยืนในระยะยาว และมเีป้าหมายท่ีจะขยายไปสูห่่วงโซ่
อุปทานอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน และสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับ
จรยิธรรมอย่างสม�า่เสมอ เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ  
เพื่อให้ผู ้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถน�าไปพัฒนาระบบ 
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท้ังจากตลาดภายในประเทศ
และการน�าเข้าโดยเน้นท่ีความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก โดยมี
สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการน�าเข้าจากต่างประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 21 ส�าหรับปี 2561 - 2562  
สดัส่วนการจดัหาส่วนใหญ่จากในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเนือ่งจาก
ระยะเวลาการส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง 
ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และ
เกิดการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์การตึงตัวด้านราคาวัตถุดิบ และวัตถุดิบหลักมีราคาสูง 
อันเป็นผลมาจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจีนยังคงส่งผลอยู่  
และได้เริม่คลีค่ลายลงบ้างในช่วงไตรมาส 3 แต่บรษัิทยังคงเผชิญความ
ท้าทายจากการแข่งขันด้านจัดหาวัตถุดิบจากผู ้ผลิตเหล็กแบบ 
เตาหลอมเหนีย่วน�าไฟฟ้า (induction furnace) จงึยังจ�าเป็นต้องมีการ
ร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการใช้วัสดุทดแทนท่ีมีต้นทุนต�่า
อย่างต่อเนือ่ง ในการจดัหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารจะไม่มวีตัถดุบิเหลอืใช้  
ที่ต้องการการก�าจัดหรือมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

การจัดหาเศษเหล็ก
เศษเหลก็ถอืเป็นวตัถดุบิหลกัส�าหรบัการผลติเหลก็ท่ีใช้เตาหลอมไฟฟ้า 
ในปี 2561 การจัดหาเศษเหล็กส่วนใหญ่มาจากผู้ขายในประเทศซ่ึง
อ้างอิงราคาขายจากราคาตลาดโลก อย่างไรกด็ ีสภาวะการแข่งขันของ
ตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูง อันมีสาเหตุมาจากการขยายก�าลัง
การผลิตของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�าไฟฟ้า รวมถึงราคา
เศษเหล็กในต่างประเทศจูงใจให้มีการส่งออกมากข้ึน บริษัทจึงยังคง
ศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กท่ีมีต้นทุนต�่าประเภทต่างๆ อย่าง 
ต่อเนือ่ง พร้อมท้ัง ขยายศนูย์รบัซ้ือเศษเหลก็ในประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
โดยในปีนี้ได้รุกไปยังตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบ 
ในประเทศให้ได้ปรมิาณมากข้ึน และเพ่ือทดแทนเศษเหลก็ต่างประเทศ
ท่ียังคงมีราคาสูงกว่า ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ต�่าท่ีสุด 
ได้ในบางช่วงเวลาท่ีประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากสุด บริษัทได้มี 
การซ้ือเหล็กแท่ง (Billet) จากแหล่งท่ีคุณภาพเช่ือถือได้และมีราคา 
เหมาะสมเพือ่น�ามาผลติต่อ เป็นการลดต้นทุนโดยรวม อกีท้ัง เป็นการ 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปอีกด้วย 

การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้
ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ การหา
แหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาท่ีเหมาะสม

บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือสขุอนามัยของพนกังานทุกคน บรษัิท
ย่อยทุกบรษัิทได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลส�าหรบัระบบบรหิารงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน TIS18001-2554  
และ BS OHSAS18001:2007

รวมถึงที่บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ฝ่ายการตลาดและการขาย 
และฝ่ายจัดหา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหาร
งานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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ส�าหรับการผลิตของบริษัท การใช้กลยุทธ์การหาสินค้าทางเลือกท่ีมี
ต้นทุนต�า่ และการหาผูข้ายรายใหม่เพือ่เป็นทางเลอืก ยังคงเป็นกลยุทธ์
หลักและด�าเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 

ส�าหรบังานจดัหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ในรอบปีท่ีผ่านมา มกีาร
ปรบัปรงุกระบวนการจดัหาโดยการร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานจดัหา
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และส่วนจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย 
ส�านกังานท่ีประเทศจนี (TSL China Desk) เพือ่เป็นการขยายฐานและ
สรรหาผูข้ายรายใหม่ในประเทศจนี ส�าหรบัเครือ่งจกัรและวสัดสุิน้เปลอืง

ความเสี่ยง
ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก
เนือ่งจากเศษเหลก็เป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ ประกอบกบัความต้องการเศษ
เหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กท่ีใช้เตาหลอมเหนี่ยวน�าไฟฟ้า  
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและแร่
เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่าง 
มนียัส�าคญัอนัอาจมกีารเปลีย่นแปลงราคารวดเรว็จนส่งผลกระทบกบั
ต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้  

การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว
การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี 
ประการแรกการท�างานร่วมกันกับผู้ใช้ปลายทาง ผ่านคณะท�างาน 
Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดย 
พัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ  
แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจ�าหน่ายให้เป็นทางเลือกให้มีมากข้ึน  
จากการติดตามผลเป็นประจ�าทุกเดือน พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมาการ
จัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง

ประการท่ีสองในกรณีท่ีเป็นผู้จัดจ�าหน่ายรายเดียวการสร้างความ
สัมพันธ์ระยะยาวเพ่ือให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล 
หน่วยงานจัดหามีหน้าท่ีทบทวนรายการท่ียังใช้จากผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่าย
รายเดียว เพื่อขออนุมัติจากระดับที่เหมาะสม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดท�าและสื่อสารนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้คูค้่าและพนัธมิตรทางธรุกจิตระหนกัและปฏบัิตติามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ดิน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้นก่อสร้าง
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ  
ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ภายใต้
เครื่องหมายการค ้า ทาทา ทิสคอนท่ีเป ็นท่ีรู ้จักและยอมรับ 
ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทน
จ�าหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยการประเมินตาม

ศกัยภาพ ความต้องการและการเตบิโตของแต่ละพ้ืนท่ี บรษัิทมีการจดัตัง้ 
ทีมพัฒนาตลาด เพ่ือให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ได้แก่ เหลก็เส้นเหนยีวพเิศษ เหลก็เส้นรบัแรงสงู SD50 เหลก็ตดั และ
ดัดส�าเร็จรูป เหล็กปลอกส�าเร็จรูป และเหล็กเดือยส�าเร็จรูป ไปยัง 
ผูอ้อกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
และผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วยการให้ความรู้แก่พนักงานของ
ตัวแทนจ�าหน่ายท้ังด้านเทคนิค และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่าง
สม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสาร
ทางการตลาดในกลุ่มผู้แทนจ�าหน่ายรายหลัก อีกท้ังมีการขายสินค้า
ผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิ
เช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม และดูโฮม เป็นต้น

2. เหล็กลวด
บรษัิทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติลวดเหลก็โดยตรงเป็นหลกั มีบางส่วนขายผ่าน
ตวัแทนจ�าหน่าย บรษัิทมกีารปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกบั
การใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า 
ซ่ึงประกอบไปด้วยฝ่ายผลติฝ่ายการตลาดและการขาย กลุม่เทคโนโลยี
และส่วนวางแผนการผลิต

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อเฉพาะต่อความ
ต้องการของลูกค้า และการใช้งานในข้ันสุดท้าย บริษัทมีการพัฒนา
เหล็กลวดส�าหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึ่งเป็น
ลวดเหล็กคุณภาพสูง

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ  
ทุกภมูภิาคและยังคงมกีารเพิม่ตวัแทนจ�าหน่ายรายใหม่ในจงัหวดัต่างๆ 
ทุกภูมิภาค อีกท้ังมีการจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทาง 
อย่างต่อเนือ่ง อาทิเช่น โรงงาน ผูผ้ลติช้ินส่วนงานการไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการสินค้า 
และบริการมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4. เหล็กเพลา
บรษัิทจ�าหน่ายแก่ผูผ้ลติช้ินส่วนประกอบยานยนต์ รวมถงึผูผ้ลติเหลก็
เพลาขาวโดยตรง

5. เหล็กตัด และดัดส�าเร็จรูป
บริษัทจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายท้ังในกรุงเทพและต่างจังหวัด  
และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ

บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการ
วางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
ของลูกค้า

ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และรถสาธารณะ ท้ังในกรุงเทพฯ  
และต่างจังหวัด อีกท้ังจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยกับ 
ผู้แทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง
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สัดส่วนของช่องทางจัดจ�าหน่าย

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ช่องทางจ�าหน่าย
ปีการเงิน (ร้อยละ)

ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 ปี 2558-2559 ปี 2557-2558

ขายตรง 45 46 39 34 32

ตัวแทนจ�าหน่ายส่วนภูมิภาค 21 18 18 18 18

ตัวแทนจ�าหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 36 43 48 50

รวม 100 100 100 100 100

ปี
ปริมาณ 
การผลิต
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�าเข้า
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ส่งออก
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

ความ
ต้องการใช้
(ล้านตัน)

การเติบโต
(ร้อยละ)

น�าเข้า
(ร้อยละ

ของความ
ต้องการใช้)

2561 7.11 3.5 12.05 6.4 1.71 10.3 17.44 4.8 69.1

2560 6.87 -13.9 11.33 -10.2 1.55 20 16.54 -13.7 68.0

2559 7.98 22.8 12.61 10.3 1.29 8.1 19.28 15.3 65.3

2558 6.50 -3.7 11.44 -3.94 1.20 -11.4 16.74 -3.2 68.3

2557 6.75 -5.2 11.90 -2.9 1.35 -3.1 17.35 -3.7 68.8

2556 7.12 1.4 12.25 8.5 1.40 0.3 17.97 6.3 68.2

2555 7.02 1.2 11.29 23.6 1.40 9.7 16.91 14.3 66.8

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
อ้างอิงจากสถาบันเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย ความต้องการ
ใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ท่ี 17.4 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8  
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�าเข้าอยู่ที่ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 69 ของความ
ต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.8 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน�าเข้าอยู่ที่ 
2.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.7 เม่ือเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 
ร้อยละ 51 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย 

ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตท่ีมีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc 

Furnace) จัดหาเศษเหล็กท้ังภายในประเทศ และน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติผลติภณัฑ์กึง่ส�าเรจ็รปู 

ท่ีเรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้สามารถจ�ากัดสารมลทินได้ 
เกือบร้อยละ 100 ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตลอดท้ังเส้น)  
ซึ่งจะถูกน�าไปผลิตผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด  
เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ

ตลาดส่งออก
บรษัิทส่งออกเหลก็เส้นก่อสร้าง และเหลก็ลวดไปยังประเทศเพือ่นบ้าน
ในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี ้บรษิทั
ยังได้ส่งออกสนิค้าเหลก็เส้น ภายใต้เครือ่งหมายการค้า TATA TISCON 
ไปยังประเทศอินเดีย บริษทัมีสัดส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ 
11 ของยอดขายรวม

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ 
ได้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศออสเตรเลีย/
ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศ
อินเดีย) และเหล็กลวดตามมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย)  
เพื่อขยายฐานการส่งออก
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2562
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF) 
ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ท่ีระดับร้อยละ 3.5 ซ่ึง
ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 3.7 ซ่ึงสะท้อนจากการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก�าลังพัฒนา การหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนติน่า 
และประเทศตุรกี รวมถึงผลกระทบของการด�าเนินการทางการค้า 
ของจีน และเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ เศรษฐกิจประเทศจีนถูกคาดการณ์ 
ชะลอตัวลงที่ระดับร้อยละ 6.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.6 (CNBS) 
ซ่ึงทางการจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ  
7.3 ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2561 ซึ่งมาจากการลงทุน
เพ่ิมในโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟและทางหลวง

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตท่ีระดับร้อยละ 3.5-4.5 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์คงท่ี 
จากปีก่อนท่ีระดับร้อยละ 4.1 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
ประกอบด้วย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
ดแีละสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง การปรบัตวัดี
ข้ึนของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิม่ข้ึนของอัตราการใช้ก�าลงัการ
ผลติเพือ่ส่งเสรมิการเตบิโตของการส่งออก และการเพิม่ข้ึนของมูลค่า
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ
ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญๆ  
โดยเฉพาะโครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor; EEC) ที่มีการลงเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมลงทุน อีกท้ังยังมีการเพิ่มข้ึนของแรงขับเคลื่อนจากภาค 
การท่องเท่ียว และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิตและ 
การลงทุนระหว่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการ
ค้า และความไม่นอนจากการเมืองท่ีอาจส่งผลกระทบในแง่ลบกับ
เศรษฐกจิไทย ด้านสนิค้าเหลก็ สถาบันเหลก็โลกประมาณความต้องการ
ใช้เหลก็ของโลกไว้ เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน การชะลอตัว
ลงของการผลติรถยนต์และกจิกรรมการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเตบิโตเลก็
น้อย ท�าให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนมีแนวโน้มของการเติบโต 
เท่ากับปีก่อน ซ่ึงมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กมีการชะลอตัวลง

อุตสาหกรรมเหลก็ภายในประเทศยังคงมกีารแข่งขันสงูจากการเพิม่ข้ึน 
ของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�าไฟฟ้า (Induction furnace) 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน 
และการน�าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็จากประเทศจนี ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมาเลเซีย มาตรการการเพิ่มภาษีเหล็กน�าเข้าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจท�าให้ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศ 
ส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ซ่ึงท�าให้รบกวนสมดุลของอุปสงค์ 
อุปทานในภูมิภาคอาเซียน

2. ผู้ผลิตท่ีมีเตาหลอมแบบเหนี่ยวน�าไฟฟ้า (IF หรือ Induction 
Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้
ต้องใช้เศษเหล็กท่ีมีคุณภาพสูงกว่า และการควบคุมการผลิต 
ท่ีเข้มงวดตั้งแต่ข้ันตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึงการปรุง 
น�้าเหล็ก ซึ่งอาจท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม�่าเสมอตลอดทั้ง
เส้น เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) 
โดยกระบวนการนี้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต
เนื่องจากมีกระบวนการหลอมท่ีสั้นกว่า ซ่ึงจะถูกน�าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ

3. ผู้ผลิตท่ีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งท้ัง
ภายในประเทศ และน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกน�าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ 
และเหล็กพิเศษ

4. ผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู เช่น เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รปูพรรณ  
และเหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ และผู้น�าเข้ามาจัดจ�าหน่าย

เมือ่พิจารณาก�าลงัการผลติผลติภณัฑ์เหลก็เส้นก่อสร้าง เหลก็ลวด และ
เหลก็รปูพรรณรดีร้อนภายในประเทศท่ีมีโดยรวมประมาณกว่า 15 ล้านตนั  
กบัความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวภายในประเทศในปี 2561 ท่ี 5.8 ล้านตนั  
จะเห็นได้ว่ายังคงมีก�าลังการผลิตเหลือเพียงพอท่ีจะรองรับกับความ
ต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมกีารน�าเข้าแต่อย่างใด

ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง ผู ้ผลิตภายในประเทศ 
รายเดิมมีการลงทุน และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพท่ี 
สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวน�า
ไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)

ด้วยนโยบายการปรับลดก�าลังการผลิต และความต้องการใช้ภายใน
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึน ท�าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน
ลดลง อนึ่งในปีท่ีผ่านมาไทยมีการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจาก
ประเทศเวียดนามและมาเลเซียสูงข้ึนมาก บริษัทจึงต้องติดตาม
สถานการณ์การน�าเข้าเหล็กลวดจากเวียดนามและมาเลเซียอย่างใกล้
ชิดเช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศเมยีนมาร์  
และประเทศอินโดนเีซีย โดยคูแ่ข่งขันหลกัในประเทศลาว และประเทศ
กัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ 
คือ ผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นท่ี
ยอมรบัในเรือ่งคณุภาพท่ีเหนอืกว่า จงึท�าให้มกีารส่งออกอย่างต่อเนือ่ง 
ในส่วนประเทศอินเดีย บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มลูกค้า
ของทาทา สตีล
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ความเส่ียงของธุรกิจ

การก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดา
ได้ล่วงหน้า และมักจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีกทั้งขนาดและ
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นมีมากมาย สภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง และกรอบการก�ากับดูแลที่มีความไม่แน่นอน จะน�า
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมการอุปสงค์อุปทาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 
กลไกตลาด และการแข่งขัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและส่งผลกระทบต่อเนือ่ง
ในห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การขนส่ง และต้นทุน ความไม่แน่นอน 
ดังกล่าวต้องการกระบวนการ และกรอบการท�างานท่ีแข็งแกร่งเพ่ือลด
อุปสรรคภายนอก และเพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างมูลค่าท่ีย่ังยืนให้กับ
องค์กร บริษัทด�าเนนิการตามกระบวนการจดัการความเสีย่งระดบัองค์กร 
5 ขั้นตอน (Enterprise Risk Management - ERM) เพื่อจัดการกับ 
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร สอดคล้องกบัแนวทางของกลุม่บรษัิททาทา สตลี และ
ยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (‘COSO’) 
โดยมข้ีอมูลจากแนวปฏบัิติท่ีดีท่ีสดุของบรษัิทช้ันน�าในอุตสาหกรรมต่างๆ
 
บรษัิทจะต้องเผชิญกบัความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิในหลายด้าน ท้ังด้าน
การค้า การปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดท�าและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจ
ทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์
ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ก�าหนดแผนรับมือกับความเสี่ยง  
โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ส�าหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท  
เอ บี และซี โดยประเมนิตามโอกาสท่ีจะเกดิขึน้และผลกระทบท่ีมีต่อธรุกจิ 
โดยความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด

รายการความเสี่ยงท่ีบันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นประจ�า เพือ่หลกีเลีย่งความแตกต่างท่ีเกนิควร 
และเหตุการณ์ ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบัติตามแผนลด 
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นประจ�าและครอบคลุม 
ดังกล่าว จะน�าไปสู่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะ
สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในท่ีสุด ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยง
จะเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวกนัผ่านแผนท่ีเตือนความเสีย่งของบรษัิท นอกจากนี้  
ยังมีการพิจารณารายการความเสีย่งดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการ
ปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

1.  ความเสี่ยงด้านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความ
สมัพันธ์อย่างมีนยัส�าคญักบัการลงทุนของภาครฐัท่ีมีผลกระทบต่อความ
ต้องการใช้เหลก็ของประเทศ ในปี 2561 การลงทุนภาครฐัเพิม่ขึน้ร้อยละ 

3.3 แต่ยังต�า่กว่าประมาณการ ท�าให้ปรมิาณการใช้เหลก็โดยรวมเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 แต่
เนื่องจากมีการน�าเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน และเริ่มมีการ 
น�าเข้าจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียมากข้ึน ท�าให้อุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยเหล็กทรงยาวในประเทศมีการ
ผลิตลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอกับหน่วยงาน
ก�ากับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่
ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัท
ได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูง ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
กลุม่เหลก็เดอืยและเหลก็ปลอก และขยายตลาดเหลก็ลวดเกรดพเิศษกลุม่ 
ลวดเหลก็เสรมิยางรถยนต์ ซ่ึงแต่ละสนิค้ามแีนวโน้มเตบิโตเพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าเหล็กเส้นผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด 
ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีการขยายตัวสูงข้ึนในทุกปี นอกจากนั้น การสร้าง
แบรนด์ทาทาทิสคอนผ่านทางสงัคมออนไลน์ โครงการพนัธมิตรกบัผู้แทน
จ�าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย

บรษัิทยงัให้ความส�าคญัต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการ
ในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และ
มาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงการสร้างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้
เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

2.  ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบของบริษัทท่ีใช้ในการผลิตเป็นการจัดหาจากท้ังภายในประเทศ 
และน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสภาวะการ
แข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศของ 
ผูผ้ลติต่าง ๆ  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากท้ังทางด้านราคาวัตถดุบิน�าเข้าจาก
ต่างประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
ของผู้ผลิตภายในประเทศ

สภาวะการดังกล่าวท�าให้การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ซ่ึงมาจากแหล่ง
ภายในประเทศเป็นหลักได้รับผลกระทบด้านต้นทุนในการจัดหา รวมถึง
ยังมีความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบท่ีมีค่อนข้างสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง 
บรษัิทจงึต้องด�าเนนิกลยุทธ์ในการจดัหาวตัถดุบิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์
องค์กร

การจดัการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว บรษัิทได้ด�าเนนิการโดยการพฒันา
นวัตกรรมในการผลิตให้สามารถด�าเนินการผลิตได้จากวัตถุดิบท่ี 
หลากหลายมากขึ้น การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตร
ที่ส�าคัญ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพและ 
สภาพแวดล้อม
บริษัทได ้น�าระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศด ้านความปลอดภัย  
(Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS1800 มาใช้ บริษัทมีการก�าหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย 
โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) 
ซ่ึงมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชกิ โครงการริเริ่มทีส่�าคัญทีด่�าเนินการในระหว่างปี
ท่ีผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้ผู้รับเหมามี
มาตรฐานสูงข้ึน และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต (PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน บริษัทให้ความ
ส�าคญัในการตดิตามตวัช้ีวดัด้านอัตราความถีก่ารบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน 
(LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ (MTC) และ
ปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near 
Miss) การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Observation)  
และอันตรายถึงขั้นเสียชิวิต (Fatal Risk Control Program - FRCP)  
ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและก�าหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานท่ีท�างานมีสภาพ
แวดล้อมท่ีดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานต่างๆ เช่น 
ฝุ่น เสียง สารเคมีความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน 
รวมท้ังตดิตามและให้การรกัษาหากมผีลผดิปกติจากปัจจยัในการท�างาน 
โดยได้น�าระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้ในการวัดผล 
ด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญเพื่อให้การบริหารจัดการ และการใช้
ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  
ด้วยการก�าหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่น�ามาใช้ใน
การผลิตของท้ังสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก สามารถน�ากลับมา
หมนุเวยีนใช้ใหม่ได้ท้ังหมด บรษัิทยังให้ความส�าคัญด้านสิง่แวดล้อม โดย
ใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการ
วัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมีการติดตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการ
ปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น (TSP) 
ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ 
หลกัการปล่อยน�า้ท้ิงเป็นศนูย์ (Zero Discharge) ในการจัดการน�า้ ส�าหรบั
การจัดการขยะและกากของเสียได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิลขยะให้มาก
ที่สุด โดยมีเป้าหมายให้น�ากากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุก
โรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

4.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
บรษัิทอาจจะประสบกบัความเสีย่งในด้านการสรรหาก�าลงัพล และรกัษา
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจงูใจบุคลากรท่ีเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ให้สนใจ
ท�างานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 
เนือ่งจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและในประเทศซ่ึงมีอัตรา

ตวัเลขผูว่้างงานอยู่ในระดบัต�า่ มกีารแข่งขนัและความท้าทายทางธรุกจิ  
มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การปรับข้ึนค่าจ้าง 
ข้ันต�า่ ประกอบกบัโอกาสท่ีบรษัิทจดัหางานอืน่ๆ จะยืน่ข้อเสนอท่ีสงูกว่า 
ให้กบัพนกังาน ถงึแม้ว่าอัตราการลาออกของพนกังานจะอยู่ในระดบัท่ีดี  
บรษัิทกไ็ด้มีการด�าเนนิการในหลายๆ ด้านเพือ่หลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งเหล่านี้

บรษัิทมกีารท�าให้แบรนด์บรษัิทเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ผ่านมหาวทิยาลยัช้ันน�า 
วทิยาลยัท้องถิน่ สือ่ต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ในขณะเดยีวกนักมี็การ
พฒันาหลายด้านเพ่ือให้ม่ันใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดบัท่ีต�า่ มกีาร
ก�าหนดก�าลงัพลส�ารองเพือ่รองรบัความต้องการก�าลงัพลด้านวศิวกร ด้าน
การตลาดและการขาย ด้านจดัหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น บรษัิท
ได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเตบิโตก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สนบัสนนุ
การสรรหา และคดัเลอืกบุคลากรจากภายใน ซ่ึงถอืเป็นโอกาสในการเติบโต
ของพนกังานควบคูไ่ปกบัการพฒันาบุคลากรอย่างรอบด้าน ท้ังในด้านการ
ปฏบัิตงิานในหน้าท่ีการงานโดยตรง ด้านความรูท้างธรุกจิ การจดัการ และภาวะ 
ผูน้�า ท้ังนี ้เพือ่เพ่ิมพนูความรู ้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน

บริษัทมช่ีองทางหลากหลายในการรบัฟังความต้องการและข้อคดิเห็นของ
พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ความเสี่ยงท่ีพนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างสม�า่เสมอ และมกีารพจิารณาปรบัปรงุสวสัดกิารต่างๆ โดยค�านงึถงึ
ความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบเคยีงกบัตลาดและบรษัิทช้ันน�าอ่ืนๆ

5.  ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินท้ังหมดท่ีบริษัท 
มีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องท่ี 
มีความส�าคัญอย่างยิ่งซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศนั้น มีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
ท่ีก�าหนดขึน้ มีการตดิตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงนิระดับ
ภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให ้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ การบริหารสภาพคล่องของ
องค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและการประมาณ 
การกระแสเงินสด นอกจากนั้น บริษัทได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย 
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

6.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ความเสีย่งของบรษัิทต่อภยัทางธรรมชาตอิยู่ในระดบัปานกลาง เนือ่งจาก
ส�านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนัก
ถงึความเสีย่งในการด�าเนนิงานในเขตนคิมอตุสาหกรรม จงึได้ก�าหนดให้
มี ข้ั นตอนปฏิ บั ติ ใ น กา ร จั ด กา รกั บภา ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ข้ึ น ส� า ห รั บ 
ทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีการหยุด
ชะงักของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
บรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพือ่ให้สามารถปรับเปลีย่นและ
โยกการผลิตระหว่างโรงงานท้ังสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้น
บริษัทยังได้ท�าประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ
ภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ



รายงานประจ ำาปี 2561-256230

ประวัติและพัฒนาการท่ีส�าคัญ

2547
ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวด 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
กลับสู่หมวด “CONMAT”

2548
CHC บรรลุข้อตกลงท่ีจะขายหุ้น MS  
ท่ีถืออยู่ในบริษัทท้ังหมด 
ให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2552
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซ่ึงเป็น 
โครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ 
ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรก 
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2550
• บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2549  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ  
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38%  
ของก�าไรสุทธิ)

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

2545
• บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเป็น

บริษัทมหาชนจ�ากัด  
ในช่ือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล 
จ�ากัด (มหาชน)” (MS)

• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง 
N.T.S. กับ SISCO และ SCSC 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง  
จ�ากัด (CHC)

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุมัติให้หลักทรัพย์ของ
บริษัทเริ่มซ้ือขายภายใต้หมวด 
“REHABCO”

2549
• กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันย่ืนค�าเสนอซ้ือ 

หลักทรัพย์ของบริษัทท้ังหมดโดยสมัครใจ 
จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการท่ัวไป

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก 
“CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”

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

• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลง 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบ 
การซ้ือขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 2556

• บริษัทได้รับรางวัล  
“CSRI Recognition”  
จากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

• N.T.S ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่นประจ�าปี 2556 ประเภท
การบริหารงานความปลอดภัย 
จากนายกรัฐมนตรี

2555
• บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์

ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา”(Special 
Bar Quality) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเพียง
รายเดียวในประเทศไทย

• บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือน 
แผ่นดินไหว” ครั้งแรก 
ในประเทศไทย ส�าหรับพื้นท่ี 
ท่ีมีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว

2554
• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
• โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็นการช่ัวคราว 

ในเดือนสิงหาคม 2554 เนื่องจากราคาวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงขึ้น
และคาดว่าจะกลับมาด�าเนินการผลิตเม่ือความผันผวนของราคา
วัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ท่ีเหมาะสม

• บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON”  
ในเดือนสิงหาคม 2554

ข้อมูลและการพัฒนาที่ส�าคัญในอดีต
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2557
• บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายช่ือ  

“Thailand Sustainability Investment 2015”  
หรือรายช่ือ “หุ้นย่ังยืน”

• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่องในการ 
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children 
Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ีเป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558”  
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2560
• บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018  

วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” เพื่อยกระดับแบรนด์ของบริษัท
• บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจ�าปี 2560 ประเภท Recognition  

และ “บริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน ประจ�าปี 2560”  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2560  
ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี

• N.T.S. และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�างาน  
ระดับประเทศ” จากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint  
for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

• N.T.S. ได้รับรางวัล “CSR-DPIM” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน (CSR-DIW) และ SISCO  
ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง

• SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

2558
• บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัล 

บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน�าร่องในการ
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children 
Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 
ท่ีเป็นมิตรและค�านึงถึงสิทธิเด็ก

• SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558”  
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2559
• บริษัท ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence 

Awards 2017 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการ
หลักภายใน”

• SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น  
ประจ�าปี 2559 ประเภทการบริหารความปลอดภัย” 
จากนายกรัฐมนตรี

• SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขัน 
น�าเสนอผลงานการจัดการและ ควบคุมคุณภาพใน
งานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (ICQCC) ประจักษ์ 
2559 (International Convention on Quality 
Control Circle 2016) ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย 

• SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน (CSR-DIW)

• SCSC ได้รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” 
ประจ�าปี 2559” จาก การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

2561
• คะแนน TBEM เพิ่มสูงข้ึนจำก 540 คะแนน (ผลงำนดี)  

เป็น 559 คะแนน (ผู้น�ำในอุตสำหกรรมท่ีเปิดตัวใหม่) 
• บริษัทได้รับรำงวัล “หุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561” และ  

“บริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมย่ังยืน ประจ�ำปี 2561  
ประเภทดีเด่น” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• N.T.S ได้รับรำงวัลจำกโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงย่ังยืน  
(CSR-DIW) และ SCSC และ SISCO ได้รับรำงวัลจำกโครงกำร 
ส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงย่ังยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนือ่ง 

• SCSC และ SISCO ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน “Carbon Footprint for 
Organization (CFO)” จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

• N.T.S และ SCSC ได้รับรำงวัล “เหมืองแร่สีเขียว”  
จำกกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม

• SISCO ได้รับรำงวัล “กำรจัดกำรของเสียท่ีดีตำมหลัก 3Rs”  
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

• N.T.S ได้รับรำงวัล “อุตสำหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561  
ประเภทกำรบริหำรงำนคุณภำพ” จำกนำยกรัฐมนตรี

• N.T.S และ SCSC ได้รับรำงวัล “สถำนประกอบกิจกำรดีเด่น 
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน  
ระดับประเทศ” จำกส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  
กระทรวงแรงงำน
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ผู้ถือหุ้น

รายช่ือผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ�านวนผูถ้อืหุ้นท้ังหมด 5,977 ราย ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ 18 มิถนุายน 2562 มรีายละเอียด ดงันี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

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

2.   นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 460,207,500 5.46

3.   บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52

4.   นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 273,002,901 3.24

5.   นายธีระชัย กีรติเตชากร 111,002,200 1.32

6.   EAST FOURTEEN LIMITED (ข) 105,103,400 1.25

7.   PERSHING LLC 100,772,455 1.20

8.   บรษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด (ค) 74,791,223 0.89

9.   นายอ�าพล วิโรจน์เวชภัณฑ์ 55,984,000 0.66

10.  กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคล 9 ราย) 40,009,240 0.48

รวม 7,235,395,798 85.92

11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (5,967 ราย) 1,186,145,050 14.08

รวมทั้งสิ้น 8,421,540,848 100.00

ณ วันท่ี 18 มิถนุายน 2562 บรษัิทมผีูถ้อืหุ้นสามญัรายย่อยท้ังสิน้ 5,721 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้นสามญั 2,242,637,141 หุ้น จากจ�านวนหุ้นสามัญท้ังหมด 8,421,540,848 หุ้น หรอือัตราร้อยละ 26.63 ของหุ้นสามญัท่ีช�าระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมายของ
งบการเงนิรวมซ่ึงจะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีจะไม่ท�าให้มผีลกระทบ 
ต่อการด�าเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าท่ีท่ีต้องช�าระหนี ้
ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้
ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท  

โดยการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
ส�าคัญ แต่ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผล 
การด�าเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซ่ึงจะต้องมีก�าไรเพียงพอ 
ท่ีจะจ่ายได้และไม่มผีลขาดทุนสะสม ท้ังนี ้ต้องพจิารณาจากปัจจยัหลกั
ต่างๆ ข้างต้นด้วย

Remarks :
(ก) เป็นบรษัิทย่อยของ Tata Steel Limited(“TSL”) โดย TSL ถอืหุ้นอยู่

สดัส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) 
ด�าเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งข้ึนเมื่อปี 2551 ในประเทศ
สิงคโปร์ และเนื่องด้วย TSGH ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท�าให้สามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น

(ข) East Fourteen Limited  ประกอบด้วย : 
1 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS 

VALUE FD 
2 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET 

CORE EQ PORT

3 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL 
CAP SERIES

4 EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
5 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL 

CORE PORT
6 EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & 

MID CAP STRATEGIES FUND
7 EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY 

PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
8 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 

TARGETED VALUE PORTFOLIO

9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US 
CORE EQ DFAIDG

10 EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED 
VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS 
GROUP INC.

ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์
ทางการเงนิได้เสมอืนลงทุนในหุ้นของบรษัิทจดทะเบียนทุกประการ 
ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหา
ข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ในเว็บไซต์  
www.set.or.th
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โครงสร้างการจัดการ

คณะจัดการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - กำรผลิต
นายวันเลิศ การวิวัฒน์

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม
และความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายราจีฟ มังกัล

คณะกรรมการ

ผังการบริหารงาน – บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย 
กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่
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กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย 
กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วย 
กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่

โรงงำนชลบุรี 
นายอรุน
คูมาร์  

ชอว์ดารี

กำรเงิน
นายจายันทา 
ชาคราบอร์ตี้

กำรตลำดและ 
กำรขำย

นายชัยเฉลิม 
บุญญานุวัตร

ทรัพยำกร 
บุคคลและ 
บริหำร

นายศิโรโรตม์ 
เมธมโนศักดิ์*

โรงงำนระยอง
นายพรชัย 
ตั้งวรกุลชัย

จัดหำ
นายไพฑูรย์ 

เชื้อสุข

กลุ่มเทคโนโลยี
(ว่าง)

บริหำรกำร 
ลงทุนและ 

ควำมเป็นเลิศ 
ทำงธุรกิจ

นายอมิท คันนา

โรงงำนสระบุรี 
นายรุ่งโรจน์ 
เลิศอารมย์

ส่วนวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนรัฐกิจสัมพันธ์

ส่วนเลขานุการองค์กร 
และบริการกลาง

ส่วนกลยุทธ์กลุ่มบริษัท การวางแผน 
และบริหาร Supply Chain

ส่วนขาย 
ผลิตผลพลอยได้อุตสาหกรรม

ส่วนบริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลาง* ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
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คณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
8 คนโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(2561-2562)
จ�านวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยุช กุปต้า ประธานกรรมการ 5 5/5

2. นายอลัน แคม (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5

3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5

5. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 5 5/5

6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 5 5/5

7. นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 5 5(ข)/5

8. นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 5 5/5

หมำยเหตุ :    (ก) กรรมการอิสระ
    (ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�านวน 2 ครั้ง

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท  
หรือ นายปิยุช กุปต้า ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร  
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจและหน้าท่ีในการจดัการบรษัิทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้  
คณะกรรมการไม่สามารถอนมุตัหิรอืพจิารณาก�าหนดเป็นประการใดๆ  
เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ 
ท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ีไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
ประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค�้าประกัน 
หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค�ามั่นในลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปีของ
กลุ ่มบริษัท เว้นแต่ตามท่ีอนุญาตในสัญญาหลักในการปรับ
โครงสร้างหนี ้หรอืตามท่ีก�าหนดในแผนฟ้ืนฟกูจิการ ของ N.T.S. 

3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทท่ีไม่ได ้อยู ่ ใน 
งบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
สินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่
ในงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�าปีของกลุ่ม
บริษัท

6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันซ่ึงมิได้เป็นการประกอบ
กิจการตามปกติ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงิน
ประจ�าปีรวม งบการเงนิประจ�าปีเดีย่ว และงบการเงนิรายไตรมาส
ของกลุ่มบริษัท

8. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท



รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(2561-2562)
จ�านวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม

1.  นายอลัน แคม ประธาน 4 4/4

2.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 4 4/4

3.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการ 4 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�ากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตาม

มาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และเพียงพอ

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานบัญชีสากล

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

6. สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ  
รวมท้ังการประเมินผลการตรวจสอบ การด�าเนินงานด้านต่างๆ 
ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
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7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทในกรณท่ีีเกดิรายการท่ีเกีย่ว
โยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลกัทรพัย์ 
ท้ังนี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัท

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของส�านักงาน 
ตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

9. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง 
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน และความน่าเช่ือถอื
ต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ
บริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกีย่วกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู ้บริหารสูงสุดของ
ส�านักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลง
วาระการว่าจ้างงานของพนักงานท่ีท�างานอยู่ ในส�านักงาน 
ตรวจสอบภายใน 

12. พจิารณางบประมาณและก�าลงัพลของส�านกังานตรวจสอบภายใน 
(ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างส�านักงานตรวจสอบภายในอื่น

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการของ
บริษัทจะมอบหมาย
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(ในปี 2561-2562)
จ�านวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม

1.  นายปิยุช กุปต้า ประธาน 4 4/4

2.  นายอลัน แคม (ก) กรรมการ 4 4/4

3.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 4 4/4

4.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง (ก) กรรมการ 4 4/4

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการประชุม

(ในปี 2561-2562)
จ�านวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม

1.  นายปิยุช กุปต้า ประธาน 1 1/1

2.  นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 1 1/1

3.  นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 1 1/1

4.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 1 1/1

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการ

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการ
ปฏบัิตงิานเพือ่ให้เป็นไปตามแนวปฏบัิต ิด้านบรรษัทภบิาลตามท่ี
ก�าหนด

3. น�าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท่ี้เหมาะสมใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
หรือกรณีอ่ืนต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. จัดให ้กรรมการบริ ษัทได ้ประเมินผลการปฏิ บั ติงานของ 
คณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรปุผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการก�ากับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรื่องค ่าตอบแทนส�าหรับ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและทีป่ระชมุผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

7. พจิารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรือ่งค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษัิท (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาก�าหนดแนวทาง วิธีการ และการก�าหนดค่าตอบแทน 
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยค�านึง
ถงึปัจจยัต่างๆ และบรษัิทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนั
ประกอบด้วย

9. พิจารณาและเสนอค�าแนะน�าในเรื่องงบประมาณการข้ึนค่าจ้าง  
เงนิรางวัลประจ�าปี และผลตอบแทนของพนกังานบรษัิทและบรษัิท
ย่อย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

หมำยเหต ุ:    (ก) กรรมการอิสระ



รายงานประจ ำาปี 2561-256238

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

การบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด�าเนินธุรกิจ และการจัดสรร 
งบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

3.  ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งการประชุม
จ�านวนครั้ง

เข้าร่วมประชุม

1.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) ประธานกรรมการ 3 3/3

2.  นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 3 3(ข)/3

3.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 3 3/3

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ต ่อการบริหารกิจการและด�าเนินงานของบริ ษัทให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

4.  ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป  
ทั้งนี้ คณะจัดการอาจมอบอ�านาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหาร
ของบรษัิทมอี�านาจกระท�าการในเรือ่งใด เรือ่งหนึง่ หรอืหลายเร่ือง
ตามที่คณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรได้

หมำยเหตุ :  (ก) กรรมการอิสระ  
 (ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จ�านวน 3 ครั้ง 

 
คณะกรรมการสามารถขอข้อมลู หรอืค�าอธบิายท่ีมีความส�าคญัต่อการ
ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการด�าเนินงานจากพนักงานหรือกรรมการ
ของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษา 
หรือท่ีปรึกษากฎหมายได้ตามท่ีเห็นสมควรและจ�าเป็น โดยความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. น�าเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการด�าเนินการตาม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ทบทวนและติดตามการด�าเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายในด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม

4. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคม
และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนรวม รวมท้ังเรื่องท่ีอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือผลการด�าเนินงานของบริษัท 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางท่ีบริษัทควร 
ตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเดน็ปัญหา และข้อกงัวลเหล่านัน้ เพ่ือ
ให้บรรลเุป้าหมายทางธรุกจิและเป้าหมายในด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพนัธกิจเพือ่สังคมและความยัง่ยนื
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5. ทบทวนต�าแหน่งของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดหวังหลัก
ของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ัง
การน�าเสนอมมุมองเหล่านัน้ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณา

6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท้ังใน
ปัจจบัุนและอนาคต เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตอย่างย่ังยนืของบรษัิท 
ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจ�าปีของบริษัทก่อนท่ี
จะน�าเสนอต่อสาธารณะ

7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และ
กระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของโลก

8. ทบทวนและน�าเสนองบประมาณประจ�าปีในด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร

10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบรษัิทให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ 
เพือ่ให้เกดิความเช่ือมัน่ในกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม

13. ดแูลการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตามข้อควรปฏบัิตขิองบรษัิท
และสงัคมในฐานะบรรษัทพลเมอืงท่ีมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม

14. ดแูลให้มีการท�ากจิกรรมท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของผูมี้ส่วนได้เสยี
ต่างๆ

15. ติดตามให้บริษัทย่อยด�าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบ
ประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

16. สนับสนุนให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการก�าหนด ติดตาม 
ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บรษัิท และน�าไปปฏบัิตเิพือ่ให้บรษัิทมกีารเตบิโตอย่างย่ังยนื เพิม่
คณุค่าให้สอดคล้องกบัการคงไว้และเพิม่ข้ึนในระยะยาว ทางด้าน
การเงิน การผลิต เรื่องท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ 
และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีวะอนามัยความ
ปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของบรษัิท และการปฏบัิตติามแผนงาน
ดังกล่าว

17. ให้ข้อมลู ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบรษัิท
ในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ

18. ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว 
หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.  นายปิยุช กุปต้า (ก) ประธานกรรมการ 1

2.  นายอลัน แคม (ข) กรรมการอิสระ 1

3.  นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ (ค) กรรมการอิสระ 1

4.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ 1

5.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ 1

6.  นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ กรรมการ 1

7.  นายราจีฟ มังกัล กรรมการ 1

8.  นายอาชีช อนุปัม กรรมการ 1

การประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2561

หมำยเหตุ :    (ก)  ประธานคณะกรรมการ
          ประธานคณะจัดการ
          ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
    (ข)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    (ค)  ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืน
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Name Positions

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

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
1. ดแูล บรหิาร ด�าเนนิงาน และปฏบัิตงิานประจ�าตามปกตธิรุกจิเพือ่

ประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ท่ีก�าหนดและอนมุตัโิดยท่ีประชมุคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและขอบเขตอ�านาจท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

2. จัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือน�าเสนอต่อคณะจดัการ 
และคณะกรรมการบริษัท

3. พจิารณากลัน่กรองข้อมลูและข้อเท็จจรงิในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ด�าเนินธุรกิจก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการ
บริษัท

4. มอี�านาจในการอนมุตักิารด�าเนนิธรุกจิปกติในเรือ่งต่างๆ อาทิเช่น 
การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

5. ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น 
คราวๆ ไป

เลขานุการบรษิทั
บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต 
ปัจจุบันเลขานุการบริษัท ชื่อนางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท

เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้
ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิติหน้าท่ีของเลขานกุาร
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental 
Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1.  ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อย

2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ารายงานการประชุม

3.  จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

4.  ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการในการปฏบัิตติามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
แก่คณะกรรมการ

6. ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนว
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

7.  ดูแลเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร 
และผู้ถือหุ้น

8.  ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้รหิารไว้อย่างชัดเจน สามารถจงูใจและรกัษากรรมการ
และผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็น
ผูเ้สนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุ้นจะเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ี ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณา  
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
ลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้  บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ให้แก่ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

ส�าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารของบรษัิท
และบรษัิทย่อย จะพจิารณาโดยคณะกรรมการบรษัิทตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
โดยพจิารณาจากหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ผลการปฏบัิตงิานส่วนบุคคล 
รวมถงึผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท้ังในระยะสัน้และระยะยาว ซ่ึงเป็น
ค่าตอบแทนท่ีใช้เป็นบรรทัดฐานท่ีได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการก�ากับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างม่ันคง 
ต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท  
ค่าตอบแทนประจ�า ซ่ึงแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบ้ียประชุม 
ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม

กรณีท่ีมีกรรมการพ้นจากต�าแหน่งหรือเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ บริษัท
จะค�านวณจ่ายตามสัดส่วนจ�านวนวันท่ีกรรมการด�ารงต�าแหน่งใน 
ไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาทต่อปี) เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

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

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน

ประธาน 150,000 15,750

กรรมการ 75,000 10,500
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็น 
ผูป้ระเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยพจิารณาจาก
ผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิของบรษัิท การด�าเนนิงานตามนโยบายท่ีได้
รบัจากคณะกรรมการบรษัิท ปัจจยัด้านความย่ังยืน ได้แก่ สภาวการณ์
เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อมและสงัคม ประกอบกบัพิจารณาค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมท้ังในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้จงึเสนออัตราการข้ึนค่าจ้าง
ประจ�าปีและเงนิรางวลัประจ�าปีต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน จะประเมินและน�าเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจ�าปีและ
เงินรางวัลประจ�าปีของพนักงานท้ังหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บรษัิท โดยดจูากข้อมลูท้ังปีปัจจบัุนและเปรยีบเทียบข้อมลูย้อนหลงัใน
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธรุกจิ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้ก่อน
ดอกเบี้ยและภาษี ก�าไรก่อนหักภาษี และก�าไรหลังหักภาษี

2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปของ
การปรับระดับ (ถ้ามี) การขึ้นค่าจ้างประจ�าปีและเงินรางวัลประจ�าปี
ส�าหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิตและผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการ

ท้ังนี ้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนัน้เพือ่ให้ม่ันใจว่าระดับและสดัส่วน
ของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาและ
จูงใจผู้บริหารระดับสูงให้ท�างานได้ส�าเร็จ โดยมีองค์ประกอบของ 
ค่าตอบแทนส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ

2. เงินรางวัลประจ�าปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละป ี
งบประมาณและผลประกอบการของบริษัท

3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อวิถีการ
ด�าเนินชีวิตและการเก็บออม 

4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ

5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอายุ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน 
เงินรางวัลประจ�าปี และเงินรางวัลอื่นๆ ในปี 2561 - 2562  
(1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) รวม 10 คน รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 49.49 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของ 
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ�าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และ 
เงินช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2561 - 2562 รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
6.98 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดหารถประจ�าต�าแหน่ง ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ
บรษัิท รวมถงึจดัให้มกีารสมทบเงนิกองทุนส�ารองเลีย้งชพีแก่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษัิททุกคน ในฐานะพนกังานของบรษัิทโดยคดิเป็นอัตรา
ประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงนิเดอืนรวม หรอืคดิเป็นยอดเงนิสมทบ
ในปี 2561 - 2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3.63 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมและจ�านวนรายของผู้บริหารระดับ สูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก



รายงานประจ ำาปี 2561-256244

*รวมพนักงานในส�านักงานใหญ่ 169 (170) คน
ข้อมูลปีที่ผ่านมา (2560 - 2561) ปรากฏในวงเล็บ

ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2562 จ�านวนพนักงานของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา 49 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพของบุคลากรควบคู่
ไปกบัการควบคมุค่าใช้จ่าย ท้ังนี ้บรษัิทไม่มีนโยบายเลกิจ้างพนกังาน แต่ด�าเนนิการพจิารณาสรรหาและรบัพนกังานทดแทนพนกังานท่ีลาออก
อย่างรอบคอบและทดแทนในต�าแหน่งงานที่มีความจ�าเป็นเท่านั้น

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญแต่อย่างใด

ปี 2561 - 2562
(31 มีนาคม 2562)

บมจ.
ทาทา สตีล

(ประเทศไทย)

บมจ.
เอ็น. ที. เอส.

สตีลกรุ๊ป

บจก.
เหล็กก่อสร้างสยาม

บจก.
เหล็กสยาม (2001) รวม

พนักงานบริหาร  
(คน)

46
(48)

12
(12)

9
(10)

11
(11)

78
(81)

พนักงานบังคับบัญชา  
(คน)

132
(139)

77
(85)

64
(66)

74
(70)

347
(360)

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ  
(คน)

31
(33)

275
(298)

254
(258)

202
(206)

762
(795)

รวม  
(คน)

209
(220)

364
(395)

327
(334)

287
(287)

1,187
(1,236)

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
(ล้ำนบำท)

250.92
(267.44)

247.20
(270.35)

206.10
(215.89)

174.13
(185.03)

878.35
(938.71)

จ�านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อย 
ที่เป็นธุรกิจหลัก
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นกรรมการใน
บริษทัย่อยทีเ่ป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
เงนิรางวัลประจ�าปีส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกเนือ่งจากเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอยู่แล้ว

บรษัิทไม่มีการก�าหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบรษัิทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนอืน่ทีม่อบให้แก่คณะกรรมการของบริษทัย่อย 
ที่เป็นธุรกิจหลัก
บรษิทัไม่มกีารก�าหนดและจา่ยค่าตอบแทนในรปูแบบอืน่แก่กรรมการ
ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย 
ที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก  
ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�าปี ในปี 2561 - 2562  
(1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) ได้รวมไว้ในจ�านวนและ 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมอบให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทย่อย ท่ีเป็นธรุกจิ
หลกัในปี 2561 - 2562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) ได้รวม
ไว้ในจ�านวนและค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทแล้ว

ปัจจบัุน บรษัิทยังไม่มนีโยบายท่ีจะให้ผลตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษัิทและของบรษัิทย่อยท่ีเป็นธรุกจิหลกัโดยให้สทิธิในการซ้ือหลกัทรพัย์ 
ของบรษัิทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program 
(ESOP) หรอื Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บรหิาร
ผลตอบแทนในรปูแบบอ่ืนโดยการพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิานโดยรวม
ของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึง
หน้าท่ีความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารประกอบกนัด้วย

บุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,187 คน โดยในปี 2561-2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 250.92 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจ�าปี เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ประจ�าต่างจังหวัด/ ประจ�ากรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจ�านวนทั้งสิ้น 627.43 ล้านบาท
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(1) ความรู้พื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกสายงาน 
เช่น ความปลอดภยัในการท�างาน จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
ค่านิยมของกลุ่มทาทา วัฒนธรรมองค์กร การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร การบ�ารุงรักษาทวีผล

(2) ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
แต่ละสายงาน (Functional Development)

(3) การพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ (Business Development)

(4) การพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการจัดการและภาวะผู ้น�า 
(Leadership Development)

ในด้านการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน บริษัทได้ริเริ่ม
ประเมิน Skill Gap ของกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุ่มงาน
หลักด้านการผลิต ซ่ึงผลท่ีได้จากการประเมิน Skill Gap จะน�ามา
ก�าหนดแผนยกระดบัทักษะและสมรรถนะของพนกังานเพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับ 
รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จ�ากัดอยู่แต่เพียงการอบรมใน
ห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอนงาน 
และฝึกปฏิบัติจริง (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Self-Learning) รวมตลอดถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 
(Powerful Experiences) ให้กับพนักงานซ่ึงประกอบไปด้วยการสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่ส�าคัญให้
พนักงานรับผิดชอบเพิ่มเติม (Special Assignment) การมอบหมาย
ให้เข้าร่วมในคณะท�างานหรือคณะกรรมการที่ส�าคัญ (Task Force or 
Committee) การแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice Sharing)  
การแบ่งปันการเรียนรู้จากการปฏิบัติหน้างานท่ีดีท่ีสุด (Shop Floor 
Knowledge Transformation: SKT) การศกึษาดงูานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ (Site Visit) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มโครงการ 
“One Dept. One Share” ขึ้นในปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์และความช�านาญโดยวิทยากรภายใน ซ่ึงนอกจากผูเ้รยีน
จะได้รับความรู้แล้ว วิทยากรหรือผู้สอนเองก็ได้มีการทบทวนความรู้
ทางเทคนิคหรือวิชาชีพของตนเอง ในขณะท่ีเตรียมตัวเพื่อแบ่งปัน 
ความรู้ และได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เติบโตในวิชาชีพ ในระดับท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกบัความสามารถและศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล 
โดยมีการก�าหนดเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพ (Career Path)  
ของพนักงานในแต่ละระดับไว้ ท้ังการก�าหนดนโยบายสรรหาและ 
แต่งตัง้พนกังานจากภายใน เพือ่ให้พนกังานเกดิความมัน่ใจได้ว่าหาก
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีระดับศักยภาพในระดับที่เหมาะสม จะมี
โอกาสเติบโตในระดับท่ีสูงข้ึนไปได้ โดยก�าหนดให้พนักงานสามารถ

นโยบายในการดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”  
เข้ามาร่วมงานกับองค์กร การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ ท้ังจาก
ภายในและภายนอก จะมุ่งเน้นตามระบบคุณธรรมและใช้เครื่องมือใน
การคัดเลือกต่างๆ เพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเข้ามา
ปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Interview) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ 
และการประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ผู้สมัคร
ท่ีผ่านการสัมภาษณ์จะได้บรรจุเพื่อทดลองงานกับบริษัท บริษัทจะมี
การประเมินผลทดลองงานอย่างเข้มงวด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
การคัดเลือก บริษัทมีนโยบายในการสรรหาพนักงาน จากภายในก่อน
การเปิดรับสมัครจากภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ 
โอนย้ายหรือเลื่อนต�าแหน่งได้เม่ือมีต�าแหน่งงานว่าง ท้ังนี้ มี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับการสรรหาคัดเลือกจาก
ภายนอก นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้ให้ความส�าคัญและให้ความเป็น
ธรรมกับความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม (Cultural 
Diversity) โดยจะเห็นได้จากนโยบายในการคดัเลอืกพนกังานท่ีเปิดรบั
พนกังานไม่ว่าจะเป็นการรบัผูจ้บใหม่ ผูท่ี้มีประสบการณ์ พนกังานต่าง
ชาติ พนักงานท้องถิ่น พนักงานหญิง รวมถึงจัดให้พนักงานจากส่วน
งานต่างๆ ไปเรียนรู้งานระยะสั้นที่ บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นบริษัทแม่อย่างสม�่าเสมอ

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการรกัษาพนกังานใหม่ให้อยูร่่วมกบับรษัิทใน
ระยะยาว โดยได้ด�าเนนิการในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การจดัการปฐมนเิทศ 
เพือ่แสดงการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร ผ่าน
ทางพิธบีายศรสีูข่วญั และเสรมิสร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงานของ
กลุม่ และของแต่ละบรษัิทผ่านทางการบรรยายให้ความรู ้การเย่ียมชม
โรงงาน และการปฏิบัติงานจริงตามหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละบริษัท 
จดัให้มบัีดดี ้ให้เป็นผูด้แูล แนะน�า ช่วยเหลอืน้องใหม่ในเรือ่งต่างๆ ใน
ช่วงเวลา 2 ปีแรกของการท�างาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การออกแบบงาน
ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีท้าทายส�าหรับพนักงานใหม่และ 
จัดท�าแบบก�าหนดลักษณะงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดัชนีช้ีวัดผลงาน และผลงานท่ีคาดหวัง ตลอดจน
คุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต�าแหน่งดังกล่าว เพื่อให้
พนกังานสามารถปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของแต่ละ
ต�าแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นถึง
พฤตกิรรมในการปฏบัิตงิาน ท่ีสอดคล้องกบัค่านยิมในการด�าเนนิธรุกจิ
และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ตลอดจนมีความพร้อมท่ีจะปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม และความท้าทายใหม่ๆ ได้ดี

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนือ่งและ
สอดคล้องกบัการเตบิโตในวิชาชีพของพนกังานโดยมุ่งเน้นการพฒันา
ใน 4 ส่วนด้วยกันคือ
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เติบโตได้ท้ังในสายงานบริหารเม่ือมีต�าแหน่งงานว่าง และสายงาน 
ผู้เช่ียวชาญท่ีเติบโตได้ตามระดับความเช่ียวชาญของพนักงานแต่ละ
บุคคล 

บริษัทมีแผนสบืทอดต�าแหน่งส�าหรบัต�าแหน่งงานส�าคญั ได้แก่ ต�าแหน่ง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญของบริษัท มีพนักงานท่ีมี 
ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมปฏิบัติงานในต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
การจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษัิท จะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ ดังมีกระบวนการ ดังนี้

1. ก�าหนดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญของบริษัทซ่ึงเป็นต�าแหน่งท่ีมีความ
ส�าคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

2. ก�าหนดทักษะ และสมรรถนะที่จ�าเป็นของต�าแหน่งงาน 

3. ก�าหนดพนักงานที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง

4. ด�าเนินการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล (Individual 
Development Plan) มีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย คณะท�างาน 
โครงการส�าคัญต่างๆ รวมท้ังหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ 
การเป็นผู้น�าและความรอบรู้ในงานทุกด้าน

นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการ “ผู้น�าในอนาคต” (Leader of Tomorrow) 
ซ่ึงได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นจ�านวน 3 รุ ่น โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงและเหมาะสมท่ีจะเติบโตเป็น 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในอนาคต โดยเตรียมแผนการพัฒนาให้มี
ความพร้อมท้ังในส่วนของการมอบหมายงานพิเศษให้รับผิดชอบ  
การเข้าร่วมในคณะท�างาน/คณะกรรมการท่ีส�าคัญ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานท้ังในสายงานเดิมและต่างสายงานเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ ตลอดจนจดัหลกัสตูรอบรมเฉพาะด้าน โดยในปีงบประมาณ 
2561 - 2562 นี้ กลุ่มผู้น�าในอนาคต ได้เข้าร่วมหลักสูตร Leadership 
Coaching Program ซ่ึงมีโค้ชผูท้รงคณุวฒุมิาให้ความรูแ้ละสอนฝึกปฏบัิติ 
อีกท้ังให้เติบโตในวิชาชีพได้เร็ว และได้รับผลตอบแทนในระดับท่ีจูงใจ 
เพื่อให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว และเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัท
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่
พนักงานโดยก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท้ังในระยะสัน้และระยะยาวโดยพิจารณาจาก
ปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ

• หลักความเป็นธรรมภายในองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนท่ี 
เหมาะสมกบัลกัษณะงานและความรบัผดิชอบและการประเมนิผลงาน

• ความเป็นธรรมภายนอกองค์กร : พิจารณาค่าตอบแทนในระดับ 
ท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดงานได้ ผ่านการส�ารวจค่าจ้าง และการปรบั 
ค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกบัสภาวะตลาด โดยน�าดชันรีาคาผูบ้รโิภค 
มาเป็นส่วนหนึง่ของการพจิารณาการข้ึนค่าจ้างประจ�าปีด้วย

• ความเป็นธรรมระหว่างบุคคล : พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏบัิตงิานและความสามารถของแต่ละบุคคล ในรปูแบบของการข้ึน
ค่าจา้งประจ�าปี การจ่ายเงินรางวลัประจ�าปี หรอืการปรบัคา่จา้งเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น

สิ่งท่ีส�าคัญคือการมุ่งเน้นความสมดุลของผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงานและ
ความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กรประกอบกันด้วย บริษัท 
มีการรับฟังความต้องการของพนักงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น  
คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการลูกจ้าง กล่องรับความคิดเห็น  
มีกระบวนการในการพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุสวัสดกิารและผลประโยชน์ 
ของพนักงานอยู่เป็นระยะๆ บริษัทให้ความส�าคัญต่อการดูแลพนักงาน
และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยจัดสวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงาน ครอบครัว และบิดา
มารดาของพนักงาน ได้แก่ วันหยุดและวันลาต่างๆ การรักษาพยาบาล 
ทั้งในกรณีคนไข้นอก คนไข้ใน และการรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานประจ�าต่างจังหวัด เงินยืมฉุกเฉิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้พนักงานและครอบครัวได้
มีส่วนร่วมตลอดท้ังปี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ครอบคลุมใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านน�้าใจงาม ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการผ่อนคลาย ด้านความรู้ ด้านศาสนาและ 
ศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต ด้านการเงิน และด้านครอบครัว ตัวอย่าง
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ 
กิจกรรมการจัดงานวันเกิดให้แก่พนักงาน กิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ เช่น 
วนัเดก็ วนัวาเลนไทน์ วนัตรษุจนี วนัพ่อ วนัแม่ วันเกดิบรษัิท วนัผูก่้อตัง้ 
กลุ่มทาทา เป็นต้น

บริษัทมุ ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท  
โดยส่งเสรมิให้มีการสือ่สารเรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัทให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ มีการจัดกิจกรรม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานท้ัง  
3 โรงงาน รวมทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพทุกไตรมาส มีการพูดคุยและตอบ
ข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็นส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกาศ 
ค�าสั่ง วารสารภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น
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นโยบายการก�ากับและดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริม ดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
จติส�านกึต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ เพือ่เป็นเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อนให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ  
ท่ีเกีย่วข้อง บรษัิทยังมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาธรุกจิเพ่ือให้สอดคล้อง หรอื
บรรลตุามข้อก�าหนด ท่ีอยู่ภายใต้แนวทางการก�ากบัและดแูลกจิการท่ีเป็น 
ธรรมและโปร่งใส เพื่อพัฒนายกระดับการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

ดังนั้น นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of 
Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบาย 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไว ้ เป ็นลายลักษณ์อักษรไว ้ใน  
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ท�าการทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส�าหรบัเนือ้หานัน้ครอบคลมุเกีย่ว
กบัหลกัการและแนวปฏบัิติในเรือ่งของโครงสร้างหน้าท่ี และความรบัผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือ
หุ้นและการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การค�านงึถงึบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
การน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ CG Code 
(Corporate Governance Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน�ามาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ

บริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม CG Code 
รวมท้ังหลกัปฏบัิตอ่ืินท่ีเกีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีรายละเอียด 
ปรากฏอยู่ในหน้า 51-63

คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างของคณะกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 คน ถือเป็นจ�านวนที่เหมาะสม
กับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระตามข้อก�าหนด
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จ�านวน 3 คน โดย
กรรมการของบริษัทเป็นผู้ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสาย
งานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่ง
แยกบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอ�านาจการ
ด�าเนนิงาน ผูท่ี้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น�าด้านนโยบาย 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้น�าด้านบริหารงานประจ�าไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก  
4 คณะท�าหน้าท่ีกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเร่ืองให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน  
คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อน�า
เสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ส�าหรับรายช่ือกรรมการในแต่ละคณะพร้อมท้ังขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี
ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

การก�ากับดูแลกิจการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความสามารถ
และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการส�าหรับคณะกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการ 
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน จากจ�านวน
กรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติเลือกต้ัง หรือแต่งตั้งทุกครั้ง ส�าหรับการ
สรรหากรรมการ บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการ
สรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่าง
ชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก (1)  
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Professional 
Search Firm) และ (3) ท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรอง 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษัิทแล้ว ยงัต้อง
พิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ”  
ของบริษัทซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ให้กรรมการอสิระ
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
  
คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ

บริษัท และข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ 
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล  
มีคุณธรรม ประวัติการท�างานโปร่งใส และสามารถแสดงความ
เห็นอย่างเป็นอิสระ

3. เป็นผู้ท่ีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อติดตามการด�าเนินงานของบริษัท โดยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ�านวนที่เหมาะสม

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน 
ในสัดส่วนท่ีมีนัยส�าคัญในกิจการท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

5. ส�าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะสรรหาโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา และผลการประเมิน
ศักยภาพที่เหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมด

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน 
ทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้ปฏิบตัิหน้าทีเ่ลขานุการบริษทั 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มผีลประโยชน์ หรอื
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
24 เดือน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริ ษัทร ่วมหรือนิ ติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย ้งในลักษณะ 
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวม
ท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรอืผูบ้รหิารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบั 
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีท้ังทางตรง
และทางอ้อมในลกัษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
24 เดือน ดังนี้

4.1 รายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ เช่น 
การขายสินค้า ซ้ือวัตถุดิบ หรือให้บริการท่ีมีมูลค่าตั้งแต ่
ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ท่ีมีตวัตนสทุธขิองบรษัิท หรอืภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

4.3 รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร เช่น การได้มาหรอืการ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้
หรือรับให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มี
ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 
3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ 20  
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่าภายในระยะเวลา  
12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง 
การเงนิ ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนั
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
สังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ 
ดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิ
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี ้ในกรณท่ีีผูใ้ห้บรกิาร
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการ
ของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย และต้องไม่มผีลประโยชน์หรอื
ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 
24 เดือน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

12. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของ
บริษัท และข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

13. เป็นผู้ทีมีอายุไม่ต�่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ
การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร
เท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมี
คะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง ตามจ�านวนหุ้นท่ีตนถอื และหาก
มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ผูท่ี้เป็นประธานท่ีประชุมมเีสยีงช้ีขาดเพิม่เป็น
อีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลง
คะแนนอาจลงคะแนนเสยีงให้แก่ผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรอื
หลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่
ท้ังหมดตามจ�านวนหุ้นท่ีตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนือ่งจากเหตอ่ืุนนอกจากครบก�าหนด
ออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของ
จ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ส�าหรับการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะจดัการจะเป็นผูพ้จิารณาเบ้ืองต้นในการกลัน่กรอง 
สรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท 
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรรลวัุตถปุระสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดไว้ได้เพือ่
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผล
ตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 
บริษัทในฐานะเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน (Holding Company) คณะกรรมการบรษัิทได้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิ 
งานของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยมี
หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพ่ือท�าหน้าท่ี
ก�ากบัดแูลเพ่ือให้การปฏบัิตงิานเป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสม รวมท้ัง
ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ

2. คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความช�านาญพร้อมประสบการณ์เป็น
ตัวแทนของบริษัท ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

3. ก�ากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่
ก�าหนดโดยบริษัทแม่

4. พิจารณาเรื่องท่ีมีความส�าคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ  
การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน

5. ติดตามผลการด�าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะ
กรรมการบริษัทของบริษัท

6. ดแูลให้บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมปฏบัิตติามกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ การท�ารายการระหว่างกัน การ
ได้มาและจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง
พอและทันเวลา รวมท้ังดูแลให้มีการจัดท�าบัญชีและรายงาน
ทางการเงินถูกต้องตามท่ีควร ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบบริษัท
ย่อยและบรษัิทร่วม เพือ่ให้มัน่ใจว่ามีการควบคมุภายในท่ีก�าหนด
ไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บรษัิทมกีารดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของบรษัิทไว้เป็นอย่างดี และ
ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายก�ากับดูแล
กจิการของบรษัิท รวมถงึได้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารป้องกนัการน�า
ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด
อีกด้วย

กรรมการและผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัภาระหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ท้ังของตนเองรวม 
ท้ังคู ่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงบทก�าหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี

กรณท่ีีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทมีการถอืครองหลกัทรพัย์และ/
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการ
บริษัทจะท�าหน้าท่ีสรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้
ข้อมูลภายใน ด้วยการก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูล
ภายในท่ีสอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ใช้ประโยชน์
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ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการ
ใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) ซ่ึงก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร 
รวมถึงพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของ
บรษัิทและบรษัิทย่อยต้องลงนามรบัทราบข้อก�าหนดเกีย่วกบัระยะเวลา
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และ 
งบการเงินประจ�าปีของบริษัทและภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการ 
เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว (Blackout period)

2. กรณท่ีีเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัอ่ืนซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมผีลกระทบ 
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้ก�าหนดห้าม 
มิให้ท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา  
24 ช่ัวโมงนบัแต่ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะท้ังหมดแล้ว

ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท�าการ ก่อนการซ้ือขาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปีบัญชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีและสอบทานรายไตรมาสเป็นจ�านวนรวม 
3,151,235 บาท

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปีบัญชี เมษายน 2561 - มนีาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อย 
มกีารจ่ายค่าบรกิารอ่ืนๆ เช่น ค่าบรกิารตรวจสอบงบการเงนิตามนโยบาย
ของกลุ่มบริษัทจ�านวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าท่ีพัก เป็นต้น จ�านวน 501,022  บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบรษัิท  
ส�านกังานสอบบัญชท่ีีผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคล หรอืกจิการท่ีเกีย่วข้อง 
กบัผูส้อบบัญชีและส�านกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดัดงักล่าว

การปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ในเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจัง 
มาโดยตลอด ซ่ึงปัจจบัุนได้ยึดหลกัการสากลของกลุม่ประเทศ OECD 
(OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลกัการ 
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) 
บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี (4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสและ 
(5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพ่ือเป็นการยกระดับ

มาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
ให้สูงข้ึน บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการส�าคัญในแต่ละหมวดไว้ใน  
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น�ามาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากท่ีสุด  
รวมทั้งท�าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง 
ต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ท้ังนี ้ในปี 2561 บรษัิทได้รบัการยกระดบัการประเมินผลการก�ากบัดแูล
กิจการจากระดับ “ดีมาก” มาอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นผลส�าเร็จ 
จากการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  
โดยบรษัิทยังคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทต่อไป  
 
ส�าหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดของ 
OECD ในรอบปี 2561-2562 มีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะท่ี
เป็นเจ้าของเงินทุน โดยก�าหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ 
โดยรวมของบริษัท และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ 
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐำน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขาย
หรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียม
กัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างของเงนิทุนการเปลีย่นแปลงอ�านาจควบคมุ 
และการซ้ือขายสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท รวมท้ังสิทธิในการ 
ได้รบัการปฏบัิตท่ีิเท่าเทียมในการรบัซ้ือหุ้นคนืโดยบรษัิท เป็นต้น

2. สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกต้ังกรรมการ
และก�าหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่าย
เงินปันผล การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี  
การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่ม 
หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ
ซึ่งมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ 

นอกจากการสนบัสนนุและส่งเสรมิการใช้สทิธข้ิางต้นแล้ว บรษัิทยงัได้
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยได้ก�าหนดนโยบายการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้:

- มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่าย
มากเกินไป
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- จัดสถานท่ีประชุมท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกและระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถึง

- จัดท�าค�าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธ ิ
ในการเข้าร่วมประชุม

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู ้ท่ีมีความช�านาญพร้อมท้ังอุปกรณ์ท่ี 
เพียงพอ เพือ่รองรบัผูถ้อืหุ้นท้ังในด้านการตรวจสอบเอกสาร
และการลงทะเบียน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่ง 
ผูแ้ทนของตนเองหรอืเสนอช่ือกรรมการอิสระของบรษัิทเป็น
ผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมี 
ข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถงึเปิดโอกาสให้จดัส่ง
เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

- จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของ 
ผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้

- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท�าให้ข้ันตอน
การด�าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

- เปิดให้ผู ้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุม
ได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ท้ังนี ้ บรษัิทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานกุารบรษัิท ท�าหน้าท่ีดแูล
และอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุ้น โดยผูถ้อืหุ้นสามารถ
ตดิต่อได้ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย 
ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น
ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า 
การประชุมสามัญประจ�าปี และการประชมุนอกเหนอืจากนี ้จะเรยีกว่า 
การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ 
กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม 

บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกท่ีจะก่อให้เกิดการจัดประชุมท่ีดีซ่ึง
ครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ข้ันตอนการออกเสียง 
ลงมติ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในแต่ละวาระ
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระท�าการใดๆ  
ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ด�าเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวัน
ประชุมดังนี้

1. หนงัสอืนดัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น ท่ีมรีายละเอียดเกีย่วกบั วนั เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน
พร้อมท้ังระบุว่าเป็นวาระเพ่ือทราบ/เพือ่อนมุตั/ิเพือ่พจิารณา ระบุ 
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละวาระท่ีเสนอไว้ ซ่ึงถือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
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2. หนงัสอืมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณชิย์ก�าหนด ท้ังแบบ ก 
ซ่ึงเป็นแบบท่ัวไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถ้อื
หุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละเรือ่งได้ว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสยีง”และแยกให้ผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธิ
ออกเสยีงตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอในการประชุม

4. รายงานประจ�าปี ท่ีมีท้ังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูป
แบบของ CD Rom (รวมท้ังจดัส่งรายงานประจ�าปีท่ีเป็นรปูเล่มแก่
ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)

5. ค�าอธบิายเกีย่วกบัเอกสารหลกัฐาน เพ่ือแสดงสทิธิในการเข้าร่วม
ประชุม

6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�าเนินการดังนี้
1. ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ

ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่อง
เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท
เป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเรว็ และมีเวลามากพอในการศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุ ก่อนได้รบัข้อมลูในรปูแบบเอกสารจากบรษัิท

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่อง
เปิดโอกาสให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งค�าถามเกีย่วกบั
วาระการประชุมได้ล่วงหน้า  

4. โดยให้ส่งค�าถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ
บรษัิทหรอืกรรมการอสิระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานกุารบรษัิท เพือ่
เสนอต่อไปคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาภายในช่วงเวลาต่อไป

5. ในปีนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 4 
มิถุนายน 2562 และระยะเวลาในการส่งค�าถามตั้งแต่วันท่ี 15 
มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญ 
ผูถ้อืหุ้นร่วมบรจิาคอุปกรณ์กฬีาให้แก่เด็กๆ ท่ีอยู่บนดอยทางภาคเหนอื 
บูธรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR จากส่วนสือ่สารและกจิกรรม
องค์กร รวมถงึ บูธแนะน�าและให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
ของบริษัทจากส่วนการตลาด เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท  
ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุม และวธิปีฏบัิตเิกีย่วกบัการประชุมได้แก่ 
การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามล�าดับวาระ 
โดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ 
ไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาใน 
การพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนท�าการ 
ลงคะแนนเสยีง เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
เป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ 
ผูถ้อืหุ้นมโีอกาสในการแสดงความคดิเห็นตัง้ค�าถามต่อท่ีประชุม รวมท้ัง 
ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

ส�าหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลง
คะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง (Inspector) ท�าหน้าท่ีดแูลการนบั
คะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบรษัิท ส�าหรบัการนบัคะแนนเสยีงจะค�านวณ
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ โดยใช้วธิเีกบ็บตัรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะ 
ผูถ้อืหุ้นท่ีออกเสยีง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสยีง” และน�ามาค�านวณหักออก 
จากผูถ้อืหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมด โดยสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน
คอื 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง ส�าหรบัผลการลงคะแนนเสยีงจะถกูประกาศหลงั
จากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้
บรษัิทได้จดัให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลกัษณะสือ่วดิทัีศน์ด้วย

หลังการประชุม
บรษัิทได้แจ้งมตท่ีิประชุมพร้อมท้ังคะแนนเสยีงท่ี (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสยีง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ (www.set.or.th) 
โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดท�ารายงานการ
ประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด ซ่ึงรายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. รายช่ือพร้อมต�าแหน่ง ของกรรมการและผู ้บริหารรวมท้ัง 
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง 
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3. ประเด็นค�าถาม - ค�าตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

4. มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามท่ีได้ระบุ
ไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ทัง้นี้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 
2561 มีผู้ถอืหุ้นมาประชมุท้ังท่ีมาด้วยตนเองและท่ีรบัมอบฉันทะจ�านวน 
535 คน นับรวมจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.79 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท จ�านวน 
8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมการท้ังคณะ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน รวมท้ังกรรมการทุกคนได้เข ้าร ่วมประชุมโดย 
พร้อมเพรียงกัน 

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วม
ประชุมอีกด้วย เพ่ือท�าหน้าท่ีร่วมช้ีแจงและตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการน�าข้อมูลภายในโดยกรรมการ 
และผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ใน 
หน้า 50-51 

ท้ังนี ้ ในปีท่ีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามกีรรมการและผูบ้รหิารรายใดท�าการ
ซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมท้ังบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ เม่ือได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ  
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าท่ีรวบรวม และเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบรายงานดงักล่าว โดยบรษัิทจะใช้ข้อมูลดงักล่าวในการตดิตาม ดแูล
การท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

การท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและข้ันตอนในการท�ารายการระหว่างกันไว้
อย่างชัดเจน รวมท้ังถอืปฏบัิตติามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างเคร่งครดั ในกรณท่ีีอาจมกีารพิจารณารายการระหว่างกนักบับุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

ส�าหรบัรายการระหว่างกนัท่ีเกดิข้ึนใหม่จะค�านงึถงึขนาดของรายการและ
จ�านวนเงินทีเ่กิดขึน้ โดยจะน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�า
รายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
อีกด้วย

ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะ 
ท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 
ของบริษัทรวมท้ังไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองการท�ารายการระหว่างกันหรือ
การซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

หมวด 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึง
ยึดมั่นในการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ท้ังสทิธท่ีิก�าหนดตามกฎหมายหรอืข้อตกลงท่ีท�า
ร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้
รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สม�่าเสมอ

บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสียท่ีมีต่อ 
การด�าเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
แต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรม ด้วยการด�าเนนิธรุกจิตามหลกับรรษัทภบิาลและวสิยัทัศน์
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้อง
ตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน
บริษัทตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่าพนักงานคือฟันเฟืองท่ีส�าคัญต่อการ 
ด�าเนินการให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
บนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่ค�านึง
ถงึสถานภาพ เช้ือชาต ิวรรณะ ศาสนา ตระกลู สถานภาพการสมรส เพศ 
รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ท้ังของพนกังานและครอบครวั โดยก�าหนดให้พนกังานได้รบัผลตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทช้ันน�าท่ัวไป 
รวมถึงมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและรักษาพนักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะ
การออมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันในการด�าเนินชีวิต 
หลังเกษียณอายุ
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นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู ้ความสามารถให้กับ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนกังานให้ได้รบัความก้าวหน้าในอาชีพซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าให้
บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า 
บริษัทได้ยึดถือในหลักการท่ีให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความ 
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใน
ราคาท่ีเป็นธรรม เพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย บรษัิทมีช่อง
ทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการ
รับคืนสินค้ากรณีท่ีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต�่ากว่ามาตรฐาน 
อีกท้ังการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไปสร้าง 
ผลประโยชน์

คู่ค้า
บรษัิทและบรษัิทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏบัิตงิาน
ตามหลกัจรรยาบรรณ ท่ีเรยีกว่า TCoC ในการปฏบัิติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง 
ท่ีก�าหนดระหว่างกันการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็น
ธรรมและด�าเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการช�าระ
เงนิด้วยการตดิตามสถานะการช�าระเงนิอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์ท่ีดแีละยาวนานกับคูค้่า รวมถงึความใส่ใจต่อการปฏบัิตงิานร่วม
กันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับ 
ผู้รับเหมาขนส่ง ท่ีเข้ามารับสินค้าท่ีโรงงานของบริษัททุกแห่งอย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นประจ�า

คู่แข่ง
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยด�าเนินการผ่านแหล่งและ
สื่อกลางท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมท้ังบริษัทจะไม่ก่อให้เกิด
ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อ
ท�าลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขใน
การแข่งขันที่เป็นธรรม

เจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและ
เคร่งครัด ท่ีมีต่อเจ้าหนี้ ท้ังเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่าง
เคร่งครัดและช�าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด รวมถึงปฏิบัติตาม 
ค�ารับรองท่ีให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหนี้กับเจ้าหนี้  
ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม  
โดยก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบใน

การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้มี
จิตส�านึกต่อการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุก
กระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after Process) 
สนับสนุนการพฒันาชมุชนและเสรมิสรา้งคุณภาพชวีิตผา่นกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี ้บรษัิทยังให้ความส�าคญัต่อการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเข้มงวด
และต่อเนือ่งมาโดยตลอด เพือ่พทัิกษ์รกัษาสิง่แวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพ
ท่ีดีด้วยการด�าเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวน 
การผลิต และทุกข้ันตอนการท�างาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซ่ึงทุกบริษัทในกลุ่มทาทา  
ได้มุ่งม่ันท่ีจะให้ความส�าคัญและเป็นผู้น�าในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ” หรอื “Climate Change” อนัเนือ่งมาจากภาวะโลกร้อน นอกจาก
นี ้ยังได้ก�าหนดให้มกีารน�าแนวคดิ “คนืสูธ่รรมชาต ิ(สเีขยีว)” มาใช้ในทุก
ข้ันตอนของการด�าเนินธุรกิจหลักขององค์กรอีกด้วย รวมท้ังการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้
ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ
บริษัทด�าเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด พร้อมท้ังให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่
สื่อมวลชนท่ัวไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวาง
บนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

จรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ 
“จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุ
ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้
เสยีสามารถตดิต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเดน็ของการกระท�าผดิหลกัจรรยา
บรรณ กระบวนการด�าเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจน
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการ 
กระท�าผดิหลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส�าหรบักรรมการ พนกังาน 
ลกูค้า คูค้่า และผูมี้ส่วนได้เสยีอ่ืนๆ ของกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี
 
ผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่สามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรยีน เกีย่วกบัการ
ประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้
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ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำยอลัน แคม 
อีเมล: alank@libertasth.com 

ที่ปรึกษำจรรยำบรรณ
นำยศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
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ความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับ
การขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลท่ีเรา 
ร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการ 
บูรณาการเข้ากบัวิถีในการด�าเนนิธรุกจิของเรา บรษัิทมีนโยบายท่ีชัดเจน
และเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานท่ี
ท�างาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทด�าเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้
• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
• การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
• ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซ้ึงและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย  

24 ชั่วโมง” ต้องท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้น�า
• พนักงานจะได้รับการอบรมให้ท�างานอย่างปลอดภัย
• การท�างานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
• ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องด�าเนิน

การตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาต
การท�างานตลอดจนการใช้ใบอนญุาตการท�างานและอุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลที่จ�าเป็น

บรษัิทให้พนัธะสญัญาว่าจะปรับปรงุผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามัยอย่างต่อเนือ่ง บรษัิทจะก�าหนดวตัถปุระสงค์-เป้าหมาย 
พฒันาน�าไปปฏบัิต ิตลอดจนรกัษาไว้ซ่ึงมาตรฐานการบรหิารจดัการและ
ระบบ ให้เหนอืกว่าการปฏบัิตติามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการ
เงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน และการตดัสนิใจอ่ืนใดของผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน นกัวเิคราะห์
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั่วถึง และไม่
ก่อให้เกิดความส�าคัญผิดรวมท้ังมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้

ฝ่ายบรหิารมีหน้าท่ีดแูลให้มีการตดิต่อสือ่สารและเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญั 
ทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น 
งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic 
Reports) เช่น การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์
ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

หัวข้อ หน่วย ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560

จ�ำนวนครั้งของกำรเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิด 
กำรบำดเจ็บและสูญเสีย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครั้ง/ล้านชั่วโมงการท�างาน 1.28 0.17 0.00

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดัชนี 11.3 10.84 10.75

ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการท�างาน % 5.46 2.55 3.30

ท้ังนี ้ได้จดัให้มหีน่วยงาน “ส่วนเลขานกุารบรษัิท” ท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง
ในการเปิดเผยข้อมลูของบรษัิทผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลู
ได้โดยง่ายทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีครบถ้วน  
ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเวบ็ไซต์
บริษัท (www.tatasteelthailand.com)

2. ข้อมูลค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ
ด�าเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.
or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์

3. ข้อมลูโครงสร้างผูถ้อืหุ้นของบรษัิทท่ีเป็นข้อมูลล่าสดุ มรีายละเอียด
โครงสร้างท่ีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการ
ถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง 
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(Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของ
กรรมการและผู้บริหาร ซ่ึงกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้นของ
บริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว 
(รายงานประจ�าปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

4. ข้อมูลในรายงานประจ�าปีท่ีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน  
และเป็นประโยชน์ส�าหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น  
ค�าอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ 
ด�าเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความ
เสีย่งต่อการด�าเนนิธรุกจิ ประวัตขิองกรรมการและผูบ้รหิาร การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง และการเปิดเผย 
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท  
(www.tatasteelthailand.com))

5. ข้อมลูในงบการเงนิท่ีมรีปูแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็น 
ผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับ
ความเห็นชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. โดยท่ีผ่านมา บรษัิทไม่เคยมีประวตั ิ
การส่งงบการเงินท้ังรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) 
/ เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

6. ข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง ได้ก�าหนดไว้แล้ว บรษัิท
ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�าหน้าท่ี “โฆษก” ของบริษัท  
ในการเผยแพร่ข้อมลูของบรษัิทสูส่าธารณชน และจดัให้เลขานกุารบรษัิท
เป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�าหน้าที่ดูแล 
รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก  
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึการจัดให้มีช่องทางอ่ืนท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูของ
บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลง
ผลการด�าเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.
tatasteelthailand.com ท้ังนี ้เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน
ประจ�าไตรมาสและประจ�าปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึง
ข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็กของบริษัทสู่สาธารณชน 
โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ทุกครั้งเป็นประจ�าทุกไตรมาสอีก
ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�า Press Release รายงานผลการด�าเนินงาน
ด้านการเงินของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ท่ีจะ

อ�านวยความสะดวกในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไว้ท่ีส่วนท้ายของ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและนัก
วิเคราะห์อีกด้วย

หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าท่ีความ 
รบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท พร้อม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ” 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ท่ีเช่ือถือต่อกันระหว่างผู้ถือ
หุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหาร
งานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการ
บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายไว้ เพือ่ให้การก�ากบัดแูลและการบรหิารงานเป็น
ไปด้วยความซ่ือสตัย์ สจุรติ มเีหตมีุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ซ่ึงจะท�าให้ 
การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ก่อให้เกดิประสทิธผิลแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อย่างสงูสดุและต่อเนือ่ง

โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทค�านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็น
อย่างยิ่ง (Check and Balance) และได้ก�าหนดความหลากหลาย 
ในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะ
กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติหลาก
หลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ 
โดยในจ�านวนคณะกรรมการท้ังหมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการท่ี
เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้น�า  
วสิยัทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏบัิติ
หน้าท่ีกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  
ยังได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

และเพือ่ให้มีการดแูลและจดัการงานด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้ทุศิตนและเวลาเพื่อบริษทัโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูห้นึง่ผูใ้ดโดยมชิอบ และไม่ด�าเนนิการใดๆ 
ท่ีเป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
และบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการด�าเนินธุรกิจให้มั่นคง เพ่ือ 
ผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการ 
เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ท้ังนี้ ให้สอดคล้อง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท



รายงานประจ ำาปี 2561-256258

คณะกรรมการบรษัิทท�าหน้าท่ีก�าหนดวสิยัทัศน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์
แผนระยะยาว และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี  
โดยมอบหมายให้ฝ่ายผูบ้รหิารเป็นผูน้�าเสนอเรือ่งดงักล่าว คณะกรรมการ
ได้ร่วมกนัอภปิราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มท่ีบนพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้  
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานตามนโยบาย 
และแผนงานท่ีก�าหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ ใน 
รอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการพิจารณาทบทวน
การด�าเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดสรร 
งบประมาณ และประเมินผลการด�าเนนิงานของบรษัิทและการปฏบัิตงิาน
ของคณะท�างานชุดต่างๆ รวมท้ังทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์  
งบประมาณประจ�าปี เป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนา
ระบบการติดตามและก�ากับดูแลท่ีมีประสิทธิผลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง  
ระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบของบรษัิท ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการ
พัฒนาการก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ ่งสู ่
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการ
1. อนุมัติแผนงานประจ�าปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�าปี แผน

ระยะกลางและระยะยาว

2. อนมัุติให้มีการกูยื้มเงนิในวงเงนิระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร/
สถาบันการเงิน การให้จ�านองหรือจ�าน�าสินทรัพย์เพื่อค�้าประกัน
เงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติ
แล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้

3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร

4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 
ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา

5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรก�าไรสะสม

6. อนุมัติการซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน จ�านอง รับจ�านอง ขายฝาก  
รับซื้อ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

7. อนุมัติการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์
สินอื่นๆ (ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

8. อนุมัติการด�าเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้าง
องค์กรการวางแผนก�าลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
ระดับสูง และงบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปี

9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น

10. อนุมัติเรื่องที่ต้องน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

11. คณะกรรมการไม่สามารถอนมัุตหิรอืพจิารณาก�าหนดเป็นประการ
ใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้

11.1. การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ
ประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

11.2. การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค�้า
ประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค�ามั่น 
ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ท่ีมิได้อยู่ในงบ
ประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามท่ีอนุญาตใน
สัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และตามท่ีก�าหนดใน
แผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.

11.3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทท่ีไม่ได้อยู ่ใน 
งบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

11.4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

11.5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ�าปีของ 
กลุ่มบริษัท

11.6. ธรุกรรมใดๆ กบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัซ่ึงมิได้เป็นการประกอบ
กิจการตามปกติ

11.7. การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบัญช ีการอนมุตังิบการเงนิ
ประจ�าปีรวม งบการเงินประจ�าปีเดี่ยว และงบการเงินราย
ไตรมาสของกลุ่มบริษัท

11.8. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิก
ประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
หน้าท่ีหลกัของประธานคณะกรรมการคอืบรหิารจดัการและเป็นผูน้�าของ 
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบรษัิทและด�าเนนิการในฐานะเป็นผูป้ระสานงานโดยตรงระหว่าง
คณะกรรมการบรษัิทกบัฝ่ายบรหิารของบรษัิทผ่านกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
รวมท้ังถ่ายทอดมตขิองคณะกรรมการสูผู้่เกีย่วข้อง เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าได้
มกีารน�ามตขิองคณะกรรมการบรษัิทไปด�าเนนิการต่ออย่างมปีระสทิธผิล
สูงสุดและมีความเหมาะสม 
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ด้วยภาระหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น�า 
ด้านนโยบาย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้�าด้านการบรหิารงาน
ประจ�า บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการ
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือ
ความสมัพนัธ์อ่ืนใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีส�าคัญของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี้
1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าท่ีได ้อย ่างมี

ประสิทธิผล

2. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

3. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อ
ก�าหนดวาระการประชุม

4. สนบัสนนุให้กรรมการได้อภปิรายในประเดน็ต่างๆ ในระหว่างการ
ประชุม รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง

5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ ท้ังระหว่างคณะ
กรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่ปี 2545 
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าท่ีสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้อง 
ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคบัของบรษัิท ตลอดจนกฎหมายระเบียบ
ปฏบิตั ิและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล ส่งเสรมิการพฒันาระบบ
รายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบ
ทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อ�านาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัด
ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหนึง่ภายในบรษัิท ปฏบัิติ
หน้าท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถ
ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และใน
กรณท่ีีจ�าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรกึษาจากท่ีปรกึษา
ภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะจัดการ 
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะจดัการ ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจบัุนประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัท จ�านวน 4 คน ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการ 
บริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ท้ังในด้านการพิจารณานโยบาย  
กลยุทธ์โครงสร้าง และอ�านาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรร 
งบประมาณ และการก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท  
ตลอดจนการกลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา



คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้
มมีตอินมัุติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 2 คณะเข้าด้วยกนั เพือ่ความ
สะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ประกอบ
ด้วยกรรมการบริษทัจ�านวน 4 คน และมกีรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ
อิสระท�าหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และก�ากับดูแลการ
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ให้เป็นไปตามแนวปฏบัิตด้ิาน
บรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าท่ีพิจารณาก�าหนดแนวทาง  
และสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตาม
วาระหรือกรณีอ่ืน และท�าหน้าท่ีด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษา
พจิารณาตดิตามความเปลีย่นแปลงและแนวโน้มในเรือ่งค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
ในฐานะบรรษัทพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ 
ความส�าคญักบัการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะยาวท่ีสอดคล้องกบัแนวทาง
ของกลุ่มทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรอง 
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  
ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนขึ้น

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ
บรษัิทจ�านวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ท้ังนี ้ประธาน
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืนควรเป็นกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืนมีหน้าท่ี
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการก�าหนด ตดิตาม และทบทวนกลยุทธ์ 
และนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษัิท รวมถงึงบประมาณ
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการก�าหนด ติดตาม ทบทวน
กลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และน�าไป
ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับ
การคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยว
กับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทก�าหนดไว้คราวละ 3 ป ี 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งใน
สามของกรรมการท้ังคณะพ้นจากต�าแหน่ง โดยล�าดับในการพ้นจาก
ต�าแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ท้ังนี้ กรรมการซ่ึงพ้นจาก
ต�าแหน่งอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้ ซ่ึงตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งครบ 
9 ปี หรอื 3 วาระตดิต่อกนั กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกครัง้ โดยมีก�าหนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารง
ต�าแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย 
จะเท่ากับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการ
จะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษัิทมกีารก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนบรษัิทจดทะเบียนอ่ืนท่ีกรรมการ
บรษัิทแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้อง
ไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษัท ส่วน
กรรมการผู้จดัการใหญ่ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ ยกเว้น
บรษัิทในกลุม่ทาทา ท้ังนี ้เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ

รายงานประจ �าปี 2561-256260
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ปัจจบัุนองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการไทย
และกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ
เป็นผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในต่างประเทศท�าให้ไม่มีการรับต�าแหน่งกรรมการ
บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนแต่อย่างใด ณ ปัจจบัุน กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนั้น
ตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่าน
ใดรับต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่เกนิ 5 บรษัิทแต่อย่างใด ดงันัน้ จึง
เห็นได้ว่ากรรมการบรษัิทแต่ละคนเป็นผูท่ี้สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีและอทิุศ
เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

ส�าหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะพนกังานคนหนึง่ของบรษัิทจะต้อง
อุทิศเวลาในการท�างานท้ังหมดของตนให้แก่บรษัิท เพ่ือให้เป็นไปตามสญัญา
การว่าจ้าง ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ยกเว้น
ในกลุ่มบริษัท ท้ังนี้ เพื่อแผนการด�าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกัน  
ซ่ึงเป็นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครดั

อย่างไรกต็าม กรรมการท่านใดท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอ่ืนนอกประเทศ 
บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และ
แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดท้ังปี พร้อมท้ัง
ได้ก�าหนดวาระการพิจารณาท่ีส�าคัญส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการ
ด�าเนนิงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมกีารประชมุเพิม่ในกรณท่ีีมีเร่ืองส�าคญั
เร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษา
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมแต่ละครัง้ นอกจากจ�านวนองค์ประชุมท่ีกฎหมายได้ก�าหนด
ไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ�านวน
กรรมการท้ังหมด บรษัิทยังได้ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชมุข้ันต�า่ใน
ขณะท่ีคณะกรรมการได้ลงมติในท่ีประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู ่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด เพือ่ให้เป็นไปตามหลกั
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีท้ังนี ้ประธานกรรมการผูท้�าหน้าท่ีเป็นประธานใน
ท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลา
อย่างเพียงพอส�าหรบัการอภปิราย และแสดงความเห็นอย่างท่ัวถงึในแต่ละ
วาระ ซ่ึงการพิจารณาวาระต่างๆ จะค�านงึถงึผลประโยชน์และความเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่เป็นหลกั ส�าหรบัการลงมติใน
แต่ละวาระจะใช้มตเิสยีงข้างมากโดยกรรมการหนึง่คนมีหนึง่เสยีง และหาก
มีคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูอ้อกเสยีงช้ีขาด อย่างไร
กต็าม กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีในเรือ่งท่ีพจิารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุได้มกีารจดัท�ารายงานการประชมุไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้า
ประชุม กรรมการท่ีลาประชุม ผูท่ี้เข้าร่วมประชุม ประเดน็ข้อคดิเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ และจะน�าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการ

สามารถขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุมดงักล่าวให้มคีวามละเอียดและ
ถกูต้อง ก่อนท่ีประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป

ในรอบปี 2561-2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จ�านวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมี
สดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคดิเป็นร้อยละ 100 
ของการประชุมท้ังปี (นับรวมการประชุมผ่านระบบวีดีโอ) โดยมีคณะ 
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่ม
เติมในฐานะเป็นผู ้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมท้ังรับทราบ
นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพ่ือให้
สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสทิธภิาพและรวดเรว็ ยกเว้นการประชมุ
บางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้รหิารเพือ่ให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคดิเห็นได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจ�าทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร ่วมประชุม 
ของกรรมการในปี  2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก�าหนด
ให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการบรษัิทเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่ายส�าหรับรูปแบบของการประเมินมีท้ังการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการเลง็เห็นว่าการประเมนิผล
ดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืท่ีจะช่วยในการพจิารณาทบทวนผลการปฏบัิติงาน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผ่านมา โดยจะน�าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก�าหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท้ังคณะ จะพิจารณาจาก  
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชมุคณะกรรมการ 4) ความ
สัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 
และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 
2) การก�าหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ 3) การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 4) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
5) การตดิตามรายงานทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน และ 6) การประชุม
คณะกรรมการบรษัิท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามข้ันตอนดงัต่อไปนี้



1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ทบทวนแบบประเมนิผล เพือ่ให้มคีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน ถกูต้อง
และทันสมัย

2. เลขานกุารบรษัิท รวบรวมแบบประเมนิท่ีได้ประเมนิเรยีบร้อยแล้ว
มาท�าการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ

3. เลขานกุารบรษัิท น�าผลการประเมนิพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพจิารณาปรบัปรงุการด�าเนนิงานต่อไป

ส่วนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความย่ังยืนนั้น  
มข้ัีนตอนและกระบวนการประเมินเช่นเดยีวกนักบัการประเมนิผลการปฏบัิติ
งานของคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีกล่าวข้างต้น

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยในปี 2561-2562 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้าง
ขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมี
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บรษัิทได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่
เป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
ชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซ่ึงการประเมินผล 
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้น�า  
การก�าหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การวางแผน และ 
ผลปฏบัิตทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบักรรมการและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ 
และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมท้ังผลประกอบการ
ของบรษัิทเปรยีบเทียบกบับรษัิทอ่ืนในหมวดอตุสาหกรรมเดยีวกนัส�าหรับ
ผลการประเมินในปี 2561-2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็น
ผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่ง
เดยีว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” 
ซ่ึงถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กรและหลักการส�าคัญซ่ึงก�าหนด
ทิศทางในการด�าเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ท้ังนี้ เพื่อให้การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาทาได้มกีารแปลเป็นภาษาไทย พร้อมท้ังจดัท�าไว้เป็น
รปูเล่มเช่นเดยีวกบัต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะจดัการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษัิท ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร
ของบริษัทได้จัดให้มีการก�ากับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดบัได้ยึดถอืเป็นแนวทางส�าหรบัการประพฤตปิฏบัิติในชีวิตการท�างาน
อย่างจรงิจงัและเคร่งครดั ท้ังในเรือ่งความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้ค�ารับรองที่
จะยดึถือประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางที่ไดก้�าหนดไว้ในจรรยาบรรณดว้ย

จรรยาบรรณของทาทาถอืเป็นเอกสารมชีีวติ ดงันัน้ เอกสารฉบับนีจ้ะถกู
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎ
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยา
บรรณของบรษัิทจะต้องรายงานให้ผูบั้งคบับัญชาตามล�าดบัชัน้ทราบทันที 
โดยตั้งแต่ปี 2551บริษัทได้แต่งตั้งท่ีปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็น 
การส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องท่ีมีการฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณเกิดขึ้น

นอกจากนี ้บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการ
ร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and 
Practices”) เพือ่ให้พนกังานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกใช้เป็น
เครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืน 
หรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืท่ีปรกึษาจรรยาบรรณ หรอืหน่วยงานพิเศษ
อื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

และตัง้แต่วนัท่ี 1ตลุาคม 2559 เป็นต้นมา บรษัิทได้เปิด “สายด่วน TCoC” 
ให้เป็นช่องทางส�าหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อ 
กบับุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นองค์กรอิสระจากกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี มีท่ีตัง้อยู่
ในประเทศอ่ืน และมผีูช้�านาญการท่ีจะบันทึกเรือ่งราวเกีย่วกบัการละเมิด
หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บ
รักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ  
ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสามารถตดิต่อใช้บรกิารนีผ่้านทางโทรศพัท์
ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้
บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อ
มิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราว
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ ซ่ึงจะไม่มีการ
บันทึกตวัตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดท้ังสิน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่า เร่ืองทุก
เรือ่งท่ีรายงานจะเป็นความลบัข้ันสงูสดุท่ีจะไม่มผู้ีใดสามารถล่วงรูต้วัตน
ของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธ
สัญญาท่ีจะป้องกัน ยับย้ัง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและ
การกระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนด
นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ในทุกรปูแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกบัท้ังภาครฐัและ
ภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

รายงานประจ �าปี 2561-256262
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ในปี 2557 บรษัิทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค�าประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย  
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC 
ได้ให้การรบัรองแก่บรษัิทว่า “เป็นบรษัิทท่ีผ่านกระบวนประเมนิตนเองว่า
มีนโยบายและมีแนวปฏบัิตป้ิองกนัการทุจรติภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ท่ี CAC ก�าหนดไว้” ท้ังนี ้บรษัิทได้ย่ืนค�าขอเพือ่ต่ออายุการรบัรอง
ในปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริต 
เพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค�ามั่นในการส่งเสริมสิทธิ
เด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่ง
จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อน
ปรนให้กบัการกระท�าการทุจรติคอร์รปัช่ันในทุกรปูแบบโดยเดด็ขาด และ
จะไม่ด�าเนนิการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง 
หรอืบุคคลท่ีสามเพือ่การเรยีกร้องการได้รบัหรอืให้ได้มา การย่ืนข้อเสนอ 
ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผล
ประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซ่ึงมาจากการท่ีไปมี
อิทธิพลโน้มน้าวท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและ
ก�าหนดขัน้ตอนการปฏบัิตท่ีิมีประสทิธภิาพในการควบคมุและการตดิตาม
ท่ัวท้ังองค์กร ท้ังในด้านการจดัท�ารายงานทางการเงนิและการปฏบัิตติาม
ข้อก�าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงาน
สามารถควบคุม ก�ากับ ประเมินผล และทบทวนการท�างานของตนเอง  
เพื่อลดความเสี่ยงของการกระท�าทุจริตและการใช้อ�านาจในทางมิชอบ 
และป้องกันไม่ให้มีการกระท�าผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บริษัท

ตั้งแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการก�ากับดูแล
งานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นประจ�าทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน 
อ�านาจหน้าท่ี และกฎระเบียบต่างๆ รวมท้ังการประเมินผลการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และ
สามารถรับรองได้ว่าการด�าเนินงานท่ีส�าคัญและการท�าธุรกรรมทางการ
เงนิท่ีส�าคญัเป็นไปตามแนวทางและระเบียบท่ีก�าหนด รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” 

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
บริษัทให้ความส�าคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผล
ประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบริษัทจะด�าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส 
เพือ่ผลประโยชน์ของบรษัิทและผูถ้อืหุ้นโดยรวมเป็นส�าคญัด้วยการปฏบัิติ
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน
ของบริษัทภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่
น�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีท่ี
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องท่ี
ก�าลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัให้ความส�าคญักบัการปฏบัิตติามจรรยาบรรณในการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท ท่ีได้ก�าหนดแนวปฏบัิติในเรือ่ง ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงได้ครอบคลมุถงึพนกังานทุกระดบัช้ันโดย
เคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฎิบัติหน้าท่ีของกรรมการและ 
ผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร
ใหม่ทุกคน ส�าหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้
ก�าหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2 
วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็น 
ผูเ้ริม่บรรยายภาพรวม โอกาส สิง่ท่ีต้องค�านงึถงึความเสีย่งของธรุกจิของ
บริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็น 
ผูบ้รรยายการด�าเนนิงานในสายงานหลกัด้านต่างๆ ได้แก่การผลติ การเงนิ  
การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการ
ลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่
เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ของท้ังสามโรงงาน เพือ่ให้เข้าใจการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจน
เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและน�าส่งคู ่มือกรรมการบริษัทพร้อม
เอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรม
สัมมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน จากสถาบัน 
ท่ีมีช่ือเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจ�าและต่อเนื่อง เช่น ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบัน
การศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป ็นการเพ่ิมพูนความรู ้และ 
ความสามารถในการปฏบัิตงิานให้มีประสทิธภิาพรวมถงึสามารถปรบัปรงุ
และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ท้ังนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ - การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



รายงานประจ ำาปี 2561-256264

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ บรษัิท ทาทา 
สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิทย่อย รวมท้ังข้อมลู
ทางการเงนิท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ส�าหรบัปี 2561-2562 ซ่ึงจดั
ท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไปตามหลกัการท่ีใช้บังคบัใน
ประเทศไทยและข้อก�าหนดด้านการรายงานทางการเงนิของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายท่ีน�ามาใช้มคีวามเหมาะสมและ
น�ามาใช้อย่างต่อเนือ่งเพือ่ความสมเหตสุมผลและการเตรยีมการอย่าง
รอบคอบ รวมท้ัง มีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอและโปร่งใส
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบัผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุนของบรษัิท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ดูแลกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทและ
บรษัิทย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไปและเป็น
ไปตามกฎข้อบังคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท) 
รวมท้ังข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รวมถงึการสอบทานผลการด�าเนนิงานให้เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ รวมท้ัง ค�านึงถึงความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการตรวจสอบการคดัเลอืก ผูส้อบบัญชีภายนอก ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส�านักงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ส�านกังานตรวจสอบภายในมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและความมปีระสทิธภิาพของ
บรษัิทและบรษัิทย่อย ส�านกังานตรวจสอบภายในได้ท�าการรายงานสิง่ท่ี
ตรวจพบตลอดจนให้ค�าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคมุภายในดงักล่าวได้ปฏบัิตเิพือ่ให้เกดิ
ความม่ันใจว่าบรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธภิาพ และให้
ความเช่ือมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ 
ความเสีย่งในทุกระดบัของบรษัิทได้รบัการจดัการด้วยระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมิน
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในซ่ึงสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ประเมินความคดิเห็นต่อระบบการควบคมุภายในของบรษัิท
และบริษัทย่อย และพบว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ระบบการ
ควบคมุภายในท่ีใช้ในบรษัิทมคีวามสอดคล้องกบัโครงสร้างการควบคมุ
ภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของ
สถาบันวชิาชพี 5 สถาบันในสหรฐัอเมรกิา (COSO) โดยข้อสรปุของระบบ
การควบคมุภายในของบรษัิทภายใต้กรอบของ COSO มีดงัต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทมีการจัดท�าแผนธุรกิจระยะ 1 ปี  และแผนธุรกิจระยะยาว  
ซ่ึงได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได ้
จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความ
ส�าเรจ็ของวตัถปุระสงค์ของบรษัิท รวมถงึมกีารสอบทานเป็นครัง้คราว
ด้วย บริษัทก�าหนดให้มีโครงสร้างองค์กรท่ีดี ซ่ึงได้อธิบายถึงหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าท่ีหลักและหน้าท่ีอ่ืนๆ 
พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซ่ึงได้รวบรวมนโยบายท้ังหมด 
ท่ีส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมท่ีเหมาะสม 
บริษัทได้จัดให้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) 
ส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนักงาน 
ทุกระดับ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการติด
สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด�าเนินการโดยบริษัทเพ่ือ
ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลกเป็นไปอย่าง
สุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่นโยบาย 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
บรษัิทมกีระบวนการในการประเมินและระบุปัจจยัความเสีย่งท่ีมผีลต่อ
การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องและทรัพยากรภายใน 
บรษัิทได้พจิารณาและจดัล�าดับความส�าคญัของความเสีย่งตามความถี่
และผลกระทบที่มีต่อความส�าเร็จตามเป้าหมาย  

ในระหว่างปี มกีารเพิม่ความเรว็ในการเกดิความเสีย่ง (Risk Velocity) 
ขึ้นมาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment 
Matrix) ได้ถกูถ่ายทอดเพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ เพือ่การก�าหนดกจิกรรม
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง  ผู้บริหารมีการประชุมก�าหนดแผนการ
ปฏิบัติท่ีครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผล 
เป็นประจ�า ผ่านการประชุมระดบับรหิาร นอกจากนี ้การบรหิารความ
เสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระส�าคัญท่ีได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�า

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสมกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ ได้แก่ ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี 
และอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการ
ติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�าและ
สม�่าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับ 
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลท่ีเกีย่วข้องอย่างหมาะสม



ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของข้อมลูท่ีน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่การพจิารณา รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบรษัิทมกีารจดัเตรยีมโดยส่วนเลขานกุาร
บริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบ
ทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามหรือให้ข้อมูลที่จ�าเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ

นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นช่องทางในการรับทราบ 
เรือ่งราวร้องทุกข์จากพนกังานท่ีไม่ต้องการเปิดเผยตวัตน เวบ็ไซท์ของ
บรษัิทมช่ีองทางการตดิต่อสือ่สารท่ีหลากหลายกบับุคคลภายนอก เช่น 
ติดต่อเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้ 
จัดท�าช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อ
สื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท โดยสามารถสง่อีเมลล์ตรงมาได้ท่ี alank@libertasth.com หรอื 
TCoC Helpline ซึง่ด�าเนนิการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บรษัิทแต่อย่างใด ผ่านการโทรศพัท์โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย หรอื การแจ้ง
เบาะแสผ่านเวปไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการร้องเรียนการ 
กระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัท

ระบบการติดตาม
แผนธุรกิจประจ�าปีของบริษัทผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการ
สอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจ�าปีท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว และเสนอค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พจิารณาและอนมัุติด้วย คณะผูบ้รหิารของบรษัิท ได้ประเมนิขดีความ
สามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปีและ 
มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

ส�านักงานตรวจสอบภายในได้ก�าหนดแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการ
ตรวจสอบระดบัความเสีย่งจะพจิารณาจากหลายปัจจยัเสีย่งและผลการ
ตรวจสอบก่อนหน้า ส�านกังานตรวจสอบภายในของบรษัิทได้สอบทาน
ระบบการควบคมุภายในของกระบวนการด�าเนนิงานท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุมบริษัทย่อยท้ังหมดโดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถกูแจ้งไปยังหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเพื่อน�าไปปฏิบัติใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งท่ี 
ตรวจพบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
โดยภาพรวมมีความเพียงพอท่ีจะรับรองได้ว่างบการเงินของบริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีความ
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส�าคัญท้ังหมด ท่ีเกี่ยวข้องกับฐานะ 
การเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบัญชีท่ีส�าคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ  
31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทของรายการระหว่างกัน 
หน่วย : พันบาท

2562 2561 2560

ขายสินค้า 2,451,627 1,625,518 1,027,145

รายได้อื่น - 15,073 -

ซื้อสินค้า 1,251,305 730,406 1,213,500

ซื้อสินทรัพย์ 3,370 562 7,766

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1,520

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,935 5,870 4,460

ลูกหนี้การค้า 58,385 464,272 236,845

ลูกหนี้อื่น 328 199 153

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น - - 71,220

เจ้าหนี้การค้า 2,285 2,943 2,493

เจ้าหนี้อื่น 3,849 32,536 28,009

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 270,596

เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับ
บรษัิทย่อยหรอืบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั รวมถงึการกูยื้มซ่ึงท�าภายใต้กลไก
ของนโยบายการก�าหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้กระท�าอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถ
เทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้ได้เช่นเดียวกับท่ีท�ากับบุคคล
ท่ัวไป อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีใช ้
เทียบเคียง บริษัทจะท�าการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากการด�าเนิน
ธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  
บนเงือ่นไขการค้าท่ัวไป ซ่ึงเป็นรายการท่ีก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบรษัิท 
กล่าวคือ ในการซ้ือวัตถุดิบ บริษัทม่ันใจในเรื่องคุณภาพและความ
สม�่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ ส�าหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการจ�าหน่ายให้แก่บริษัท 
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มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัต ิ
รายการระหว่างกัน 
ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการ
ก�าหนดอ�านาจในการด�าเนนิการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนมุตัจิาก
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแต่ละบรษัิทย่อย หรอืได้รบัอนมัุตจิาก
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืคณะจดัการ หรอืคณะกรรมการของบรษัิท
ตามวงเงนิท่ีก�าหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทท่ีวาง
ไว้ การก�าหนดอ�านาจดงักล่าวได้มกีารพจิารณาทบทวนอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการด�าเนินงานและการ
ควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีท่ีอาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท บรษัิทจะปฏบัิตติามมาตรการ
และข้ันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารท่ีอาจมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

การด�าเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน
กรณีท่ีจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ
รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทหรือ
บรษัิทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนด โดยสภาวชิาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระท�าไปบนพื้นฐานของความจ�าเป็น
และความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระท�า
อย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

อย่างไรกต็าม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบรษัิทเกดิข้ึนกบับุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมีส่วนได้เสยี และ/หรอืบุคคล
ท่ีเกีย่วโยงกนั บรษัิทกจ็ะปฏบัิติตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตาม
ประกาศและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์, 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครดั
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
ส�าหรบัรอบปีการเงนิ 2561-2562 (รอบปีการเงนิ 2562) บรษัิทมีปรมิาณ
การขาย 1.154 ล้านตนั เทียบกบั 1.217 ล้านตนัในปีก่อน ส�าหรบัปรมิาณ
การขายในปีนีท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเนือ่งจากความเชือ่
มัน่ตลาดในประเทศไทยลดลงจากความต้องการผลติภณัฑ์เหลก็ก่อสร้าง
ทรงยาวท่ียังคงอยู่ในระดบัต�า่ โครงการขนาดใหญ่ยงัคงล่าช้าและยงัไม่
เร่ิมการสัง่ซ้ือวตัถดุบิ ประกอบกบัราคาสนิค้าในต่างประเทศอ่อนตวัลง

ส่งผลให้อุปสงค์เหลก็ลวดในประเทศชะลอตัว ขณะท่ีการน�าเข้าสนิค้า
จากมาเลเซีย เวยีดนาม รสัเซีย และจนีเพิม่ข้ึนทุกปี อย่างไรกต็ามราย
ได้จากการขายในปีนี้ใกล้เคียงกบัปีก่อน เนือ่งจากราคาสนิค้าส�าเรจ็รปู
สงูข้ึนจากแนวโน้มราคาวัตถดิุบท่ีสงูข้ึน ภายใต้ความกดดนัตามท่ีอธิบาย
ข้างต้น บรษัิทม ีEBITDA ในรอบปีการเงนินี ้503 ล้านบาท และขาดทุน
ก่อนภาษีเงนิได้ในรอบปีการเงนินีจ้�านวน (148) ล้านบาท 

 การวิเคราะห์รายการหลกัของงบการเงนิดงัแสดงด้านล่าง:

1)   รายได้จากการขายและรายได้อื่น
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขาย 22,222 22,246 (0%)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ 2 3 (33%)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น -  15 (100%)

ดอกเบี้ยรับ 3 3 (0%)

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 41 25 64%

ตัดจ�าหน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6 - 100%
อื่นๆ 30 15 100%

รายได้จากการขายและรายได้อื่น 22,304 22,307 (0%)

2)   ต้นทุนขาย
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนขาย 21,620 20,675 5%

3)   ค่าใช้จ่ายในการขาย
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย 187 208 (10%)

ต้นทุนขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กท่ีสูงข้ึน และการเพิ่มข้ึนของราคากราไฟต์อิเล็กโทรด ซ่ึงน�าไปสู่ต้นทุนการ 
แปลงสภาพที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง
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4)   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 566 757 (25%)

6)   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (148) 585 (125%)

5)   ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ต้นทุนทางการเงิน 79 83 (5%)

7)   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41 131 (69%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรับปีก่อนรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าท่ีปรึกษา
โครงการกลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนและค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า TATA ซึ่งไม่ปรากฎในปีปัจจุบัน 

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2562 ต�่ากว่ารอบปีการเงิน 2561 สาเหตุจากปริมาณการขายที่ลดลงจากความอ่อนแอของ
ความเช่ือม่ันในตลาด ต้นทุนขายท่ีเพิม่สงูข้ึนจากราคาเศษเหลก็และวตัถดิุบท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนหนึง่ชดเชยกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารท่ีลดลง 

ต้นทุนทางการเงนิลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน  สาเหตจุากดอกเบ้ียในการใช้ประโยชน์ของวงเงนิกูซ้ื้อสาธารณปูโภคและวัตถดุบิอืน่ๆลดลงเนือ่งจาก
การผลิต off peak ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการท�า LC  เนื่องจากซื้อเหล็กแท่งน�าเข้าเพิ่มขึ้น

จากการลดลงของก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้ลดลงในปีปัจจุบัน

8)   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 927 520 78%

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 407 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปีก่อน  
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 720 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สินด�าเนินงาน 503 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานลดลง  
217 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจ�านวน  
255 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจ�านวน 58 ล้านบาทใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจ�านวน 54 ล้านบาทและจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจ�านวน 4 ล้านบาท 
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12) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 100 78 28%

10) สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 3,188 3,478 (8%)

9)   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 676 1,259 (46%)

13) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,720 1,774 (3%)

11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,180 3,317 (4%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของปีการเงิน 2562 

สินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้น ส่งผลให้มีสินค้าส�าเร็จรูปคงเหลือลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าส่งออกลดลง ซ่ึงการส่งออกในเดอืนมีนาคม 2562 ได้รบัช�าระหนีค้รบท้ังจ�านวนภายในเดอืน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 9 เทียบกับร้อยละ 38 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยัง
ประเทศอินเดียที่ได้รับช�าระหนี้ครบทั้งจ�านวนภายในเดือน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์
การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น ๆ  ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับ
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อเหล็กแท่งน�าเข้า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ 347 ล้านบาท
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอัตราส่วนหนีส้นิต่อ
ส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ากบั 0.34 เท่า ซ่ึงดข้ึีนจาก 0.37 เท่า ในปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 
9,035 ล้านบาท เป็นทุนช�าระแล้วของหุ้นสามญัรวม 11,810 ล้านบาท 
โดยมีก�าไร/(ขาดทุน)สะสม (3,131) ล้านบาท, ส�ารองตามกฎหมาย 
369 ล้านบาท, ก�าไรท่ียังไม่เกดิข้ึนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
1 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (14) ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 
3,115 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 2,856 ล้านบาท และ
หนี้สินไม่หมุนเวียน 259 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 
และร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม ตามล�าดับ ท้ังนี้ หนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,720 ล้านบาท,  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,110 ล้านบาท, หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 1 ล้านบาท และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 25  ล้านบาท  หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 41 ล้านบาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 217 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน 1 ล้าน
บาท

ภาระหนี้และภาระค�้าประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผล 
ต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บรษัิทมีภาระผกูพันและหนีส้นิท่ีอาจเกดิข้ึน  
ดังนี้
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ท่ีเปิดแล้วแต่ยังไม่เข้า

เงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 35 ล้านบาท 

2. หนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม
และ Bureau of Indian Standards จ�านวน 350 ล้านบาทซึ่งเป็น
ไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ 

3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องจักร 
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวม 72 ล้านบาท

4. บรษัิทและบรษัิทย่อยมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมค่าบรกิาร) 
72 ล้านบาท 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน 
หรือฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสี่ยงท่ีระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน 

14) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2562 2561  % เปลี่ยนแปลง

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 42 - 100%

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิเพิม่ขึน้จากการลงทุนตดิตัง้แผงผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลงัคาหรอื โซลาร์รฟูท็อปของ SCSC เพือ่เป็นการ
ลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส�าหรับทรัสต์รีซีทส์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และส�าหรับ 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี)  
และมีก�าหนดช�าระคืน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 (2561 : ระหว่างวันท่ี 2 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี  
18 มิถุนายน 2561)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2561-2562 มกีารจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิน้จ�านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุม ดงันี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตงิานภายใต้ขอบเขตความรบัผดิชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีการเงิน 2561-2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วม
กับผู้ตรวจสอบภายใน จ�านวน 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จ�านวน 1 ครั้ง

ภารกิจที่มีสาระส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนมุตังิบการเงนิรายไตรมาส 
และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหาร 
ผูส้อบบัญชีภายนอก และฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ในเรือ่ง
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและการควบคุมภายใน เป็นต้น

 จากการสอบทานและการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 
และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดแูลและสอบทานการท�ารายการ
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ด�าเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
มาตรการและข้ันตอนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรมสรรพากร

3) คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลและสอบทานกระบวนการ
ของการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการรายงาน
เรือ่งราวเกีย่วกบัการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ (“นโยบายและแนวปฏบัิติ
เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระท�าผิดจรรยาบรรณ”) และให้ค�า
แนะน�าในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของจรรยาบรรณของบริษัท รวมท้ังพิจารณากลั่น
กรองข้อร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยมีมาตรการ
ป้องกันที่เหมาะสมส�าหรับผู้ร้องเรียน

4) คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชีภายนอก
ของบรษัิท โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมเพือ่พจิารณาขอบเขตการ
ท�างานของผู้สอบบัญชี วิธีการตรวจสอบ และประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
บริษัทก�าลังเผชิญ
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5)   ในแต่ละไตรมาสของปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค�า
อธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร (MD&A) โดยมกีารหารอื
ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัต ิ
ค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารส�าหรับแต่ละไตรมาส 
และสอบทานค�าอธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิารส�าหรบัปี 
ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือม่ันว่าค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ 
ของฝ่ายบริหาร (MD&A) น�าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

6) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนมุตัแิผนงานตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี 2561-2562 ประเด็นท่ีตรวจพบได้รับการสอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการ
ตดิตามด�าเนนิการแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ 
น�าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสตามแผนการ
ตรวจสอบ ประเด็นท่ีตรวจพบอย่างมีสาระส�าคัญ ข้อเสนอแนะ  
และสถานะ จากการติดตามในข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลด้วย

 จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การตรวจสอบภายในของบรษัิท รวมถงึความเป็นอิสระและจ�านวน
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

7) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน โดยประเมินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้มกีารสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในท่ีส�าคัญของบริษัทย่อยหลักๆ ท้ังหมด
ของบริษัท ให้ค�าแนะน�า วิธีการแก้ไข และมีการด�าเนินการท่ี
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตงิานร่วมกบัฝ่ายตรวจ
สอบภายในและฝ่ายบริหารเพื่อเพ่ือปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็น 
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

8) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
ขององค์กร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ�า 
ไตรมาส โดยครอบคลุมทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรหลาย 
ประการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการ
เปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ ความเสีย่งด้านช่ือเสยีง และการดแูล
ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงความเสี่ยง 
ดงักล่าวข้างต้น แผนการลดความเสีย่ง รวมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะ
เรื่องกระบวนการพัฒนาจัดการการบริหารความเสี่ยง

9) คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท�าการประเมนิตนเองเพือ่สอบทาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบกับกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางปฏบัิตท่ีิดีท่ีสดุ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความพึงพอใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี
และการปฏบัิตติามข้อก�าหนดในกฎบัตร โดยมีการรายงานผลการ
ประเมินตนเองต่อคณะกรรมการบริษัท

10) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยประเมินจากความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอสิระของผลการปฏบัิตงิาน
ในปีการเงิน 2561-2562 และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีประจ�าปีการเงิน 2562-2563

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
ด้วยความสามารถ มีความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง 
เหมาะสมและเท่าเทียมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องและมีสาระ
ส�าคัญท้ังหมดภายใต้หลักการทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเพียงพอ มีการควบคุมภายในและการ 
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพันท่ี
เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ

นายอลัน แคม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจ ำาปี 2561-256274

รายงานจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซ่ีงประกอบด้วยกรรมการบรษัิท 4 ท่าน โดยมีกรรมการจ�านวนครึง่หนึง่เป็น 
กรรมการอิสระ ได้ปฏบัิตหิน้าท่ีในรอบปีการเงนิ 2561-2562 ตามความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทตามกฎบัตร ได้แก่ 
งานด้านบรรษัทภบิาลและสรรหา และงานด้านพจิารณาผลตอบแทน ซ่ึงเป็นการปฏบัิตงิานท่ีครอบคลมุในด้านการก�ากบัดแูลการปฏบัิตงิานให้เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท รวมท้ัง งานด้านการสรรหาผู้ท่ีเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
ตลอดจนการก�าหนดและจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมตามแนวปฏบัิตด้ิานบรรษัทภบิาลของบรษัิท 

ในรอบปีการเงิน 2561-2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีจ�านวน
ครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน แต่ละท่านปรากฏ ดังนี้   

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ

สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561-2562 สรุปได้ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
• เสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการพนัธกจิ

เพือ่สงัคมและความย่ังยืน เพือ่มุง่เน้นความส�าคญัต่อความยัง่ยืน
ขององค์กรในระยะยาวตามแนวทางของกลุ่มบริษัททาทา

• เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี (CG Code) ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงออกโดย 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 
รอบปีปฏิทิน 2562 (รายงานประจ�าปี 2561-2562)

• จัดการหารือกับทีมผู้บริหารและน�าเสนอแผนการด�าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท

• ทบทวนผลคะแนนการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ปี 2561 ซึ่ง
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และท�าการหารือเพื่อข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงผลคะแนนต่อไป

• สอบทานและปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินตนเอง ของ
คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการย่อยต่างๆ โดยประเมนิผล
การปฏบัิตงิานท้ังรายคณะและรายบุคคล การปรบัปรงุแบบฟอร์ม 
ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้อง กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมกับตัวอย่างแบบ
ฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• สรรหากรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการ
อิสระที่เกษียณอายุตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

• เสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนมุตัผิูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ
ท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้น 

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
• เสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนมัุตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2561-2562 
• พิจารณาการข้ึนค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปีแก่กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่
• พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจ�าปีแก่

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ปิยุช กุปต้า
ประธานกรรมคณะการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1.  นายปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

4/4

2.  นายอลัน แคม*
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน 

4/4

3.  นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

4/4

4.  นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง*
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน

4/4
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หมายเหตุ: * ประชุมผ่านระบบวีดีโอ

 รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งเข้าร่วมประชุม /

จ�านวนครั้งการประชุม 

1. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)

ประธานคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยั่งยืน

3/3

2. นายอาชีช อนุปัม
 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน

3*/3

3. นายราจีฟ มังกัล
 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 24 เมษายน 2561)

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคม 
และความยั่งยืน

3/3

รายงานจากคณะกรรมการพันธกิจเพือ่สังคมและความย่ังยืน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
ด้วยการด�าเนนิงานตามหลกัปรชัญาของกลุม่ทาทา บรษัิทมคีวามมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม วนัท่ี 24 เมษายน 2561 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพันธกิจ 
เพื่อสังคมและความย่ังยืน ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 3 คน ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบตามกฎบัตรและตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้มุ่งเน้นความส�าคัญต่อความย่ังยืนในระยะยาวตามหลักปรัชญาและแนวทาง 
ของกลุ่มทาทา โดยมีการรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ท้ังนี้ การด�าเนินงาน 
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม (OSHE) ของบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ได้ถกูบรรจเุข้าไปในกฎบัตรของ
คณะกรรมการเพ่ิมเติม เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเหล็ก ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ท่ีปฏิบัติงานท้ังใน 
และรอบโรงงาน รวมถงึส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้วย

คณะกรรมการพันธกิจเพ่ือสังคมและความย่ังยืน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 3 ครั้ง โดยมีจ�านวนครั้ง 
ของการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่านปรากฏ ดังนี้

• ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของความย่ังยืนหลัก จ�านวน  
5 ประเด็น โดยมุ่งเน้นท่ีดัชนีช้ีวัดความส�าเร็จของงาน (KPI)  
เป้าหมาย และแผนการด�าเนนิงาน เพือ่ให้มัน่ใจว่าท้ังผูมี้ส่วนได้เสยี 
และบริษัทจะได้รับการให้ความส�าคัญและความส�าเร็จจากการ
จดัการประเดน็ต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย 1) การบรหิารจดัการความ 
เสี่ยง 2) การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 3) การปล่อย
ก๊าซจากการด�าเนนิงานของบรษัิท 4) บรรษัทภบิาลและการส่งเสรมิ 
ให้มีการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานจรยิธรรม และ 5) การสร้างความ
ผูกพันกับชุมชนและสังคม

• ทบทวนและติดตามกิจกรรมใน 4 พันธกิจหลักเพื่อชุมชน 
และสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย 1) กจิกรรมเพือ่สนบัสนนุ
ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท 2) สนับสนุนการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนท่ีอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล 3) สนับสนุนองค์กร 
ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร และ 4) กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• ก�ากับดูแลแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ใน 6 ล�าดับความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าด้านความ
ปลอดภัย 2) ขีดความสามารถความปลอดภัยในการท�างาน  
3) การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา 4) ความปลอดภัย
ทางถนน 5) การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
และ 6) อาชีวอนามัยและสุขอนามัยในอุตสาหกรรม ควบคู่กับ 
การรณรงค์ด้านความปลอดภยัท้ัง 4 การรณรงค์ ได้แก่ 1) น�า้เหลก็รัว่
และการบาดเจ็บจากแผลท่ีโดนความร ้อน 2) เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ 3) ความปลอดภัยทางถนน และ 4) ก๊าซธรรมชาติ
และสารไวไฟ

สาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีการเงิน 2561-2562 สรุปดังนี้:



รายงานประจ ำาปี 2561-256276

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2561  
(SET Sustainability Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียน 
ด้านความย่ังยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards)  
ประจ�าปี 2561 และรางวัลรายช่ือหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2561 
(Thailand Sustainability Investment Award 2018) จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ “รางวลัรายงานความยัง่ยืน 
ปี 2560 - 2561” ในระดับรางวัลเกียรติคุณ (Recognition) สองปี
ติดต่อกัน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท  
เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานระดับประเทศ ประจ�าปี 2561 จากกรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บรษัิท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ�ากดั และ บรษัิท เหลก็สยาม (2001) 
จ�ากัด ได้รับรางวัล CSR - DIW ต่อเนื่องสองปีติดต่อกัน  
ปี 2560 -2561 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 
“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากล 
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 2561” จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และได้รบัรางวลั CSR – DIW ปี 2561 จากกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม 

• บรษัิท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ�ากดั และ บรษัิท เหลก็สยาม (2001) 
จ�ากัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท  
เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ากัด ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จาก
กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

• บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสีย
ที่ดีตามหลัก 3Rs ประจ�าปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

รางวัลและความส�าเร็จในรอบปีการเงิน 2561-2562 สรุปดังนี้:



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 77

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี 2561-2562  
ซ่ึงจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย  
และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�า และน�าเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความระมัดระวัง
รอบคอบในการจดัท�ารวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ก�ากับและดูแลงบการเงิน ประเมิน 
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล 
เพื่อให้มีความม่ันใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน  
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่
ผดิปกต ิซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิท
โดยรวมอยู่ในระดับท่ีเพียงพอและสามารถสร้างความเช่ือม่ันได้ว่า 
งบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย แสดงฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแส
เงินสด ถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

ปิยุช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ

ราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานประจ ำาปี 2561-256278

ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทีจ่ดัท าขึน้ตามแม่บทการน าเสนอข้อมูลทีถู่กต้องตามทีค่วร (งบการเงนิจดัท าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ) 
 

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 

รายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และค่าความนิยมเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบและไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
ค่าความนิยม 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 เร่ืองประมาณการ
ทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 เร่ือง ค่าความนิยม 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มลูค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 
จาํนวน 12,013 ล้านบาท แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และค่าความนิยม - สุทธิ จาํนวน 3,456 ล้านบาท แสดงอยู่ใน 
งบการเงินรวม  
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารได้จดัทาํ
การประเมินการด้อยค่าของเ งินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
ค่าความนิยมโดย 
 

1.  คาํนวณกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส
เงินสด สําหรับระยะเวลา 5 ปี และคิดมูลค่าสุดท้ายดว้ย
อัตราการเติบโตของธุรกิจคงท่ีตั้ งแต่ปีท่ี 5 หลังจากนั้ น
กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
ใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน และ 

 

2.  เปรียบเทียบผลลพัธ์ของกระแสเงินสดคิดลดกบัมูลค่าตาม
บญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการพิจาราณาว่าบริษทัย่อยแต่ละ
แห่งคือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วย 
กระแสเงินสดคิดลดของแต่ละบริษัทย่อยถูกใช้เ พ่ือ
ประเมินค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
ค่าความนิยมของแต่ละบริษทั 

 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินการควบคุมภายในท่ีสําคญั
ท่ีบริษทัจัดให้มีข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินการดอ้ยค่าและ
มุ่งเนน้การวเิคราะห์รายละเอียดและทาํการสอบถามในเชิงทดสอบ
สมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่า ซ่ึงรวมถึง 
 

- ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจ ประเมิน และสอบถามผูบ้ริหาร 
ในเชิงทดสอบต่อข้อมูลส่วนประกอบในประมาณการ
กระแสเงินสด รวมถึงกระบวนการท่ีใชใ้นการคาํนวณ และ
ทดสอบการคาํนวณของผูบ้ริหาร  

 

- ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับ
งบประมาณและแผนธุรกิจซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการบริหาร
ของกลุ่มกิจการ และหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับแผนการ 
ในอนาคต  

 

- ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในปี
ปัจจุบนักับตวัเลขท่ีคาดการณ์ไวใ้นปีก่อนเพ่ือพิจารณาว่า
ผลการดาํเนินงานท่ีคาดการณ์ไวใ้นปีก่อนสมเหตุสมผล
หรือไม่  

 

- ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานท่ีสําคัญของผูบ้ริหารท่ีใช้ใน  
การคาดการณ์โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

 

- ขา้พเจา้ไดท้ดสอบตวัแปรท่ีนาํมาใช้ในการพิจารณาอตัรา
คิดลดและทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ีเน่ืองจากการประเมินความ
เพียงพอของการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยและค่าความนิยมมีความซับซ้อน และต้องใช ้
ดุลยพินิจท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อสมมติฐานท่ีเป็นผลมาจากการ
คาดการณ์สภาวะตลาดในอนาคตหรือแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
 
จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี  ผู้บริหารสรุปว่าไม่มี 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม 
ท่ีตอ้งรับรู้เพ่ิม ในระหวา่งปี โดยสมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชไ้ดมี้การ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 16 

 

- ขา้พเจ้าใช้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าของข้าพเจ้า 
ในการสอบทานการประมาณการอย่างเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปริมาณการขายท่ีคาดการณ์ไว ้ราคาขาย อตัราการ
เติบโต และอัตราคิดลด และเปรียบเทียบประมาณการ
ดงักล่าวกบัประมาณการท่ีผูบ้ริหารใช ้

 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวขา้งตน้ ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานท่ี
ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และค่าความนิยม มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานท่ีไดรั้บ 

  

 
ข้อมูลอืน่  
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ 
ต่อขอ้มลูอ่ืน 
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  
หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 



รายงานประจ ำาปี 2561-256282

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระ 
และไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

วราภรณ์ วรธิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน พ.ศ.2562



รายงานประจ ำาปี 2561-256284

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 ก) 926,766,543 519,588,872 706,872,404 378,137,760
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 675,597,878 1,258,850,108 30,988,408 87,268,457
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - 2,441,050,857 2,780,640,396
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 3,188,349,913 3,477,955,726 - -
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10 141,090,848 64,484,423 552,233 1,509,974
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 460,000,000 460,000,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,391,805,182 5,780,879,129 3,179,463,902 3,247,556,587

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 1,200,000 3,500,000 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 12,013,047,275 12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,241 1,241 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 3,148,987,100 3,291,485,003 33,037,974 32,939,309
คา่ความนิยม - สุทธิ 16 3,456,014,092 3,456,014,092 - -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 17 30,789,905 25,592,259 17,113,449 24,212,714
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 18 21,903,918 36,974,966 12,358,127 12,524,556
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 19 99,625,770 78,474,431 57,605,876 42,710,697

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,758,522,026 6,892,041,992 12,133,162,701 12,125,434,551

รวมสินทรัพย์ 12,150,327,208 12,672,921,121 15,312,626,603 15,372,991,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

7

งบการเงิน
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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 1,720,436,027 1,774,341,350 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 1,109,561,677 1,372,387,425 62,850,157 103,518,522
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 22 1,087,118 - - -

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 31 ง) - - 1,839,824,082 1,913,950,203
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,438,474 55,976,523 - -
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23,257,989 37,691,945 4,580,646 13,332,776

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,855,781,285 3,240,397,243 1,907,254,885 2,030,801,501

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 22 40,781,860 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 217,159,804 205,572,789 53,628,018 57,947,169
ประมาณการหน้ีสินคา่ร้ือถอน 24 1,068,360 - 1,068,360 -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 259,010,024 205,572,789 54,696,378 57,947,169

รวมหนีสิ้น 3,114,791,309 3,445,970,032 1,961,951,263 2,088,748,670

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

8



รายงานประจ ำาปี 2561-256286

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั จ านวน 8,421,540,848 หุ้น
      มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
   หุ้นสามญั จ านวน 8,421,540,848 หุ้น
      มลูคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น
   หุ้นสามญั 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766 3,258,624,766
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นส้ินสภาพ 130,201,936 130,201,936 130,201,936 130,201,936

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 369,091,777 365,870,595 369,091,777 365,870,595
ก าไร(ขาดทุน)ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,130,723,535) (2,938,625,575) 1,171,216,013 1,108,004,323

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,057,455 2,893,039 - -

9,049,793,247 9,240,505,609 13,350,675,340 13,284,242,468
(14,257,348) (13,554,520) - -

9,035,535,899 9,226,951,089 13,350,675,340 13,284,242,468

12,150,327,208 12,672,921,121 15,312,626,603 15,372,991,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

รวมส่วนของเจ้าของ

9
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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 22,222,365,603 22,246,272,866 - -
รายไดจ้ากการให้บริการ - - 428,210,250 482,130,000
ตน้ทุนขาย (21,619,552,573) (20,674,642,255) - -
ตน้ทุนการให้บริการ - - (404,153,921) (456,875,489)

กาํไรขั้นต้น 602,813,030 1,571,630,611 24,056,329 25,254,511
รายไดอ่ื้น 26 81,922,988 60,985,790 89,928,199 88,769,329
ค่าใชจ่้ายในการขาย (187,292,807) (207,502,644) - -
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (565,760,437) (756,826,636) (16,949,567) (21,650,599)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - (3,838)
ตน้ทุนทางการเงิน (79,434,429) (82,998,031) (32,947,183) (49,994,687)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (147,751,655) 585,289,090 64,087,778 42,374,716
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 28 (41,129,257) (130,935,251) 335,876 1,226,870

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (188,880,912) 454,353,839 64,423,654 43,601,586

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
      หลงัออกจากงาน (1,010,552) 9,239,298 2,511,523 4,417,478
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 316,274 (1,512,234) (502,305) (883,496)

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (694,278) 7,727,064 2,009,218 3,533,982

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย (2,300,000) 200,000 - -
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

   เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 460,000 (40,000) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,840,000) 160,000 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี (2,534,278) 7,887,064 2,009,218 3,533,982

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (191,415,190) 462,240,903 66,432,872 47,135,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 ก) 926,766,543 519,588,872 706,872,404 378,137,760
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 675,597,878 1,258,850,108 30,988,408 87,268,457
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - 2,441,050,857 2,780,640,396
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 3,188,349,913 3,477,955,726 - -
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10 141,090,848 64,484,423 552,233 1,509,974
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 460,000,000 460,000,000 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,391,805,182 5,780,879,129 3,179,463,902 3,247,556,587

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 13 1,200,000 3,500,000 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 12,013,047,275 12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,241 1,241 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 15 3,148,987,100 3,291,485,003 33,037,974 32,939,309
คา่ความนิยม - สุทธิ 16 3,456,014,092 3,456,014,092 - -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 17 30,789,905 25,592,259 17,113,449 24,212,714
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 18 21,903,918 36,974,966 12,358,127 12,524,556
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 19 99,625,770 78,474,431 57,605,876 42,710,697

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,758,522,026 6,892,041,992 12,133,162,701 12,125,434,551

รวมสินทรัพย์ 12,150,327,208 12,672,921,121 15,312,626,603 15,372,991,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจ ำาปี 2561-256288

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (188,181,129) 454,560,875 64,423,654 43,601,586

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (699,783) (207,036) - -

(188,880,912) 454,353,839 64,423,654 43,601,586

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (190,712,362) 462,447,555 66,432,872 47,135,568

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (702,828) (206,652) - -

(191,415,190) 462,240,903 66,432,872 47,135,568

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 (0.02) 0.05 0.01 0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (147,751,655) 585,289,090 64,087,778 42,374,716
รายการปรับปรุง
เงินปันผลรับ 26 - (14,400,000) - -
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 518,531,487 529,809,715 24,512,654 33,793,106
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 35,113,911 40,577,063 - -
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 25,355,309 36,146,189 6,515,942 8,858,676
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (77,233) 39,168 78,121 (520)
รายการปรับปรุงอ่ืนท่ีไมใ่ช่เงินสด 7 ข) (4,945,486) 60,967,729 1,540,355 (120,682)
ดอกเบ้ียรับ 26 (2,681,382) (3,102,818) (89,216,773) (86,566,467)
ดอกเบ้ียจ่าย 79,434,429 82,998,031 32,947,183 49,994,687

502,979,380 1,318,324,167 40,465,260 48,333,516
การเปลีย่นแปลงในเงินหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 549,013,690 (339,373,446) 56,915,008 41,489,560
สินคา้คงเหลือ 254,664,928 (407,281,981) - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (313,307,948) 42,334,014 (46,019,552) (13,131,498)
เงินสดรับ(จ่าย)อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน 7 ค) (97,208,088) (11,774,321) (13,298,070) 7,569,173

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 896,141,962 602,228,433 38,062,646 84,260,751
การปรับปรุงดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการกูย้ืม 7 ง) (74,498,977) (93,653,375) (33,508,624) (60,519,202)
จ่ายภาษีเงินได้ (101,597,083) (189,538,420) (15,650,229) (17,357,332)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 720,045,902 319,036,638 (11,096,207) 6,384,217

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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รายงานประจ ำาปี 2561-256292

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - 21,000,000 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 7 จ) (16,530,822) (6,173,598) (4,734,114) (5,266,798)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 จ) (241,668,517) (143,760,068) (9,999,388) (9,152,378)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 477,111 1,358,810 32,300 163,840
เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น
   แก่บริษทัยอ่ย 31 ค) - - 339,589,539 (61,006,524)
เงินปันผลรับ 26 - 14,400,000 - -
ดอกเบ้ียรับ 2,500,716 3,354,516 89,068,635 84,857,682

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (255,221,512) (109,820,340) 413,956,972 9,595,822

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 20 (53,905,323) (420,586,288) - (150,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31 ง) - - (74,126,121) (74,848,038)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (199,375,912) - (199,375,912)
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,741,396) - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (57,646,719) (619,962,200) (74,126,121) (424,223,950)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 407,177,671 (410,745,902) 328,734,644 (408,243,911)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 519,588,872 930,334,774 378,137,760 786,381,671

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 7 ก) 926,766,543 519,588,872 706,872,404 378,137,760

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 90 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในบริษทัอ่ืนและ
ใหบ้ริการดา้นบริหาร และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานของขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซ่ึงจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษทั 
ร้อยละ 67.90 โดยเป็นบริษทัในเครือของ Tata Steel Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายของประเทศ
อินเดีย 
  
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดรั้บแจง้จาก TSGH ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัว่า TSGH ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุ้นกับ 
Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื่อขายหุ้นท่ี TSGH  
ถืออยูร้่อยละ 67.90 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ให้แก่บริษทัซ่ึงจะจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศสิงคโปร์ 
โดยนิติบุคคลซ่ึง HBIS และ TSGH มีอาํนาจควบคุมในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน  
2-3 เดือน 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต การรับจา้งผลิต จาํหน่ายและซ้ือมาขายไป สินคา้เหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณ
ขนาดเลก็  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั เอ็น.ที.เอส.”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 1,915 ลา้นบาท และ 1,841 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม 
จาํนวนหน้ีสินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ่ เป็นจาํนวน 2,441 ล้านบาท และ 2,781 ล้านบาท ตามลาํดับ  
โดยบริษทัใหญ่รับรองว่าจะยงัคงสนับสนุนดา้นการเงินให้กับบริษทั เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษทั เอ็น.ที.เอส. สามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไปอยา่งนอ้ยในอีก 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดจ้ดัทาํ
แผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทั้ งน้ีบริษัทจัดการสภาพคล่อง 
ในลกัษณะของกลุ่มกิจการ   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชีเร่ืองเงินลงทุนเผื่อขาย ซ่ึงจะกล่าวในหมายเหตุข้อ 2.8 และนโยบายการบัญชีเร่ือง
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย) ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ซ่ึงจะกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.22 
 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผย
เร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4 
 
งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนใน บริษทั สยาม สตีล 
มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทัเหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอตัราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานและไม่มีกรรมการท่ีมี
อาํนาจ ลงนามผูกพนัในบริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกัด บริษทัและบริษทัย่อยดงักล่าวไดบ้นัทึก เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ี
มีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มลูค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจะถือว่า 

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า 

ท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
นาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้ักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว 
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินโดยสรุป 
 
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้

 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้  

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํ
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการ
ไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ระบุสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้  

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํ
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 
• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการให้ส่วนลดหรือการให้

ส่วนลดภายหลงั จากราคาตามสัญญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ 
• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความผนัแปร

ดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนดจากผลการปฏิบติังาน 
ค่าสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นต้น) – จาํนวนเงินขั้นตํ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะต้องถูกรับรู้รายได ้
หากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะกลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายได้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
ณ วนัส้ินสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

• มีขอ้กาํหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม  
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
กลุ่มกิจการมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติด้วยวิธีการปรับปรุงยอ้นหลัง
ผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 และจะไม่มีการปรับปรุงงบการเงินปีเปรียบเทียบ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 22 

เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
 

- การวดัมลูค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่นาํเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมลูค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยูใ่นจาํนวนท่ีวดั
มลูค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากรายการดงักล่าว 

- เม่ือกิจการตอ้งหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
และนาํส่งภาษีท่ีหกัไวด้งักล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนวา่ไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ 

- การบญัชีสาํหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจากการ
จ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑว์่าควรใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัใดมาใช้
สําหรับการรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย  ์ค่าใช้จ่ายหรือรายไดท่ี้เก่ียวข้องกับการจ่ายชาํระหรือรับชาํระ 
ส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยกาํหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจการรับรู้สินทรัพยท่ี์
ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหน้า ท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับ
ชาํระส่ิงตอบแทนล่วงหน้านั้น กรณีท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
การรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
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22 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและ 

   สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้น 

   การลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการ
แสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงิน
กบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อก
เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดั
ประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการ
ตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกับความมีนัยสําคัญของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ  
การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 
สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ
เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินที่ตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยวธีิมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดั
มลูค่าดว้ยวธีิมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้น
เครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็น
สามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
แตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั และลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการ
ดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะ
เพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของ
เจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3.1 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพ่ือชาํระหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้ง
ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหวา่งมลูค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทาง
การเงิน) ท่ีชาํระและมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

2.2.2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบบัน้ีสามารถนาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํ
กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 4 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

2.2.2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานฉบบัน้ีสามารถนาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้หากกิจการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํ
กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีหรือก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่า และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 

-  ยกเลิกความแตกต่างระหวา่งสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน และกาํหนดการรับรู้สินทรัพย์
(สิทธิในการใชสิ้นทรัพย)์ และหน้ีสินทางการเงินเพ่ือท่ีจ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าตลอดทั้งสัญญาเช่า 
รวมถึงการกาํหนดขอ้ผอ่นปรนของสัญญาเช่าระยะส้ันและมลูค่าตํ่า 

-  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะมีมูลค่าสูงในช่วงปีแรกและจะลดลงในปีถดัไป ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะถูก
เปล่ียนเป็นดอกเบ้ียและค่าเส่ือมราคา 

-  กระแสเงินสดในการดาํเนินงานจะสูงข้ึนเน่ืองจากการจ่ายชาํระส่วนของเงินตน้ของหน้ีสินสัญญาเช่า
จะเปล่ียนเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน การจ่ายชําระดอกเบ้ียท่ีย ังแสดงอยู่ในกระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงาน 

-  การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั ความแตกต่างเกิดข้ึนจากระบุสัญญาเช่า
ตามคาํนิยามใหม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไวส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผดิพลาด โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้
งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกับการ
เปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติม 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 



รายงานประจ ำาปี 2561-2562104

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

27 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ( ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือ 
กลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถ
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่าย
ชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้
รวมถึงมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ี
รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่า
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมลูค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ
ตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การ
รวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ
ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ  
วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของ
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจาก
การซ้ือในราคาตํ่ากวา่มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการ
ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ – เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้ และส่วนแบ่งในมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ กาํไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมก็จะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของเช่นเดียวกนั 
 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยู่
จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือ
เป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ี
เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อย จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้าํเสนองบการเงิน 
 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า ทั้งน้ีไม่รวมเงินฝากธนาคารส่วนท่ีติด 
ภาระคํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.6 ลูกหนี้การค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือ
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
2.7 สินค้าคงเหลอื 

 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือประเภท
สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต คาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั และสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้สําเร็จรูปซ้ือมา
เพื่อขาย วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ย
ราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด ส่วนยอมใหห้รือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม
ตน้ทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
เพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือ
เส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.8  เงินลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็น 4 ประเภท คือ  1. เงินลงทุนเพื่อค้า   
2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย  และ  4. เงินลงทุนทัว่ไป  การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัด
ประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาส้ัน และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และ มีความสามารถถือไวจ้น

ครบกาํหนด 
(3) เงินลงทุนเผือ่ขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง   
(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงินลงทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพ่ือคา้และเงินลงทุนเผือ่ขายวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพ่ือคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วน
ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาดว้ยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก
ดว้ยราคาตามบญัชี 
 

2.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้นมาอยูใ่นสถาท่ีหรือในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามท่ีประสงคไ์ว ้
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อยา่งน่าเช่ือถือ มลูค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ  
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 25 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังานและเคร่ืองตกแต่ง  3 - 25 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มลูค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 
(ดูหมายเหตุขอ้ 2.12) 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 
2.10 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 2.3 (1)) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมลูค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทัไดห้ยุดการตดัจาํหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม โดยเปล่ียนเป็นการประเมิน
การดอ้ยของค่าความนิยมแทน 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดค่าความนิยมเกิดข้ึนและ
ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
ตน้ทุนท่ีใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล 
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใช้เพื่อทาํให้การ

พฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาได้

อยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมาจะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดั
จาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.13 สัญญาเช่า 

 
สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว  
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.14 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา - กรณีท่ีกลุ่มกจิการเป็นลูกหนี้ 
 
เม่ือกลุ่มกิจการโอนสินทรัพยห์รือหุ้นทุนเพ่ือจ่ายชาํระหน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ี ส่วนเกินระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีท่ีชาํระ (รวมดอกเบ้ียคา้งจ่าย ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายทางการเงินและตน้ทุนการออกตราสาร) 
กบัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สียท่ีโอนใหก้บัเจา้หน้ีไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนท่ีเกิดจากการโอนหุ้นทุนของกลุ่มกิจการให้แก่เจา้หน้ีไดน้าํไปหักจาก
จาํนวนท่ีบนัทึกในส่วนของเจา้ของ ส่วนค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนทั้งหมดท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ีไดน้าํไปหักจากกาํไร
จากการปรับโครงสร้างหน้ี หากไม่มีกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
เม่ือการปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการชาํระหน้ี กลุ่มกิจการบนัทึกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่
วนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจนถึงวนัครบกาํหนดของหน้ีตามเง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาตามบญัชีของหน้ี ณ วนัท่ีปรับ
โครงสร้างหน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงโดยไม่มีการคิดลดใดๆ ทั้งส้ิน  นอกจากว่าราคาตามบญัชีของหน้ีจะสูงกว่าจาํนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ หากเป็นเช่นนั้นราคาตามบญัชีของหน้ีจะปรับลดให้เท่ากับจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคต และบนัทึกส่วนของหน้ีสินท่ีลดลงเป็นรายการกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดั
จาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกูม้าทัว่ไปและท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิต
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ สินทรัพยท่ี์
จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวม
ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้
เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไป
ลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กับการตีความ จะตั้ งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่
หน่วยงานจดัเก็บ 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 113

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

36 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ 
 

2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 
 
สาํหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีต
และปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุน
ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 
จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 

 
2.17.1.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะ
กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั 
เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพัน ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ  
ภาระผูกพันน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต  
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั 
และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรรัฐบาลใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กาํไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และได้
รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
2.17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่  

 
กลุ่มกิจการมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดยการมอบทองคาํให้แก่พนักงานท่ีทาํงานครบทุก 5 ปี แต่สูงสุด
ไม่เกิน 7 รอบ 
 
หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว  ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั 
และวนัครบกาํหนดของพนัธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืน 
 
กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใน 
ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 
2.17.3 โครงการโบนัส 

 
กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินและค่าใชจ่้ายสําหรับโบนัสโดยอา้งอิงจากสูตรการคาํนวณโดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน
ของกลุ่มกิจการและผลประเมินการทํางานของพนักงาน กลุ่มกิจการรับรู้ประมาณการผลประโยชน์เม่ือมี 
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัจากการอนุมาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้ นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ 
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินเพ่ือการปรับ
โครงสร้างองค์กร ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจา้งพนักงาน ประมาณการ
หน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
เพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมลูค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั 
โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมลูค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะ
ของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้ซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได ้
จะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ 
งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้  
 
รายไดค่้าบริการจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
 รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 รายไดจ้ากการขายเศษซากรับรู้เม่ือมีการขายเกิดข้ึนจริง 
 

2.20 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจําหน่าย)ท่ีถือไว้เพือ่ขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย)จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบญัชี 
ท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์
ท่ีจาํหน่าย) นั้นจะวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 
3 การจัดการความเส่ียง 
 

3.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียง 
ดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

 
การจัดการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท  
ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกันทาํงาน 
อยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ  

 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอยา่งมีนยัสาํคญั  
 
กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงต้องจ่ายอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการ 
มีแนวทางรองรับเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัเตรียมแผนการดาํเนินงานไวล่้วงหนา้เพ่ือท่ีจะไดมี้เวลา
เพียงพอในการจดัหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ท่ีมีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียท่ีดีและมีความเหมาะสมกับ 
กลุ่มกิจการตามสภาวการณ์ในขณะนั้น 
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3 การจัดการความเส่ียง (ต่อ) 

 
3.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํให้
เช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

 
 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 
จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ 
ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุ่นในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเช่ือ
ท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอ  

 
 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกิจการจึงมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการซ้ือ
สินคา้จากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการ 
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น 

 
3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 
กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เคร่ืองมือดงักล่าวรับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรก 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ช่วยป้องกนัความเส่ียงใหแ้ก่กลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวในอตัราแลกเปล่ียน
ดว้ยการกาํหนดอตัราท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่างประเทศท่ีจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ และวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงินภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์จะนํามาหักกลบลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน และ 
จะแสดงรวมอยูใ่นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 
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3 การจัดการความเส่ียง (ต่อ) 

 
3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถ
แสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรือ โดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มลูระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล 

ท่ีไม่สามารถสังเกตได)้  
 
สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย และเงินลงทุนในบริษทัย่อย หน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย  
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัย่อย และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และหน้ีสินทางการเงินอนัไดแ้ก่ 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกับราคาตามบญัชีเน่ืองจาก 
มีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีส้ัน 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงวธีิการประมาณมลูค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญั 
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
1) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มกิจการไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการ 
ผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจาก 
การท่ีกลุ่มกิจการไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผดินดัชาํระหน้ีและการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 
2) ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง 

 
กลุ่มกิจการประมาณค่าเผือ่การลดลงมูลค่าสินคา้คงเหลือเพ่ือให้สะทอ้นถึงมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ของสินคา้ สินคา้คงเหลือ
จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เส่ือมสภาพและไม่สามารถขายได ้
 

3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ 
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

4) ประมาณการการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.10 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ 
(หมายเหตุขอ้ 16) 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
5) การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือกลุ่มกิจการคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต 
โดยการประเมินจากโอกาสท่ีกลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากภาษีเงินได ้
รอการตัดบญัชี ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ
กลุ่มกิจการ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พ่ือลดภาระหน้ีสิน 
 

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานไดร้ายงานใหส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการซ่ึงผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
(คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพ่ือประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 
 
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซ่ึงตั้ งอยู่ใน 
ประเทศไทย การขายของบริษทัย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นสัดส่วนท่ีไม่มี
สาระสําคญั ดงันั้น รายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนขาย กาํไรขั้นตน้ กาํไรสําหรับปี และสินทรัพยท์ั้งหมดของส่วนงานแสดงตาม
รูปแบบท่ีนาํเสนอในงบการเงินน้ี 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีรายการกบักลุ่มกิจการเป็นสัดส่วนเท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 10.0 ของรายไดท้ั้งหมดของกลุ่มกิจการเป็นจาํนวน 1 ราย (พ.ศ. 2561 : 1 ราย) ซ่ึงรายไดจ้ากการขายให้แก่ลูกคา้
มีจาํนวน 2,400 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2,531 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการขายในประเทศ  
 
   งบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากส่วนงาน     
   ในประเทศ   19,753,096 20,297,660 
   ต่างประเทศ   2,469,270 1,948,613 
   22,222,366 22,246,273 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 1 1 - - 
เงินฝากธนาคาร     
   - ประเภทกระแสรายวนั 50,127 35,521 2,312 704 
   - ประเภทออมทรัพย ์ 876,639 484,067 704,560 377,434 
 926,767 519,589 706,872 378,138 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราดอกเบ้ีย     
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 0.05 - 0.87 0.05 - 0.50 0.10 - 0.87 0.10 - 0.50 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 

 

ข) รายการปรับปรุงอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (439) (71) (21) (121) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร     
   และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,561 40 1,561 - 
ขาดทุนจากการลดมลูค่าของ     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 61,000 - - 
กลบัรายการใบลดหน้ี - (1) - - 
ตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี (6,067) - - - 
 (4,945) 60,968 1,540 (121) 

 

ค) เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น และ 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 

 
(76,469) 

 
14,350 

 
1,225 

 
10,834 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และ 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 
(8,367) 

 
(14,497) 

 
(8,752) 

 
(572) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (12,373) (11,627) (5,771) (2,693) 
 (97,209) (11,774) (13,298) 7,569 
 

ง) การปรับปรุงดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการกูย้มืสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย (74,499) (93,653) (33,509) (60,519) 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 
 

จ) รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มกิจการบนัทึกขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 2.3 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 :  บนัทึกกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จาํนวน 0.2 ลา้นบาท) เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพ่ิมข้ึนของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ และ     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 13,485 37,314 254 11,362 
บวก  ซ้ือระหวา่งปี 303,847 126,105 18,017 3,311 
หกั  เงินสดจ่ายระหวา่งปี (258,199) (149,934) (14,734) (14,419) 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ และ     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 59,133 13,485 3,537 254 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน     
   จากการซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ 42,975 - - - 

 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 680,939 814,220 - - 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

      (หมายเหตุ 31 ข)) 58,385 464,272 9,428 42,244 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (93,299) (58,212) - - 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 646,025 1,220,280 9,428 42,244 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,356 1,206 - 32 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

      (หมายเหตุ 31 ข)) 328 199 7,464 37,940 
รายไดค้า้งรับ 669 - 669 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,220 37,165 13,427 7,052 
 675,598 1,258,850 30,988 87,268 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้มีกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ีตามปกติท่ีกาํหนดไว ้15 วนั ถึง 90 วนั (พ.ศ. 2561 : 15 วนั ถึง 90 วนั)  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 531,896 1,134,674 9,428 42,244 
คา้งเกินกาํหนดชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 62,413 49,956 - - 
   3 - 6 เดือน 51,699 75,528 - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   เกินกวา่ 12 เดือน 93,316 18,334 - - 
 739,324 1,278,492 9,428 42,244 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (93,299) (58,212) - - 
 646,025 1,220,280 9,428 42,244 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญา “Receivable Purchase Agreement” เพ่ือทาํการขายลดลูกหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
ซ่ึงรายการดงักล่าวไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเฉพาะจาํนวนท่ีผูซ้ื้อยอมรับไปยงัผูซ้ื้อแลว้ 
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดข้ายลดลูกหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวขา้งตน้เป็น
จาํนวน 9,274 ลา้นบาท และ 9,496 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

วตัถุดิบ 1,075,281 786,519 - - 
งานระหวา่งทาํ 450,403 418,460 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 766,364 1,352,467 - - 
อะไหล่ 505,633 507,207 - - 
วสัดุของใชส้ิ้นเปลือง และอ่ืน ๆ 397,507 393,239 - - 
 3,195,188 3,457,892 - - 
หกั ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ     
    - อะไหล่ (49,997) (49,997) - - 
    - วสัดุของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืน ๆ (18,192) (18,192) - - 
 3,126,999 3,389,703 - - 
บวก  สินคา้ระหวา่งทาง 61,351 88,253 - - 
 3,188,350 3,477,956 - - 
 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเป็นจาํนวน 21,620 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2561 : 20,762 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ้ง ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มวสัดุของใช้ส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ จาํนวน  
35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 41 ลา้นบาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีการบนัทึกรายการค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการ
บนัทึกกลบัรายการค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ จาํนวน 88 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เน่ืองจากมีการจาํหน่ายไป 
ในระหวา่งปี) 
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10 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืน 128,700 39,380 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 12,391 25,104 552 1,510 
 141,091 64,484 552 1,510 

 
11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพือ่ขาย 

 
รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เคร่ืองจกัร อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 460,000 460,000 - - 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดต้ดัสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ 
บริษทั เอน็.ที.เอส. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาเศษเหลก็ อีกทั้งราคายงัมีความผนัผวนสูง ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหลก็แท่งผา่นเตาถลุง MBF 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการมีแผนการขายเคร่ืองจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกลุ่มกิจการดาํเนินการตามแผนเพ่ือหาผูซ้ื้อ ซ่ึงคาดว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ดงันั้ น  
กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเคร่ืองจกัร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ท่ีถือไวเ้พื่อขาย  
 
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายไดถู้กปรับมูลค่าลดลงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่าย 
ในการขายจาํนวน 460 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนไม่ประจาํซ่ึงวดัมูลค่าโดยการใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้
ไดแ้ก่ราคาท่ีมีการเสนอซ้ือขายล่าสุดของสินทรัพย ์จึงจดัอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมลูค่ายติุธรรม  
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการยนืยนัวา่ยงัคงยดึถือในแผนการขายสินทรัพย ์ดงันั้นสินทรัพยเ์หล่าน้ีจึงยงัคง
จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนเผื่อขาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,500 3,300 - - 
การเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของ     
   เงินลงทุนเผือ่ขาย  (2,300) 200 - - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,200 3,500 - - 
 
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยมูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1 
ของลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
 

14 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จาํกัด  
ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ในอตัราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิพล 
อยา่งมีสาระสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน และไม่มีกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผกูพนัในบริษทั สยาม สตีล 
มิลล ์เซอร์วสิเซส จาํกดั กลุ่มกิจการไดบ้นัทึกเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นจาํนวนเงิน 1,241 บาท 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีจาํนวน 176.40 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 125.52 ลา้นบาท) 
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ถูกประเมินโดยใชว้ิธีกระแสเงินสดคิดลดซ่ึงประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมน้ี
ถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 3 ของลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 
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รายงานประจ ำาปี 2561-2562132

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

55 

 
15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
รายการซ้ือในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าจาํนวน 43 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2561 : ไม่มี) 
 
เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด จากเหตุการณ์
ดังกล่าวทาํให้ อาคาร เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาทั้ งจาํนวนแล้วได้รับความเสียหายบางส่วน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายครบทั้งจาํนวนแลว้จากบริษทัประกันเป็นจาํนวนเงิน  
24 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบนัทึกอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (หมายเหตุ 26) 
 
เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดเ้กิดเหตุระเบิดบริเวณเตาหลอมเหล็กของบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั จากเหตุการณ์ดงักล่าว
ทาํให้อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเกือบทั้งจาํนวนแลว้ไดรั้บความเสียหายบางส่วน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายบางส่วนแล้วจากบริษัทประกันภยัเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท  
ซ่ึงบนัทึกอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26) บริษทัไดด้าํเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหาย 
และอยูร่ะหวา่งรอการชดเชย 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์
โรงงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 42,975 - - - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,102) - - - 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 40,873 - - - 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

56 

 
15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560     
ราคาทุน - 84,330 27,447 111,777 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (71,314) - (71,314) 
     ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าของสินทรัพย ์ - (31) - (31) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 12,985 27,447 40,432 
     
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 12,985 27,447 40,432 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 962 1,117 2,079 
โอนสินทรัพย ์ - 28,330 (28,330) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (33,611) - (33,611) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม - 33,536 - 33,536 
ค่าเส่ือมราคา - (9,528) - (9,528) 
กลบัรายการค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า     
   ของสินทรัพย ์ - 31 - 31 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 32,705 234 32,939 
     
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561     
ราคาทุน - 80,011 234 80,245 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (47,306) - (47,306) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 32,705 234 32,939 
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15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์สํานักงาน งานระหว่าง  
 อาคาร และเคร่ืองตกแต่ง ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561     
ราคาทุน - 80,011 234 80,245 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (47,306) - (47,306) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ - 32,705 234 32,939 
     
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - 32,705 234 32,939 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 409 9,365 9,774 
เพ่ิมจากประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 1,068 - - 1,068 
โอนสินทรัพย ์ 3,665 5,934 (9,599) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,626) - (1,626) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม - 1,614 - 1,614 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (2,583) - (2,583) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม - 2,103 - 2,103 
ค่าเส่ือมราคา (594) (9,657) - (10,251) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038 
     
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562     
ราคาทุน 4,733 82,145 - 86,878 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (594) (53,246) - (53,840) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,139 28,899 - 33,038 
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ 
 

  งบการเงินรวม 
  พนับาท 
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (660,323) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,456,014 
การดอ้ยค่า  - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  3,456,014 
   

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (660,323) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 
   

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,456,014 
การดอ้ยค่า  - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  3,456,014 
   

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน  5,607,769 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)  (1,491,432) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (660,323) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  3,456,014 
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16 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ) 

 
ค่าความนิยมเกิดจากการซ้ือบริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั และบริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยม โดยเปล่ียนเป็นการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมแทน  
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนไม่ตํ่ากวา่มลูค่าตามบญัชี ดงันั้นไม่มีการดอ้ยค่าท่ีจาํเป็นตอ้งรับรู้เพ่ิมข้ึน 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน (บริษทัยอ่ย) 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 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 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
  ค่าความนิยมจากการ ค่าความนิยมจากการ 
  ลงทุนใน บริษทั  ลงทุนใน บริษทั เหลก็ 
  เหลก็สยาม (2001) จํากดั ก่อสร้างสยาม จํากดั 
    

กาํไรขั้นตน้1  ร้อยละ 3.95 ร้อยละ 7.30     
อตัราการเติบโต2  ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5    
อตัราคิดลด3  ร้อยละ 9 ร้อยละ 9  
 
1 กาํไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการ 

ทางการเงินล่าสุด 
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 137

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

60 

 
16 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พ่ือการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ 
การเติบโตของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม  
ซ่ึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีมีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด  
 
หากลดอตัราการเติบโตลงร้อยละ 4.0 หรือเพ่ิมอตัราการคิดลดข้ึนร้อยละ 3.0 จะทาํให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีค่าใกลเ้คียงกบั
ราคาตามบญัชีในบางหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 253,860 - 253,860 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (205,837) - (205,837) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 48,023 - 48,023 
    
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,023 - 48,023 
ซ้ือสินทรัพย ์ 141 2,047 2,188 
โอนสินทรัพย ์ 815 (815) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (729) - (729) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 729 - 729 
ค่าตดัจาํหน่าย (24,619) - (24,619) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592 
    
ณ วันที่ 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 
    
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 24,360 1,232 25,592 
ซ้ือสินทรัพย ์ 259 21,038 21,297 
โอนสินทรัพย ์ 18,702 (18,702) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,081) (1,081) 
ค่าตดัจาํหน่าย (15,018) - (15,018) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 28,303 2,487 30,790 
    
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 273,048 2,487 275,535 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (244,745) - (244,745) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,303 2,487 30,790 



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 139

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

62 

 
17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 โปรแกรม โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 245,853 - 245,853 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (198,608) - (198,608) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 47,245 - 47,245 
    
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 47,245 - 47,245 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,232 1,232 
ค่าตดัจาํหน่าย (24,264) - (24,264) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213 
    
ณ วันที่ 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 
    
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 22,981 1,232 24,213 
ซ้ือสินทรัพย ์ 259 7,984 8,243 
โอนสินทรัพย ์ 6,211 (6,211) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน - (1,081) (1,081) 
ค่าตดัจาํหน่าย (14,262) - (14,262) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 15,189 1,924 17,113 
    
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
ราคาทุน 252,323 1,924 254,247 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (237,134) - (237,134) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 15,189 1,924 17,113 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
        ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 3,733 3,468 1,001 935 
   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
        ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 44,871 34,580 11,357 11,590 
 48,604 38,048 12,358 12,525 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
        ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน (4,463) (473) - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
        ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน (22,237) (600) - - 
 (26,700) (1,073) - - 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 21,904 36,975 12,358 12,525 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 36,975 37,243 12,525 12,181 
เพ่ิม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (15,847) 1,284 335 1,227 
เพ่ิม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 776 (1,552) (502) (883) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 21,904 36,975 12,358 12,525 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 
  เพิม่(ลด)ใน เพิม่(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 736 - - 736 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 907 - - 907 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน - 187 - 187 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 8,374 - 8,374 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,405 1,679 316 38,400 
 38,048 10,240 316 48,604 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผือ่ขาย (600) - 460 (140) 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (473) 414 - (59) 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - (8,175) - (8,175) 
ส่วนต่างมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าจาก     
   การรวมธุรกิจ - (18,326) - (18,326) 
 (1,073) (26,087) 460 (26,700) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 36,975 (15,847) 776 21,904 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 
  เพิม่(ลด)ใน เพิม่(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 736 - - 736 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 2,235 (1,328) - 907 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าอาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 215 (215) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,919 2,998 (1,512) 36,405 
 38,105 1,455 (1,512) 38,048 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนเผือ่ขาย (560) - (40) (600) 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน (302) (171) - (473) 
 (862) (171) (40) (1,073) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 37,243 1,284 (1,552) 36,975 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ยกไปจะรับรู้ 
ไม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 1,043 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,113 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 5,215 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 
5,564 ลา้นบาท) ท่ีสามารถยกไปเพ่ือหักกลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายุในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 
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18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  เพิม่(ลด)ใน เพิม่(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน - 187 - 187 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,525 148 (502) 12,171 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,525 335 (502) 12,358 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  เพิม่(ลด)ใน เพิม่(ลด)ใน  

 1 เมษายน กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าอาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 6 (6) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,175 1,233 (883) 12,525 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,181 1,227 (883) 12,525 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกิน
จาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น บริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
จาํนวน 35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 48 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 176 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 238 ลา้นบาท) ท่ีสามารถยกไป
เพ่ือหกักลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดงักล่าว จะหมดอายใุนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 88,536 66,644 53,445 37,795 
อ่ืน ๆ 11,090 11,830 4,161 4,916 

 99,626 78,474 57,606 42,711 
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20 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,774,341 2,194,928 - 150,000 
กูเ้พ่ิมระหวา่งปี 8,784,302 7,240,869 900,000 200,000 
ชาํระคืนระหวา่งปี (8,838,207) (7,661,456) (900,000) (350,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 1,720,436 1,774,341 - - 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่อย 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยจาํนวนทั้งส้ิน 1,720 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,774 ลา้นบาท) 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) 
และมีกาํหนดชาํระคืน ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : ระหว่างวนัท่ี 2 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 628,425 778,632 - - 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 2,285 2,943 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 69,820 18,191 10,484 4,960 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 31 ข)) 3,849 32,536 6,363 35,228 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 24,022 68,203 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  381,161 471,882 46,003 63,330 

 1,109,562 1,372,387 62,850 103,518 
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22 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,713 - - - 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 14,586 - - - 
ครบกาํหนดเกิน 5 ปี 54,965 - - - 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต     
    ของสัญญาเช่าทางการเงิน (31,395) - - - 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่า     
   ทางการเงิน 41,869 - - - 
     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     
   - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,087 - - - 
   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 40,782 - - - 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่า     
   ทางการเงิน 41,869 - - - 
 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,087 - - - 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,814 - - - 
ครบกาํหนดเกิน 5 ปี 35,968 - - - 
 41,869 - - - 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงิน:     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 197,174 186,158 51,339 55,648 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 19,986 19,415 2,289 2,299 
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 217,160 205,573 53,628 57,947 
     

(กาํไร)ขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจาก     
   การดาํเนินงาน:     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 22,397 23,591 5,973 7,296 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,776 11,023 215 1,247 
 25,173 34,614 6,188 8,543 
     

การวดัมลูค่าใหม่ท่ีรับรู้ใน     
   (กาํไร)ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,011 (9,239) (2,512) (4,417) 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน 
ในรูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายท่ีุจะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ย
ของพนกังานก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  - ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 186,158 180,244 55,648 54,985 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,913 18,741 6,440 5,933 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,326 4,850 1,375 1,363 
กลบัรายการประมาณการภาระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนกังาน (1,842) - (1,842) - 
โอนประมาณการภาระผกูพนัใหกิ้จการท่ี     
    เก่ียวขอ้งกนั (2,224) - (2,224) - 
การวดัมลูค่าใหม่     
   (กาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร์ 1,145 2,770 (1,517) 7 
   (กาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน 1,980 (7,748) 225 (1,566) 
   กาํไรท่ีเกิดจากประสบการณ์ (2,114) (3,855) (1,220) (2,745) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (10,168) (8,844) (5,546) (2,329) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 197,174 186,158 51,339 55,648 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 19,415 11,174 2,299 1,416 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,038 3,440 488 482 
ตน้ทุนบริการอดีต - 7,481 - 823 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 527 508 52 55 
การวดัมลูค่าใหม่     
   (กาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ดา้นประชากรศาสตร์ 116 528 (74) 6 
   (กาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน (337) (436) (65) (33) 
   กาํไรท่ีเกิดจากประสบการณ์ (568) (498) (186) (86) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (2,205) (2,782) (225) (364) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 19,986 19,415 2,289 2,299 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคิดลด 2.72 ถึง 3.02 2.72 ถึง 2.99 2.72 2.72 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.95 ถึง 5.04 5.00 5.04 5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 ถึง 18.00 0.00 ถึง 22.00 0.00 ถึง 18.00 0.00 ถึง 22.00 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 การเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพิม่ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (21,962) (20,776) 25,592 24,278 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 1.00 1.00 23,510 22,248 (20,539) (19,382) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (23,257) (22,028) 10,598 10,234 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 การเปลีย่นแปลง เพิม่ขึน้(ลดลง)ในภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 ในข้อสมมติ การเพิม่ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

อตัราคิดลด 1.00 1.00 (5,169) (5,341) 5,959 6,188 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 1.00 1.00 5,671 5,885 (5,018) (5,182) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 1.00 (5,524) (5,691) 1,775 1,890 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติั
สถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการคาํนวณการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกนักับ ผลประโยชน์ 
เม่ือเกษียณอาย ุณวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การคาํนวณหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน คือ 9.99 ถึง 14.15 ปี (พ.ศ. 2561 : 10.52 ปี ถึง 12.81 ปี) 
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24 ประมาณการหนี้สินค่าร้ือถอน 

 

การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน  - - - - 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 1,068 - 1,068 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 1,068 - 1,068 - 
 

25 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที่ 1 เมษายน 365,871 363,691 365,871 363,691 
จดัสรรระหวา่งปี 3,221 2,180 3,221 2,180 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 369,092 365,871 369,092 365,871 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม่สามารถนาํไป
จดัสรรได ้

 

26 รายได้อืน่ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,925 3,091 - - 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 14,400 - - 
รายไดด้อกเบ้ีย 2,681 3,103 89,217 86,566 
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 41,239 25,000 - - 
ตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 6,067 - - - 
อ่ืน ๆ 30,011 15,392 711 2,203 
 81,923 60,986 89,928 88,769 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ     
   งานระหวา่งทาํ 554,160 (151,719) - - 
ค่าวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 14,900,964 14,617,229 - - 
ค่าวสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองใชไ้ป 1,275,002 937,498 - - 
ค่าเช้ือเพลิง 671,392 656,091 - - 
ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายและค่าตดัจาํหน่ายลูกกลิ้ง 518,531 529,810 24,513 33,793 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 878,355 938,706 250,923 267,441 
ค่าสาธารณูปโภค 2,093,748 2,445,480 1,034 1,025 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 646,363 711,085 738 310 
ค่าจา้งแรงงานภายนอก 208,464 206,970 - - 
ค่าขนส่งและค่าใชจ่้ายในการขาย 187,293 207,503 17,039 17,664 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 53,160 75,483 8,973 15,268 
ค่าเช่า 53,132 47,405 32,346 29,434 
หน้ีสงสัยจะสูญ 35,336 40,577 250 - 
กลบัรายการการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ      
   และมลูค่าสินคา้เส่ือมสภาพ  - (87,764) - - 
ขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
    ท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 61,000 - - 
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28 ภาษีเงินได้  

 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:      
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     
   สาํหรับปี 25,282 132,219 - - 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 25,282 132,219 - - 
     

เพ่ิมในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้     
   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)  (10,240) (1,455) (335) (1,227) 
เพ่ิม(ลด)ในหน้ีสินภาษีเงินได ้     
   รอการตดับญัชี (หมายเหตุ 18)  26,087 171 - - 
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15,847 (1,284) (335) (1,227) 
     

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 41,129 130,935 (335) (1,227) 
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ
ท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี:  
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (147,752) 585,289 
ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) (29,550) 117,058 
ผลกระทบ:   
   - ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้ไม่ไดบ้นัทึกเป็น   
         สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและการตดัรายการระหวา่งกนั 85,263 18,992 
   - ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 610 6,675 
   - ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (2,596) (2,597) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์   
         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,598) (9,193) 
ภาษีเงินได ้ 41,129 130,935 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 64,088 42,375 
ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) 12,818 8,475 
ผลกระทบ:   
   - ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 659 657 
   - ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีได ้2 เท่า (1,214) (1,166) 
   - การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์   
         ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,598) (9,193) 
ภาษีเงินได ้ (335) (1,227) 

 
อตัราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียท่ีใช้สําหรับกลุ่มกิจการและบริษทัคือ อตัราร้อยละ 19 ถึงร้อยละ (1) และร้อยละ (1) ตามลาํดับ  
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 21 ถึงร้อยละ (3) และร้อยละ (3) ตามลาํดบั) 
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดท่ี้ลด/(เพ่ิม)ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี ลด/(เพิม่) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิม่) หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เม่ือเกษียณอาย ุ (1,010) 316 (694) 9,239 (1,512) 7,727 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ       
   เงินลงทุนเผื่อขาย (2,300) 460 (1,840) 200 (40) 160 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (3,310) 776 (2,534) 9,439 (1,552) 7,887 
       

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
   (หมายเหตุขอ้ 18)  776   (1,552)  
  776   (1,552)  
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  ภาษี    ภาษี  
 ก่อนภาษี ลด/(เพิม่) หลงัภาษี ก่อนภาษี ลด/(เพิม่) หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์       
   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,511 (502) 2,009 4,417 (883) 3,534 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 2,511 (502) 2,009 4,417 (883) 3,534 
       

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
   (หมายเหตุขอ้ 18)  (502)   (883)  
  (502)   (883)  
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29 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม     
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั     
   ของบริษทัใหญ่ (พนับาท) (188,181) 454,561 64,424 43,602 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุน้) 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) 0.05 0.01 0.01 

 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

30.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 จํานวนเงนิ  จํานวนเงนิ  
 สินทรัพย์ หนีสิ้น อตัราแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ หนีสิ้น อตัราแลกเปลี่ยน 
 ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี่ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี่ย 

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที ่31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 57,214 76,456 31.81 540,911 124,082 31.23 
ยโูร - 12,701 35.72 - 8,156 38.44 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 732 41.61 - 52 43.83 
ฟรังกส์วิส - 392 31.95 - 621 32.69 
โครนาสวีเดน - 73 3.42 - 177 3.74 
เยน - 43 0.29 - 354 0.29 
รูปีอินเดีย - 41 0.46 - - - 
เหรียญสิงคโปร์ 5 - 23.47 5 - 23.82 

 

 งบการเงนิฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 จํานวนเงนิ  จํานวนเงนิ  
 สินทรัพย์ หนีสิ้น อตัราแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ หนีสิ้น อตัราแลกเปลี่ยน 
 ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี่ย ทางการเงนิ ทางการเงนิ ถัวเฉลี่ย 

สกลุเงนิ พนับาท พนับาท ณ วนัที ่31 มนีาคม พนับาท พนับาท ณ วนัที ่31 มนีาคม 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 457 2,332 31.81 349 643 31.23 
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30 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

30.2 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ
ซ่ึงครบกาํหนดไม่เกิน 8 เดือน (พ.ศ. 2561 : 9 เดือน) ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม 
 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 
 ท่ีระบุในสัญญา พนับาท ท่ีระบุในสัญญา พนับาท 
     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  430,000 100 500,000 (84) 
   สกุลเงินยโูร 300,000 32 418,000 (32) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึง
ครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน) ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงินตรา มูลค่ายุติธรรม 
 ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) ต่างประเทศ เชิงบวก(เชิงลบ) 
 ท่ีระบุในสัญญา พนับาท ท่ีระบุในสัญญา พนับาท 
     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
   สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 8,200,000 1,047 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยใช้อัตราท่ีกาํหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของ 
กลุ่มกิจการเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัขั้นมลูค่า
ยติุธรรม 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้ นมีอาํนาจควบคุมบริษัท  
ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 
และบุคคลหรือกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น และกิจการท่ีถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้้องคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

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 และซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
    สินคา้เหลก็เส้น เหลก็ลวด และ  
    เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
NatSteel Trade International Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
NatSteel Recycling Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata International Metals Asia Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
T S Asia (Hong Kong) Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Refractories Ltd. ผลิตวสัดุทนไฟ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata International Singapore Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทาทา คอนซลัแทนซ่ี เซอร์วสิเซส      
   (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Sons Limited การลงทุนและใหบ้ริการดา้นท่ีปรึกษา ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd. บริการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

Tata NYK Shipping Pte. Ltd. ขนส่ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd. ซ้ือมาขายไป 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 ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Steel Processing and Distribution Limited แปรรูปและจดัจาํหน่ายเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Projects Limited  งานโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นไอที ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata International West Asia DMCC ซ้ือมาขายไป ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
Tata Power Co., Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานยนต ์ ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้     
รายไดจ้ากการขาย     
   Tata Steel Limited 1,370,187 659,564 - - 
   บริษทั สยามลวดเหลก็     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 733,214 731,456 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. - 6,971 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 4,568 55,071 - - 
   บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 329,599 163,952 - - 
   Tata Projects Limited 14,059 8,504 - - 
      รวม 2,451,627 1,625,518 - - 
     

ดอกเบ้ียรับ     
   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 4 - 
   บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     
      (มหาชน) - - 86,679 83,693 
      รวม - - 86,683 83,693 
     

รายไดค่้าบริการจดัการ     
   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 85,241 94,410 
   บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 158,265 178,620 
   บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     
      (มหาชน) - - 184,704 209,100 
      รวม - - 428,210 482,130 
     

รายไดอ่ื้น ๆ     
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. - 80 - - 
   Tata Steel Limited - 14,993 - - 
      รวม - 15,073 - - 
 
บริษทัทาํสัญญาบริการกบับริษทัยอ่ย โดยเรียกเก็บตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาซ่ึงคาํนวณโดยวธีิราคาทุนบวกกาํไร 
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82 

 
31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใช้จ่าย     
ซ้ือ     
   บริษทั สยามลวดเหลก็     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 4,970 - - - 
   Tata Steel Limited - 24,065 - - 
   NatSteel Recycling Pte. Ltd. 97,695 627,233 - - 
   Tata International Metals Asia Ltd. 1,000,194 - - - 
   Tata International Singapore Pte. Ltd. - 37,392 - - 
   Tata International Limited 13,976 6,874 - - 
   Tata International West Asia DMCC 5,264 34,842 - - 
   NatSteel Holdings Pte. Ltd. 129,206 - - - 
      รวม 1,251,305 730,406 - - 
     

ซ้ือสินทรัพย ์     
   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี     
      (ประเทศไทย) จาํกดั 3,370 - 3,370 - 
   Tata Technologies Pte. Ltd. - 562 - 562 
      รวม 3,370 562 3,370 562 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
   บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 2,627 4,710 
   บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 26,254 23,732 
      รวม - - 28,881 28,442 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ 

พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
   Tata Steel Limited 72 32 72 32 
   บริษทั สยามลวดเหลก็     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 266 136 - - 
   Tata Sons Limited 1,051 847 1,051 847 
   Mjunction Services Limited 55 116 55 116 
   บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั - 31 - - 
   Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. 392 2,430 392 2,430 
   บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี      
      (ประเทศไทย) จาํกดั 99 850 99 850 
   Tata Technologies Pte. Ltd. - 1,408 - 1,408 
   Tata AIG General Insurance Co., Ltd. - 20 - - 
      รวม 1,935 5,870 1,669 5,683 
     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 63,492 63,108 63,492 63,108 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21,197 18,185 21,197 18,185 
      รวม 84,689 81,293 84,689 81,293 
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84 

 
31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ท่ีเกิดจากการขาย/ซ้ือสินคา้ การใหบ้ริการ และอ่ืน ๆ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
Tata Steel Limited - 447,482 - - 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 1,877 8,260 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 3,485 15,633 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     
   (มหาชน) - - 4,066 18,351 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 12,523 3,565 - - 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. - 1,943 - - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 45,862 9,883 - - 
Tata Projects Limited - 1,399 - - 
      รวม 58,385 464,272 9,428 42,244 
     

ลูกหนี้อืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
Tata Steel Limited 23 24 23 24 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 7 5,795 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 44 13,085 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั     
   (มหาชน) - - 7,085 18,861 
Tata Sons Limited - 136 - 136 
บริษทั ทาทา คอมมิวนิเคชัน่ส์      
   (ประเทศไทย) จาํกดั 21 21 21 21 
Tata Power Co., Ltd. - 18 - 18 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั 199 - 199 - 
บริษทั ที เอส เอน็ ไวร์ จาํกดั 85 - 85 - 
      รวม 328 199 7,464 37,940 
     

เจ้าหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,285 2,242 - - 
Tata International Singapore Pte. Ltd. - 701 - - 
      รวม 2,285 2,943 - - 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ท่ีเกิดจากการขาย/ซ้ือสินคา้ การใหบ้ริการ และอ่ืน ๆ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนี้อืน่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
Tata Steel Limited 2,300 - 2,300 - 
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จาํกดั - - 398 278 
บริษทั เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกดั - - 2,035 2,337 
บริษทั เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 81 77 
Tata Sons Limited - 30,836 - 30,836 
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. - 612 - 612 
Tata Technologies Pte. Ltd. - 1,088 - 1,088 
บริษทั ทาทา เทคโนโลยส์ี      
   (ประเทศไทย) จาํกดั 1,549 - 1,549 - 
      รวม 3,849 32,536 6,363 35,228 

 
ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - 2,780,640 2,719,634 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ     
   ระหวา่งปี - - (339,589) 61,006 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 2,441,051 2,780,640 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยจาํนวนทั้งส้ิน 2,441 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2,781 ลา้นบาท) 
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์
คํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด 
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31 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - 1,913,950 1,988,798 
เงินกูย้มืลดลงสุทธิระหวา่งปี - - (74,126) (74,848) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี - - 1,839,824 1,913,950 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบริษทัย่อยจาํนวนทั้งส้ิน 1,840 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 1,914 ลา้นบาท)  
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและไม่ระบุวนัครบกาํหนด 
 

32 หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บแจง้จากกรมสรรพากร 
เร่ืองการประเมินเงินเพ่ิมรวมเป็นเงิน 16 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปีของบริษัทย่อยดังกล่าว 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษทัย่อยประมาณการกาํไรสุทธิสําหรับปีดงักล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25  
ของกาํไรสุทธิท่ีทาํไดจ้ริง โดยบริษทัย่อยเห็นว่ามีเหตุอนัควรเกิดข้ึนในคร่ึงปีหลงัท่ีทาํให้ประมาณการกาํไรสุทธิดงักล่าวตํ่าไป  
บริษทัยอ่ยไดท้าํการยืน่อุทธรณ์ไปยงักรมสรรพากรแลว้  
 
เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แจง้ปฏิเสธคาํขออุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดด้าํเนินการ
ยืน่อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางแลว้ และคาดวา่จะไม่มีรายการเงินเพ่ิมท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติม จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวในงบการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เร่ืองดงักล่าวยงัไม่มีขอ้ยุติ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติม  
จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน 
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33 ภาระผูกพนั  

 
33.1 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 
หนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม
อุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 จาํนวน 350 ลา้นบาท และ  
325 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 
33.2  ภาระผูกพนัเพือ่ใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 68,057 84,231 - - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,799 2,237 - 2,237 

 
33.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 
ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับท่ีดิน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน 
โดยจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มกิจการตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าท่ีไม่สามารถยกเลิกไดมี้ดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี 34,515 45,142 18,308 28,776 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 37,574 58,051 23,747 33,764 
 72,089 103,193 42,055 62,540 
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33 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
33.4 ภาระผูกพนัจากการทําเลตเตอร์ออฟเครดติ 

 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนั พนั พนั พนั 
     

สกุลเงิน     
ดอลลาร์สหรัฐ 680 366 - - 
ยโูร 355 523 - - 

 
34 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน 
ทางการเงินดงักล่าว 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่ มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่   
 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัช้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใ่ช้ 
หนีสิ้นทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

       

สินทรัพยท์างการเงิน       
1. สญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
(แสดงรวมเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน) 

138 1,047 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปล่ี ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า  
(จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ีสามารถสังเกตได้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา 
ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราท่ีสะท้อนถึงความเส่ียง 
ดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 

2. เงินลงทุนเผื่อขาย 1,200 3,500 - - ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน
อย่างเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น  
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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34 การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน 
ทางการเงินดงักล่าว (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่ มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่   
 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม ลาํดบัช้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงนิ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 มูลค่า เทคนิคการประเมนิมูลค่า และข้อมูลทีใ่ช้ 
หนีสิ้นทางการเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ยุตธิรรม ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

       

หน้ีสินทางการเงิน       
1. สญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
(แสดงรวมเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน) 

6 116 - - ระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา
แลกเปล่ี ยนเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า  
(จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ีสามารถสังเกตได้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา 
ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราท่ีสะท้อนถึงความเส่ียง 
ดา้นสินเช่ือของคู่สญัญาต่าง ๆ 

 
35 การส่งเสริมการลงทุน  

 
กลุ่มกิจการไดรั้บสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 2 บตัร เลขท่ี 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ  
โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั 
สําหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กลวด นํ้ าเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไข 
ท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
 
ก) ไดรั้บยกเวน้ อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
ข) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมโดยมีกาํหนดเวลาสามปี 

นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
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35 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 
รายไดจ้ากการขายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจาํแนกตามกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม 
การลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนที่ได้รับการ ส่วนที่ไม่ได้รับการ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 19,753,096 19,753,096 
รายไดจ้ากการส่งออก - 2,469,270 2,469,270 
รวมรายได ้ - 22,222,366 22,222,366 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนที่ได้รับการ ส่วนที่ไม่ได้รับการ  
 ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 20,297,660 20,297,660 
รายไดจ้ากการส่งออก - 1,948,613 1,948,613 
รวมรายได ้ - 22,246,273 22,246,273 
 

36 เหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในงบการเงิน 
 
เม่ือวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้
เม่ือพน้กาํหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสําหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปีจะเปล่ียนจากจาํนวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและคาดว่า 
จะมีผลกระทบเป็นผลขาดทุนและหน้ีสินต่อกลุ่มกิจการและบริษทัจาํนวน 57 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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กรุงเทพมหานคร (ส�านักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 0 2937 1000 

โทรสาร : 0 2937 1223-4
โรงงานชลบุรี

โทรศัพท์ : 0 3834 5355
โทรสาร : 0 3834 5350

โรงงานระยอง
โทรศัพท์ : 0 3868 3968
โทรสาร : 0 3868 3969

โรงงานสระบุรี
โทรศัพท์ : 0 3628 8000
โทรสาร : 0 3628 8002

WWW.TATASTEELTHAILAND.COM




