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ส่ วนที 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิม ชือบริ ษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนตาม
โครงสร้ างการควบรวมกิจการระหว่าง บริ ษัท NTS ซึงถือหุ้นโดยกลุม่ หอรุ่ งเรื อง และ บริ ษัท SISCO และ SCSC ซึงถือหุ้น
โดย บริ ษัท ซิเมนต์ไ ทยโฮลดิง จํากัด
ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (Holding Company) มีบ ริ ษัท ย่อยคือ NTS SISCO
และ SCSC ซึงทังสามบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลา บริ หารงานโดยทีม ผู้บริ หารทีมีความเชียวชาญ
ด้ านธุรกิจเหล็กจาก บริ ษัท ทาทา สตีล ประเทศ อินเดีย และทีมผู้บริ หารทีมีความรู้ความสามารถจากบริ ษัท NTS, SISCO
และ SCSC
การดําเนินงานของบริษทั เป็ นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุม่ บริ ษทั โดยมีบริ ษทั เป็ นผู้กาํ หนดนโยบายการบริห ารระดับ
สูงสุด
และบริษัทย่อยทังสามจะดูแลด้ านการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริหารทีบริ ษทั กําหนดไว้ ทังด้ าน
การตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้ านอืนๆ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็ นบริ ษัทย่อยที Tata Steel Limited
(“TSL”) ถือหุ้นอยูใ่ น สัดส่วนร้ อยละ 100 ดําเนิน ธุรกิจเป็ นบริ ษัทลงทุน มีสํานักงานใหญ่ตังอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทังนี
TSL เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีจัดตังขึนภายใต้ กฎหมายอินเดีย และเป็ นบริษัทผลิตเหล็กทีหลากหลายหนึงในสามอันดับ แรก
ของประเทศอินเดีย แม้ ว่า TSL (บริ หารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับ บริ ษั ทที ตังอยู่ในประเทศไทย ด้ วย
ผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าได้ อ ย่างกว้ างขวาง อีกทังยังให้ การสนับ สนุน
ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มทีในเรื องการดําเนิน งานทางธุรกิจ ทังทางด้ านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ ด้านการเงิน การ
ฝึ กอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางสํานักงานเครื อข่าย ด้ วยการบริ หารงานทีประเทศสิงคโปร์ TSL
ขับเคลือนกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมันในการสร้ างความปิ ติยิน ดีให้ กับ ลูก ค้ าด้ วยนวัตกรรมของผลิต ภัณฑ์ และการ
บริการทีเหนือระดับ สําหรับ เหล็กก่อสร้ าง ตลอดจนการสร้ างมูลค่ าเพิมให้ กับผู้ถือหุ้ น ของบริษัท
เราจะทํ า ให้ วิ สัยทั ศ น์ ของเราบรรลุผ ลสําเร็ จ ด้ วยการเพาะบ่ม วั ฒ นธรรมแห่ ง ความน่ า เชื อถือ ไว้ ว างใจ และการ
ปรั บปรุ งพัฒนาอย่ างต่ อเนื องควบคู่ไปกับ การรั กษาไว้ ซึงการทํางานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมันใน
มาตรฐานสูงสุดของการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
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1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ประวัตแิ ละพัฒนาการทีสําคัญทีผ่านมามีดงั นี
2545  บริษัทจดทะเบียนจัดตังขึนเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ในชือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” (MS)
 บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC ซึงเป็ นบริษท
ั ย่อยของ
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด (CHC)
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุม ัตใิ ห้ หลักทรัพย์ของบริษัทเริมซือขายภายใต้ ห มวด “REHABCO”
2547  ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ย้ายหมวดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทกลับสูห่ มวด “CONMAT”
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CHC บรรลุข้อตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยู่ในบริ ษทั ทังหมดให้ แก่กลุม่ Tata Steel
กลุม่ Tata Steel ร่ วมกันยืนคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัททังหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถอื หุ้นทุกรายเป็ นการทัวไป
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั เปลียนจาก “CHC” เป็ น “กลุม่ Tata Steel”
บริษัทเปลียนชือจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)”
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลียนแปลงชือย่อหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั ในระบบการซือขายจาก “MS” เป็ น “TSTH”
บริษัทจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2549 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร
สุทธิ)
บริษัทจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2550 – 2551 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20%
ของกําไรสุทธิ)
โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึงเป็ นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้ แร่ เหล็กเป็ นวัตถุดิบได้ กอ่ สร้ างเสร็ จ
สมบูรณ์ ถือเป็ นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลียนหมวดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทมาอยูใ่ นหมวด “STEEL”
โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยุดการผลิตเป็ นการชัวคราว เนืองจากราคาวัตถุดิบทีมีราคาสูงขึน และคาดว่าจะ
กลับ มาดําเนินการผลิตเมือความผัน ผวนของราคาวัตถุดบิ กลับเข้ าสูส่ ภาวะการณ์ทีเหมาะสม
บริษัทเปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ “TATA TISCON”
บริษัทก้ าวเข้ าสูต่ ลาดผลิตภัณฑ์ ใหม่ เป็ น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึงเป็ นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย
บริษัทเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้ นต้ านแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหว” ครังแรกในประเทศไทย สําหรับพืนทีทีมี
แนวโน้ มเรื องแผ่นดินไหว
บริษัทได้ รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท NTS ได้ รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
บริษัทได้ รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท NTS ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้น

บมจ. ทาทา สตีล (ยประเทศไท)
(“TSTH”)

99.76%
บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป (“NTS”)

99.99%
บมจ. เหล็กสยาม 2001 (“SISC”)

99.99%
บมจ. เหล็กก่อสร้ างสยาม (“SCSC”)

นโยบายการแบ่ งการดําเนิน งานของบริษัท ในกลุ่ ม
บริ ษัทมีนโยบายในการจัดสรรกําลังการผลิตสําหรับแต่ละบริ ษัทย่อยด้ วยเป้ าหมายทีจะทํ าให้ เกิดผลกําไรสูงสุดแก่บ ริ ษัท
โดยรวม ด้ ว ยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ ละโรงงาน และการตัด สินใจอย่างมืออาชีพ
สามารถผลิตสินค้ าได้ หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของตลาดและลูกค้ าได้อย่างเต็มที

บริษทั ย่ อย
บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

ทุน ชําระแล้ ว (ล้ านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2558
4,627.96
120.00
1,750.00

3

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้ น และเหล็กลวด
เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณ
เหล็กเส้ น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

บริษัทมีสดั ส่วนของรายได้ จากการจัดจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึงมีการผลิตโดยแต่ละบริ ษัทย่อย ดังนี
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2557 – 2558
ปี 2556 - 2557
ปี 2555 - 2556
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
ภายในประเทศ
13,772
64.49
14,610 57.61
12,803 51.18
เหล็กเส้ น
4,505
21.09
6,841 26.97
9,167 36.65
เหล็กลวด
1,403
6.57
1,131
4.46
1,452
5.81
เหล็กรูป พรรณขนาดเล็ก
81
0.38
103
0.40
121
0.48
อืนๆ
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
19,761
92.54
22,685 89.44
23,543 94.12
ภายในประเทศ
ส่ งออก
เหล็กเส้ น
เหล็กลวด
เหล็กรูป พรรณขนาดเล็ก
อืนๆ
รวมรายได้ จากการส่ งออก
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
ทังสิน

1,488
99
7
1,594

6.97
0.46
0.03
7.46

21,355

100.00

2,495
164
19
2,678

9.84
0.64
0.08
10.56

25,363 100.00

815
641
16
1,472

3.26
2.56
0.06
5.88

25,015 100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้ น
ผลิตภัณฑ์นีประกอบด้ วย เหล็กเส้ นกลมและเหล็กข้ ออ้ อยทีมีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลําดับ
เหล็กเส้ นกลม ผลิตตามมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2543 ชันคุณภาพ SR 24 และเหล็กข้ ออ้ อย
ผลิตให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม (มอก.)เลขที 24-2548 ชันคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50
ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนีใช้ ประโยชน์ หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อ สร้ าง เช่น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ในงานถนน สะพาน เสา
ตอม่อ อาคาร บ้ าน และงานก่อสร้ างทัวไป เป็ นต้ น
นอกจากนีบริ ษัทยังได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้ น ข้ ออ้ อย โดยมีคณ
ุ สมบัติสามารถต้ านทานแรงสันสะเทื อนแผ่นดินไหว
ภายใต้ชือ ทาทา ทิสคอน เอส ซุป เปอร์ ดักไทล์ ชันคุณภาพ SD 40 เส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. มีคุณสมบัติตาม
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มาตรฐานสากลเทียบเท่าเหล็กเส้นต้านทานแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหวจากทัวโลก มันใจได้ ว่าโครงสร้ างอาคารในพืนทีมี
ความเสียงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะได้ รับ ความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึน
2. เหล็กลวดคาร์ บอนตํา
เหล็กลวดคาร์ บ อนตําชันคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้ นผ่าศูน ย์ กลางขนาด 5.5-16 มม.
และผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ JIS
G3507 (1991) ตามลําดับ เหล็กลวดนีใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตา
ข่าย ลวดชุบ สังกะสี ลวดหนาม ลวดเชือม ลวดเบอร์ สกรู และน๊ อต เป็ นต้ น
3. เหล็กลวดคาร์ บอนสูง
เหล็ก ลวดชันคุ ณ ภาพ SWRH 27-82 มี เ ส้ น ผ่า ศูน ย์ ก ลางขนาด 5.5 – 19 มม. และ ผลิต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที 349-2548 เหล็กลวดชนิดนีใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตลวดเหล็กที ใช้ ในงานคอนกรี ต
แรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับ แรงกด สปริ งรับ แรงยึด สปริ งรับแรงบิด ลวดสลิง เป็ นต้ น
4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
เหล็ก รู ป พรรณขนาดเล็กมี ห ลายลัก ษณะ เช่ น เหล็กฉาก และเหล็ก รางนํ า ผลิต ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
ผลิต ภัณฑ์ อุต สาหกรรม (มอก.) เลขที 1227-2539 ชันคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ ป ระโยชน์
หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง เช่น ทําโครงหลังคา เสาไฟฟ้า และป้ ายโฆษณา เป็ นต้ น
5. เหล็กเพลา
เหล็กเพลาเป็ นเหล็ก เส้ นกลม มี เ ส้ นผ่ าศูนย์กลางขนาด19 - 40 มม.สําหรั บ ชันคุณภาพ SS400 ผลิต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม JIS G3101 (1995) สําหรั บ การใช้ งานทัวไป และชันคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐาน
JIS G4051 (1979) สําหรับ การใช้ งานพิเศษ ผลิตภัณฑ์เหล่านีใช้ ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทัวไป
6. เหล็กเส้ น ตัด และ ดัด สําเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและดัดสําเร็ จรู ปนีใช้ ผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้นทีมีคณ
ุ ภาพของบริษัทเป็ นวัตถุดิบ เพือตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละราย ซึงช่วยในเรื องการประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้ นทุนการขนส่งนอกจากนันลูกค้ ายัง
สามารถประหยัดการใช้ เหล็กได้ เนืองจากไม่มเี ศษเหลือจากการตัด ทีบริเวณงานก่อสร้ าง
ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริ ษัทย่อยของ TSTH ทุกบริ ษัท ซึงประกอบด้ วย SISCO SCSC และ NTS มีความมุ่งมันทีจะส่งเสริ มระบบการบริ หารงาน
สู่คณ
ุ ภาพ และมาตรฐานในระดับ สากลโดย SISCO SCSC และ NTS ได้ รับ การรับ รองมาตรฐาน ISO 9001:2008
(มาตรฐานสากลของระบบการบริ หารงานคุณภาพ) นอกจากนี บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสิงแวดล้ อม
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และห้ อ งปฏิ บ ัติการให้ เ ป็ นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ โดย SCSC NTS และ SISCO ได้ รับ การรั บ รองมาตรฐาน ISO
14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิงแวดล้ อม)
บริษัทให้ ความสําคัญต่อมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพือสุขอนามัยทีดีของพนักงานทุกคน
โดย SISCO SCSC และ NTS ได้ รับ การรับรองมาตรฐาน TIS 18001:2554 และ OHSAS18001:2007 (มาตรฐานสากล
สําหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
สิท ธิป ระโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุ น
บริ ษัทจะใช้ สทิ ธิประโยชน์สาํ หรับข้ อยกเว้ นทางภาษีทีได้ รับ จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ทีบริษัท
ย่อย มีอยู่ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 ซึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุป ได้ ดงั นี
ปริมาณการ
ผลิต
(ตันต่ อปี )

สิทธิประโยชน์ ทีได้ รับ

NTS
ระยะที 2

500,000



MBF*

500,000



SISCO
ระยะที 1



372,000





ได้ รับยกเว้ นภาษีนิตบิ ุคคลเป็ น เวลา 8 ปี ตังแต่ปีทีเริมดําเนินการ
(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557)
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปี ที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํ ามาหักกําไรที ต้ องเสีย
ภาษี ใน 5 ปี ถัดไป
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสําหรับ กําไรสุทธิเป็ นเวลา ปี
ตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560)
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปี ที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํ ามาหักกําไรที ต้ องเสีย
ภาษี ใน 5 ปี ถัดไป
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ได้ รับยกเว้ นภาษีนิตบิ ุคคลไม่เกินร้ อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุน เป็ นเวลา
3 ปี
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปี ที 1 ถึงปี ที 3 สามารถนํ ามาหักกําไรที ต้ องเสีย
ภาษี ใน 5 ปี ถัดไป

* Mini Blast Furnace Project หรื อ โครงการเตาหลอมเหล็กขนาดเล็ก
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
การตลาด
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้ น

บริษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยดําเนินการผ่านเครือข่ายของผู้จาํ หน่ายสินค้ าในกรุ งเทพและปริมณฑล และตามจังหวัด
ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ ายขายของบริ ษัทนัน จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้ ผ้ รู ับเหมา
และเจ้ าของโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดังนันจึงทําให้ แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่ งมากขึน
จนทํายอดขายได้ มากทีสุดในประเทศไทย โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ ในระดับใกล้ เคียงกับปี ทีผ่านมา การใช้ แนว
ทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ นันแตกต่างไปจากวิธีการทีคูแ่ ข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึงส่วนใหญ่จะเน้ นทีการขายในเขต
กรุ งเทพและปริมณฑลมากกว่า ยอดขายในพืนทีต่างๆดังกล่าวไม่มีความผันผวนมากนัก และมักเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสร้ างผล
กําไรให้ บริ ษัทสูงกว่าคูแ่ ข่งในลําดับ ถัดไปมาก ในส่วนของความพยายามทีจะปรับปรุ งสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นัน ในปี
ทีผ่านมา บริษัทยังคงให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นเหล็กต้ านแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหวในชือ ทาทา ทิสคอน เอส
ซุปเปอร์ ดกไทล์
ั
โดยได้ ทําการตลาดในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนือง ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเปิ ดตัวเป็ นครังแรก
ในประเทศไทยเพือให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกใหม่ในการเสริ มความมังคงแข็งแรงให้ กบั โครงสร้ างของอาคารในเขตพืนทีเสียงต่อ
ภัยจากแผ่นดินไหว ผลิตภัณฑ์ใหม่นีได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และกําลังอยูร่ ะหว่างทีจะขยายตลาดไปยังเขตพืนทีอืนที
มีความเสียงจากแผ่นดินไหวเพิมเติมอีก
2. เหล็กลวด
LCWR เป็ นเหล็กลวดทีบริ ษทั จัดจําหน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้ าสําเร็ จรู ปเช่น ตะปู รัว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็ นต้ น สําหรับ
เหล็กลวดพิเศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้ กบั ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงสําหรับ งานคอนกรี ตอัดแรง (PC
wire PC strands) ลวดเชือมในอุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขวไฟฟ
ั ้ า ลวดเหล็กสําหรับลวดขอบยางรถยนต์ (Tire bead wires)
และ ลวดเหล็กสําหรับงานขึนรูปสปริ ง เป็ นต้ น ซึงเป็ นการขายไปยังลูกค้ ากลุม่ ผู้ผลิตโดยตรงเป็ นหลัก
3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ปั จจุบนั ช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภทนีคือ ผ่านทางตัวแทนจําหน่ายซึงจะกระจายสินค้ าต่อไปยังผู้
รับเหมาก่อสร้ างและผู้ผลิตแปรรูป
4. เหล็กเพลา
บริษัทจัดจําหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทัวไป รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว
5. เหล็กเส้ น ตัด และ ดัด สําเร็จรูป
เป็ นบริ การพิเศษทีให้ แก่ผ้รู ับ เหมา โดยเหล็กทีถูกดัดเป็ นรูปทรงต่างๆถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสังตัดทีได้ รับ
จากลูกค้ าเพือเป็ นการลดความสูญเสียเหล็กเส้ นทีเหลือเศษจากการตัดและดัดทีหน้ างาน อีกทังยังเพิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ รวดเร็ วยิงขึน และลดการใช้ แรงงาน ซึงเป็ นปั ญหาใหญ่สาํ หรับ งานก่อสร้ างในปั จจุบนั
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บริษัทยังคงมีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ เกิดขึนอย่างสมําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้าทีมีมูลค่าเพิมใน
กลุม่ เหล็กลวดพิเศษสําหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น เหล็กลวด ER70S-6 สําหรับ การใช้ งานเป็ นลวดเชือม
CO2 wire เหล็กลวด SWRH77B สําหรับ งานสปริ งโช้ คอัพในรถจักรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวด 10B21
10B22 สําหรับ งานน๊ อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น
ตลาดส่ งออก
บริษัทส่งออกทังเหล็กเส้ นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพือนบ้ านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม
อินโดนีเ ซีย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินค้ าทีเป็ นระบบ นอกจากนี บริษัทยังได้สง่ ออกสินค้า
เหล็กเส้ น ภายใต้ เครื องหมายการค้ า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย โดยได้รับ การสนับ สนุน จากเครื อข่ายกระจาย
สินค้ าของ ทาทา สตีล อินเดีย
สัดส่ วนของช่ องทางจัดจําหน่ าย

ช่ องทางจําหน่ าย
ขายตรง
ตัวแทนจําหน่ายส่วนภูมิภาค
ตัวแทนจําหน่ายในกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
รวม

ปี 25572558
34%
17%
49%
100%

ปี งบประมาณ
ปี 2555ปี 2554ปี 25532556
2555
2554
44%
47%
48%
12%
13%
17%
44%
40%
35%
100%

100%

100%

ปี 25522553
43%
19%
38%
100%

ภาวะการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ ผู้ผลิตทีมี เตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตที ไม่มี เตา
หลอมไฟฟ้า (Non-EAF) ผู้ผลิตทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จัดหาเศษเหล็กทังจากภายในประเทศและนําเข้ าจากต่างประเทศ
เพื อใช้ เ ป็ นวัต ถุดิ บ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ กึงสําเร็ จ รู ป ที เรี ย กว่า เหล็กแท่ง ซึ งจะถูกนํ าไปผลิ ตผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรู ป เช่ น
เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าจะซือเหล็กแท่งในตลาดเพือการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรูป
เมือพิจารณากําลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กับ ความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็ น ว่ า
ยังคงมีกําลังการผลิตเหลือเพียงพอทีจะรองรับกับความต้ องการใช้ ในอนาคตได้ อีกมากและหากพิจารณารายละเอียดการ
บริ โภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่า งปี 2555 - 2557 จะพบว่าผลผลิตในปี 2557 นันลดลงร้ อยละ 1 จากปี 2556
แต่การนําเข้ ากลับสูงขึนถึงร้ อยละ 9 จากปี 2556 โดยมีการเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากช่วงเวลาทีผ่านมา และหากพิจารณา
ถึงรายละเอียดการนําเข้ าสินค้ าเหล็กของประเทศไทยจะพบว่าในปี 2557 ประเทศไทยนํ าเข้ าจากประเทศจีนเพิมขึนกว่า
550,000 ตัน หรื อเพิมขึนร้ อยละ 19 จากปี 2556 อันเนืองมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ทํ าให้ อุป ทานมี
มากกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ ดังนันผู้ผลิตของประเทศจีนจึงพยายามระบายสิน ค้ าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยวิธีการ
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หาประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบในการสนับสนุนการส่งออกของรั ฐบาล จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทังกําลังการผลิต
ภายในประเทศทีมีเหลืออย่างมาก และการนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ ในราคาที ไม่ยุติธรรมต่อการแข่งขัน กับ ผู้ผลิตใน
ประเทศ ทําให้ ตลาดเกิดภาวะการแข่งขันสูงและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุม่ สินค้ าเหล็กลวด
ตลาดต่างประเทศ – การส่ งออก
บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนิเซีย
รวมทังยังมีการส่งสินค้ าเหล็กเส้ นไปยังประเทศอิน เดียอีกด้ วย เพือให้ ได้ มาซึงรายรับสูงสุด ทังนีเนืองมาจากการมีเครื อข่าย
การจัดจําหน่ายทีดีและมีระบบ จึงส่งผลให้ เหล็กเส้ นตรา TATA TISCON มีราคาขายทีดี และจากการทีบริ ษัทสร้ างความ
ต่อเนีองในการทําธุรกิจ จึงได้ รับ คําสังซือจากลูกค้ าในอาเซียนอย่างสมําเสมอ การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากผู้ป ระกอบ
การในประเทศ และจากประเทศจีน โดยบริษัทมีสดั ส่วนการขายในตลาดต่างประเทศในปี ทีผ่านมาอยู่ทีร้ อยละ 7
ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2557 World Steel Association ประมาณการความต้ องการใช้เหล็กทัวโลกอยูท่ ี 1,562 ล้ านตัน (มกราคม 2558) โดย
เพิมขึนจากปี 2556 ทีร้ อยละ 2 โดยเพิมขึนอย่างมากในเขตเศรษฐกิจอเมริ กา และทวีปยุโรปตามลําดับ
ด้ านภูมิภาคเอเซีย และกลุม่ ประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกความต้ องการใช้ เหล็กยังคงมีความต้ องการเพิมขึนอย่าง
ต่อเนืองโดยในปี 2557 เพิมขึนร้ อยละ 1.7 จากปี 2556 แต่ก็ยงั คงเผชิญภาวะอุปทานทีมากกว่าอุป สงค์ เนืองจากผู้ผลิต
เหล็กลําดับต้ นๆ ของโลกตังอยู่ในภูมิภาคเอเซียไม่ว่าจะเป็ น ญีปุ่ น ไต้ หวัน และทีมากทีสุดคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึง
ต้ องมีการผลักดันอุปทานส่วนเกินไปยังประเทศต่างๆโดยใช้ ราคาตําเป็ นปั จจัยสําคัญ อีกทังการเติมธาตุบางชนิดเพือเลียง
พิกดั อากรขาออกของประเทศตนเพือไม่ต้องเสียภาษีอากรขาออก แถมยังได้ รับ การชดเชยภาษีเพิมเติมอีก พร้ อมด้ วยการ
ไม่ต้องเสียภาษี อากรขาเข้ าของประเทศทีนําเข้ านันๆ อีกทางหนึง
ด้ านประเทศไทยในปี 2557 อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิจจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพิมขึนร้ อยละ 0.7 จากปี 2556 เนืองจากการลงทุนโครงสร้ างพืนฐานของภาครัฐทีชะลอออกไป และปั ญหา
ทางด้ านการเมือง ซึงส่งผลต่อความไม่มนใจต่
ั อการใช้จ่ายของภาคประชาชน และการลงทุนของภาคเอกชนทังภายใน
ประเทศ และจากต่างประเทศ ด้ านความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวในปี 2557 เพิมขึนร้ อยละ จากปี
เนืองจากการ
นําเข้ าสินค้ าทีมีราคาถูกโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลุม่ สินค้ าเหล็กลวดเพือเก็บสต็อคสินค้ า
การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2555 – 2557
ปี
ปริมาณ อัตราการ
นําเข้ า
อัตราการ ส่ งออก
การผลิต เติบโต
(ล้ านตัน )
เติบโต
(ล้ านตัน)
(ล้ านตัน)
(%)
(%)
2557
3.94
-1
3.18
9
0.95
2556
3.96
-2.2
2.93
18.1
0.96
2555
4.05
11
2.48
25.9
0.89
ทีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
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อัตราการ
เติบโต
(%)
-1
7.0
3.5

ความต้ องการ อัตราการ
ใช้ (ล้ านตัน ) เติบโต (%)
6.17
5.93
5.64

3
5.1
18.5
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การนําเข้ าสิน ค้ าเหล็กของประเทศไทย (ล้ านตัน)
ลําดับ
ประเทศ
2555
1
ญีปุ่ น
4,799,822
2
จีน
2,814,751
3
เกาหลีใต้
1,710,136
4
ไต้ หวัน
673,834
5
เวียดนาม
170,826
6
อินเดีย
192,829
7
บราซิล
5,558
8
ตุรกี
5,935
9
มาเลเซีย
104,588
10
เยอรมัน
37,808
รวม
11,293,491

2556
4,901,210
2,836,996
1,565,896
767,667
212,886
660,910
5,230
75,443
102,234
101,944
12,248,790

2557
5,094,417
3,389,285
1,468,021
672,270
244,841
187,857
110,247
106,593
78,621
58,049
11,896,196

ทีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมในปี 2558-2559
ปี 2558 World Steel Association ประมาณการความต้ องการใช้เหล็กทัวโลกอยูท่ ี 1,594 ล้ านตัน (มกราคม 2558) โดย
เพิมขึนจากปี 2557ทีร้ อยละ 2 โดยเพิมขึนอย่างมากในทวีปแอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลางตามลําดับ
ด้ านภูมิภาคเอเซียและกลุม่ ประเทศหมู่เกาะมหาสมุท รแปซิฟิกความต้ องการใช้ เหล็กยังคงมีความต้ องการเพิมขึนอย่าง
ต่อเนืองโดยในปี 2558 เพิมขึนร้ อยละ 1.4 จากปี 2557 แต่ก็ยงั คงเผชิญภาวะอุปทานทีมากกว่าอุป สงค์ เนืองจากผู้ผลิต
เหล็กลําดับต้ นๆ ของโลกตังอยูใ่ นภูมิภาคเอเซียโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงต้ องมีการผลักดันอุปทานส่วนเกิน
ไปยังประเทศต่างๆ
ด้ านประเทศไทยจากประมาณการอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในปี 2558 จะเติบ โตเพิมขึนร้ อยละ 3.5-4.5 จากปี 2557 (กุมภาพันธ์ 2558)เนืองจากการเร่งรัดการ
ลงทุนในด้ านต่างๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้ างพืนฐาน เช่น ถนน การลงทุนพัฒนาระบบราง และรถไฟฟ้า พร้ อม
ด้ วยภาคการส่งออกทีคาดว่าจะเพิมขึนจากการฟื นตัวทางเศรษฐกิจ ในกลุม่ ประเทศยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญีปุ่ น อีกทัง
ราคาพลังงานทีปรับลดลงมาอย่างมาก
ด้ านความต้ องการใช้ สนิ ค้ าเหล็กในประเทศไทยของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยในปี 2558 เติบโตเพิมขึน
ร้ อยละ 6.8 จากปี 2557 (กุมภาพันธ์ 2558) อย่างไรก็ตาม การนําเข้ าสินค้ าเหล็กจากต่างประเทศจะยังคงเป็ นปั จจัย
สําคัญทีสุดทีจะกดดันผู้ผลิตภายในประเทศต่อไป
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รั บ ผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วัตถุดิบ วัสดุเ พือใช้ ในการซ่อ ม
บํารุ งรักษาเครืองจักรวัสดุใช้ ในการผลิต งานบริการ งานขนส่ง และงานพิธีการนําเข้ าสินค้าจากต่างประเทศ ซึงดําเนิ นงาน
ด้ วยทีมงานมืออาชีพจํานวนประมาณ 50 คน ประจําอยู่ทีสํานักงานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้ แก่ โรงงาน
สระบุรี (เหล็กสยาม (2001)) โรงงานระยอง (เหล็กก่อสร้ างสยาม) และโรงงานชลบุรี (เอ็น .ที.เอส.สตีลกรุ๊ ป)
โดยหน่วยงานจัดหาได้ ม่งุ เน้ นการจัดหาสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ มีความคุ้ม ค่า และส่งมอบสิน ค้ าในปริ ม าณที ต้ องการ ภายใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม สอดคล้ องกับ ปริ มาณสินค้ าคงคลังและแผนการผลิต เพือให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดในภาพรวมของทัง
กลุม่ บริ ษัทหน่ วยงานจัดหามีการปรึ กษาหารื อกับ หน่วยงานบริ หาร Supply chain เพือประมาณการความต้ องการใช้
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพือรักษาระดับ สินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับ นโยบายและแผนการผลิตเพือสามารถรั ก ษาระดับ
ต้ นทุนทางด้ านสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือง
การดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคล้ องกับ กลยุท ธ์ การจัดหาของกลุ่มบริ ษั ททา
ทา สตีล โดยมีการปรับ ปรุ งโครงสร้ างการจัดหาของทุกบริ ษัทในกลุ่ม เพือมุ่งเน้ นปรับปรุ งกระบวนการจัดหาอย่างต่อเนือง
เช่น การใช้ กลยุท ธ์ การจัดหาตามประเภทสินค้ า การเพิมจํานวนการทําสัญญาจัดหาเชิงกลยุทธ์ การใช้ ระบบจัดการ
ความสัมพันธ์ กบั คู่ค้าให้ เหมาะสมกับคู่ค้าและประเภทสินค้ า และการสังซือสินค้ าทีมีการสังซืออยู่สมํา เสมอเป็ นประจํา
โดยระบบจัดหาอัตโนมัติเพือลดค่าใช้ จา่ ยและเวลาในการจัดหา รวมถึงมีนโยบายการจัดหาทีชัดเจนเพือรองรับรู ปแบบการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ ต่างๆ อย่างเหมาะสมซึงกระบวนการดังกล่าวนีเป็ นผลสืบ เนืองจากการที บริ ษัทมีการพัฒนา
บุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค อย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลาทีผ่านมา
เพือให้ มนใจว่
ั ากระบวนการการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ มีการบริ หารจัดการกระบวนการ
จัดหาตามมาตรฐานอยูอ่ ย่างสมําเสมอ นอกจากมีการกําหนดกลยุทธ์สาํ หรับการจัดหาทีสอดคล้ องกับ การดําเนิ นงานของ
กลุม่ บริ ษัททาทา สตีล แล้ว บริ ษั ท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัททีปรึ กษาชันนําระดับ โลกเพือวิเคราะห์
กระบวนการทํ างานในปั จจุบ ัน อย่างละเอี ยด เพื อนํ า ไปสู่ก ารปรั บ ปรุ งประสิทธิ ภาพกระบวนการจัดหาเพื อเพิมผล
ประกอบการในระยะยาวต่อไป นอกจากนี บริ ษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ ที มีคุณภาพ รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับ ผู้จดั จําหน่ายและกลุ่ม ผู้เ กียวข้ อง โดยมี การ
บริ ห ารจัดการความสัม พัน ธ์ อันดีก ับผู้จัดจําหน่ายทีครอบคลุมค่าใช้ จ่ายหลักของทางจัดหาผ่านการสร้ างโครงการเพื อ
ปรับ ปรุงกระบวนการจัดหาร่ วมกันทังทางผู้จดั จําหน่าย ฝ่ ายจัดหา รวมถึงผู้ใช้ งานผลิตภัณฑ์ นนๆ
ั เพือได้ ประโยชน์ ทงในแง่
ั
การปรั บ ปรุ งกระบวนการ การแบ่งปั น ประสบการณ์และความรู้ ระหว่างผู้จัดจําหน่ ายและฝ่ ายจัดหา (Best practice)
รวมถึงการลดต้ นทุน ซึงเป็ นกระบวนการทีช่วยเพิมมูลค่าของกระบวนการจัดหามากขึน
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทมีการดําเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ โดยเน้ น ทีคุณภาพของวัตถุดิบ เป็ นหลักในระดับ ต้ น ทุนที สมเหตุสมผล สัดส่วนของการจัดหา
ภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75 และร้ อยละ 25 ตามลําดับ ทังนี การจัดหาส่วนใหญ่มาจาก
ภายในประเทศเนืองจากสามารถลดต้ นทุนในแง่ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง รวมถึงสามารถป้องกันความเสียงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลียนของสกุลเงินได้
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นอกจากนี บริ ษัททาทาสตีล (ประเทศไทย) ได้ ถอื เรื องความปลอดภัยเป็ นส่วนหนึงของการจัด หาสิน ค้ าและบริ การ ทังนี
บริ ษัทไม่เพียงแต่ให้ ความสําคัญในเรื องความปลอดภัยกับพนักงานเท่านัน แต่ยงั หมายรวมไปถึงผู้รับ เหมา ผู้รับ เหมาช่วง
และผู้รับเหมาขนส่งอีกด้วย โดยเริ มตังแต่กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา เพือให้ แน่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียทุกคนที ทํางานใน
โรงงาน จะต้ องปฏิบัตติ ามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
โครงสร้ างการดําเนิน งาน
หน่วยงานจัดหา บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ จดั ระบบการทํางานโดยการแบ่งหน่ วยงานตามประเภทสิน ค้ า และ
หมวดหมู่ในการใช้ จา่ ยออกเป็ น 5 หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี
1. การจัดหาเศษเหล็ก
ค่าใช้ จ่ายหลักของบริษัทมากกว่า 75% ของค่าใช้ จ่ายทังหมดมาจากการจัดหาเศษเหล็ก โดยแบ่งเป็ นหมวดย่อยๆ ดังนี คือ
เศษเหล็กในประเทศ เศษเหล็กต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทังนี กลยุทธ์ พืนฐานคือการจัดหาเศษเหล็ก
ภายในประเทศให้ ได้ ป ริ มาณที บริ ษั ทต้ อ งการมากที สุด และจะนํ าเข้ า เศษเหล็กจากต่า งประเทศในส่ว นทีเหลือ โดย
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยงานจัดหาในแต่ละประเทศของกลุม่ บริ ษัท ในรอบปี ทีผ่านมา ทางบริ ษัท ได้ มีการจัดหา
เศษเหล็กภายในประเทศเป็ นสัดส่วนถึง 80% ของค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเศษเหล็ก ซึงจัดหาจากผู้จดั จําหน่ายรายหลักโดย
ถือเป็ นผู้จดั จําหน่ายระดับ กลยุทธ์ โดยสัดส่วนปริ มาณเศษเหล็กในประเทศทีทางบริ ษัทจัดหาจากผู้จดั จําหน่ายดังกล่าว
รวมกันประมาณร้ อยละ 50 นอกจากนี ทางบริษัทได้ มีการแบ่งตลาดเศษเหล็กในประเทศแยกตามกลุ่ม ของผู้จัดจําหน่าย
เศษเหล็ก และตามประเภทของเศษเหล็ก โดยที มจัดหาเศษเหล็ก ได้ พ ัฒนาและเลือกใช้ กลยุทธ์ ให้ เ หมาะสมกับ ผู้จ ัด
จําหน่ายแต่ละราย และประเภทของเศษเหล็ก โดยมีเป้าหมายของกลุ่มเพือให้ เกิดมูลค่าประโยชน์ ทีได้ รับ จากการใช้ ง าน
สูงสุด
2. การจัดหาวัสดุเพือการซ่ อมแซมบํารุ งรักษาการผลิต
ส่วนจัดหาวัสดุเพือการซ่อมแซม บํารุ งรักษาเครืองจักร เช่น ตลับ ลูกปื น, อุป กรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบําบัดนํา
เสีย, เครื องกรอง, สายพานลําเลียง และอืนๆ วัสดุทีใช้ ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊ าซทีใช้ ในอุตสาหกรรม,
นํามันเชือเพลิง, ลูกกลิงสําหรั บ รี ดเหล็ก สินค้ า ในหมวดเหล่านีจะอยู่ภายใต้ การดําเนิ น งานอย่างใกล้ ชิดระหว่างวิศวกร
โรงงานและทีมจัดหา โดยในปี ทีผ่านมาได้ ให้ ความสําคัญกับการรวมปริ มาณวัสดุอะไหล่ ในแต่ละประเภทของแต่โรงงาน
เพือให้ เกิดอํานาจการต่อรองในเรื องจํานวนสังซือทีมากขึนเป็ นเรืองสําคัญ
3. การจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และการบริการ
ทีมจัดหาวัตถุดิบรับ ผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟและวัสดุป รุ งแต่งทีใช้ ในกระบวนการหลอมเหล็กด้ วย
เตาไฟฟ้ า (EAF) โดยดําเนินงานจัดหาภายใต้ ค วามร่ วมมือกัน อย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายจัดหาของบริ ษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) กับ หน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุม่ ทาทา สตีล โดยเป้าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุดิบทีดีเหมาะสมกับ
มูลค่าและราคาทีเหมาะสมในการผลิตของบริ ษัท งานโลจิสติกส์ และงานบริ การทีเกียวข้ องกับ การนํ า เข้ าสินค้ ามีการ
ประสานงานและทํางานอย่างใกล้ ชดิ ระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์และบริ ษัทในกลุม่ ทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการ
จัดการขันตอนกระบวนการขนสง่ ตามแต่ละวิธีทีจะทําให้ สินค้ าขนส่งได้ ตรงตามเวลาทีต้ องการ ด้ วยต้ น ทุนทีเหมาะสม
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การประสานกับนโยบายของบริ ษทั ถือเป็ นสิงสําคัญทีจะทําให้ เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกําจัดความเสียหายต่างๆ ทีจะเกิด
ขึนกับชีวิตและทรัพย์สนิ ของทุกคน
4. การจัดหาทีโรงงาน
เนืองจากมีกจิ กรรมงานบริการ งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวัสดุสนเปลื
ิ องทีโรงงานทัง 3 แห่ง บริษัท จึงได้ มอบหมาย
ให้ หน่วยงานจัดหาของแต่ละโรงงานเป็ นผู้ให้ บริ การ กับ ผู้ใช้ งานภายในโรงงาน เพือเป็ นการอํานวยความสะดวก เพิมความ
คล่องตัวและความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้ มี เจ้ าหน้ าทีประจําอยู่ทีโรงงานทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด
เพือให้ มนใจว่
ั าผู้รับบริ การจะได้ รับการบริ การตรงตามความต้ องการ
5. การพัฒนาและสนับสนุ นงานจัดหา
หน่วยงานจัดหา บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ รับนโยบายให้ ดําเนินการจัดหาภายใต้ รูป แบบการดําเนิน การจัดหา
ซึงได้ มีการพัฒนากรอบการทํ างาน ปรั บ ปรุ งฐานข้ อมูล ระบบการจัดเก็บ ข้ อมูลและรายงานให้ มีความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ทังจากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเป็ นแนวทางเดียวกันทังกลุม่ บริ ษัททาทา สตีล
รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ ละบริษัทย่ อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
NTS

SISC

SCSC

450,000
350,000
800,000

300,000
100,000
400,000

5 ,

กําลังผลิต (ตันต่อปี )
- เหล็กเส้น
- เหล็กลวด
- เหล็กรูป พรรณ
กําลังผลิตรวม

รวม

950,000
650,000
100,000
500,000 1,700,000

ทีมา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
ข้ อมูลสินรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที 31 เดือนมีนาคม 2558 มีอตั ราการใช้ ประโยชน์ของกําลังการผลิตจากจํานวนผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปรวม
1,107,900 ตัน คิดเป็ น 65 %

ปั จจัยความเสียง
1. ปั จจัยความเสียงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักสําคัญสําหรับ กระบวนการผลิตเหล็กของบริ ษัท คือ เศษเหล็ก ซึงจะมีการเปลียนแปลงราคาไปตามอุป สงค์
และอุป ทานของเศษเหล็กจากทังในประเทศและต่างประเทศ ในปี ทีผ่า นมาตลาดเศษเหล็กมี ความผัน ผวนของราคา
ค่อนข้ างสูง อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงราคาแร่ เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบทีเกิดจาก
บริ โภคสินค้ าเหล็กของจีนทีลดปริ มาณลงทังๆทียังคงปริ มาณการผลิตเท่าเดิม ทําให้ สว่ นเกินจากการบริ โภคในประเทศจีน
เองถูกส่งออกยังต่างประเทศในราคาที ถูกหรื อใกล้ เ คียงกับที บริ ษัท ผลิตเอง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในวง
กว้าง ทําให้ ป ริ มาณการผลิตเหล็กเส้น ของแต่ป ระเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศไทย ซึงทําให้ ความต้ องการเศษ
เหล็กลดลงด้ วย อย่างไรก็ตาม บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ มีนโยบายการตังราคาขายเหล็กเส้ นและราคาเศษเหล็ก
ให้ สอดคล้องกัน เพือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากความผันผวนดังกล่าว
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นอกจากนี บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ มีนโยบายการตังราคาขายของผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาจากต้ นทุนขาย
ควบคูก่ บั ราคาตลาด ณ ขณะนัน รวมถึงมีการลดปั จจัยความเสียงดังกล่าวโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดบิ อย่าง
ใกล้ชิดและวิเ คราะห์แนวโน้ มของราคาวัตถุดิบเพือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสังซือและบริหารจัดการ
สินค้ าคงคลังอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ นอกจากนี มีการสร้ างความสัมพันธ์ทีดี
กับผู้จดั จําหน่ายเพือสามารถจัดหาวัตถุดบิ ทีมีคณ
ุ ภาพและปริมาณทีเหมาะสมกับแผนการผลิตของบริ ษทั เพือเป็ น
การลดปั จจัยความเสียงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ลงได้
2. ปั จจัยความเสียงทางด้ านการผันผวนของอัตราแลกเปลียนจากการนําเข้ าวัตถุ ดบิ หลัก
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษทั ทาทา สตีล(ประเทศไทย) ยอดการนําเข้ าประมาณร้ อยละ 20 ของ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดหาทังหมด ซึงลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย ทังนี การจัดหาจากผู้จดั จําหน่ายต่างประเทศจะต้ องมีการชําระ
ด้ วยเงินตราต่างประเทศซึงมีความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ทางฝ่ ายจัดหา
ของบริ ษทั มีการลดความเสียงดังกล่าวโดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงมีการสือสารกับฝ่ ายการเงินเพือสามารถทราบ
สถานะการเงินของบริ ษัทและนโยบายการเงิน ทีทางฝ่ ายการเงินใช้ เพือความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนัน ทังนี
สามารถลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนจากการนําเข้ าวัตถุดบิ ต่างๆได้
3. ปั จจัยความเสียงทางด้ านความสมําเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิ หลัก
ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ มีการประเมินปั จจัยความเสียงสําหรับการจัดหาวัตถุดิบ โดยปั จจัยความเสียงที
สําคัญ คือ วัตถุดิบ จําพวกเฟอร์ โร อัลลอยส์ เนืองจากไม่สามารถหาสินค้ าทดแทนของสินค้ าประเภทดังกล่าวได้ ใน
ระยะเวลาอันสัน
รวมถึงการควบคุมระดับ ราคาเป็ นไปได้ ยากเนืองจากระดับราคาแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดโลก จึงทําให้ การจัดหาวัตถุดิบมีปัจจัยเสียงดังกล่าวข้ างต้ น ทางบริษัทได้ มีการป้ องกันความเสียงโดยทํางานร่ วมกับ
Lead buyer ใช้ กลยุทธ์ในการจัดหาร่ วมกัน รวมถึงมีการรวบรวมปริ มาณการซือระหว่างกลุ่มบริษัททาทา สตีลเพือเพิม
อํานาจในการต่อรองมากขึน อีกทังสามารถเพิมความมันใจจากการจัดหาจากแหล่งจําหน่ายทีน่าเชือถือทางด้ านคุณภาพ
ทังนี เพือเป็ นการลดความเสียงทางด้ านความสมําเสมอของคุณภาพและปริ มาณของวัตถุดิบ ทีสําคัญต่อกระบวนการผลิต
สําหรับวัตถุดิบอืนๆ เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ซึงใช้ เป็ นเชือเพลิงหลักในกระบวนการผลิต ทางบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) มี
การป้ องกันความเสียงโดยมีการจัดทําสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิต อายุสญ
ั ญามากกว่ายีสิบปี ขึนไป และเป็ นบริษัทชันนํา
ของประเทศไทย ทังนี เพือเป็ นการป้ องกันความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของราคาและมันใจได้ ว่าจะสามารถมี
ผลิตภัณฑ์เพือใช้ ในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนือง
4. ปั จจัยความเสียงทางด้ านการขาดแคลนแรงงาน
ลักษณะแรงงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ แรงงานฝี มือ และแรงงานทัวไป สําหรับแรงงานฝี มือ บริษัทมีนโยบายด้ าน
แรงงานต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมพนักงาน สวัสดิการ และเน้ นถึงความปลอดภัยในสถานทีทํางาน นอกจากนีมีนโยบายการ
จ่ายค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิมเติม เนืองจากการทํางานในสภาพแวดล้อมทีมีความเสียง เช่น การทํางาน
ท่ามกลางฝุ่ นควัน หรื อ ความร้ อน เป็ นต้ น ทังนี เพือเป็ นแรงจูงใจและพัฒนาฝี มือแรงงานเพือเพิมผลผลิตให้ แก่บ ริษทั
ส่วนแรงงานทัวไป บริษัทใช้ ผ้ รู ับเหมาในการดําเนินงาน และมีการจัดหาการประกันอุบัตเิ หตุอนั อาจเกิดจากการทํางานให้
อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุม่ นีมีแนวโน้ มขาดแคลน เนืองจากอุป สงค์แรงงานมีการขยายตัวเพิมขึนจากการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน เพือเป็ นการลดความเสียง บริ ษัทจึงได้ จดั หาแรงงานถูกกฎหมายจากประเทศใกล้ เคียง เช่น
พม่า ลาว และกัมพูชา เพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างต่อเนืองไม่สะดุดจากการขาดแคลนแรงงาน
จริยธรรมและวิสัยทัศน์ ในการจัดหา
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึงทีทางบริษัทให้ ความสําคัญนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือจริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยทางบริ ษัทปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณในการดําเนิน ธุรกิจซึงรั บ นโยบายหลักมาจากบริ ษัทแม่ หรื อ Tata Code of
Conduct : TCOC อย่างเคร่ งครัดและมุ่งเน้ นการทํางานให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ของการจัดหาทัวทังกลุม่ บริ ษัท ทาทา
สตีล ดังนี

สร้ างความเชือมันในความเป็ นเอกภาพทีปรากฎต่อธุรกิจ

มอบคุณค่าและนวัตกรรมทีสูงสุดต่อสัมพันธภาพของคูค่ ้ าและผู้ใช้ บริ การ

ยึดมันต่อพันธสัญญาทีทําให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกคนได้ รับ การปฏิบัตอิ ย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

ปรับปรุ งระบบการทํางานร่ วมกับผู้ใช้ งานให้ เป็ นในทิศทางเดียวกันเพือการพัฒนากลยุทธ์การจัดหา

ปฏิบตั ิงานด้ วยมาตรฐานทีสอดคล้ องกันทังหน่วยงานจัดหาในแต่ละประเทศ

สนับสนุนให้ การทํางานสอดคล้องกันทังกลุม่ บริ ษัททาทา สตีล

รักษามาตรฐานสูงสุดของจริ ยธรรม ความโปร่ งใส และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทําและสือสารนโยบายด้ านสิงแวดล้ อ มให้ กับ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ทราบอย่างชัดเจน เพือให้ ค่คู ้าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบ ัตติ ามกฎหมายที เกียวข้ องกับ สิงแวดล้ อม รวมถึง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยในปั จจุบัน บริ ษัท ไม่ มีข้อพิพาททางกฎหมายหรื อถูก
ฟ้องร้ องด้ วยเรื องใดๆเกียวกับ ปั ญหาด้ านสิงแวดล้อม
งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มีงานทีเกียวข้ องกับโครงการ หรื อการจัดซือทีมีมูลค่าสูงและการขายทีรอการส่งมอบ

ทีตังโรงงาน
บมจ. เอ็น .ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS)
เลขที 351 หมูท่ ี 6 ทางหลวงหมายเลข 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISC)
เลขที 49 หมู่ที 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี
บจก. เหล็กก่ อสร้ างสยาม (SCSC)
แปลงที ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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3. ปั จจัยความเสียง

บริ ษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ นําระบบการบริ หารจัดการความเสียง (Enterprise Risk management - ERM) และ
โครงสร้ างบรรษัทภิบ าลมาใช้ โดยสอดคล้องกับ แนวของกลุม่ บริ ษัททาทาสตีล การบริ หารจัดการความเสียง ERM ดังกล่าว
มีพืนฐานตามแนวปฏิ บ ัติของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 การบริ ห ารจัด การความเสียงเป็ นส่ว นสําคัญใน
กระบวนการวางแผนระยะยาวและระยะกลางเพือให้ เกิดความยังยืนขององค์กร ซึงช่วยให้ มี การคาดการณ์ ไปข้ างหน้ า ทํา
ให้ บ ริ ษัท สามารถบริ หารความเสียงที จะเกิ ดขึนเพือเป็ นการบรรเทาผลกระทบจากความเสียงต่างๆ ทีจะเกิดขึน ใน
ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ บ ริ ษัทสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู่ เพือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ ทางด้านธุรกิจต่อไป
การทีบริ ษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็ นทีคาดการณ์ ได้ ว่าบริ ษัทจะต้ องเผชิญกับ ความเสียงในการดําเนิ น
ธุรกิจในหลายด้ าน ทังด้ านการค้ า การปฏิบ ัตกิ าร ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี
บริ ษัทจึงได้ จดั ทําและรวบรวมความเสียงของธุรกิจทังหมด ตลอดจนได้ วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของธุรกิจ และสถานการณ์
ด้ านการตลาดโดยละเอียด และได้ กาํ หนดแผนรั บ มือกับ ความเสียงโดยมีผ้ รู ั บ ผิดชอบในด้ านต่างๆ สําหรั บ ความเสียงจะ
แบ่งเป็ นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจะเกิดขึนและผลกระทบทีมีตอ่ ธุรกิจ โดยความเสียงประเภทเอ ถือ
ว่ามีความเสียงสูง รายละเอียดความเสียงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้ อมแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ใน
รายงานต่อไปนี
ปี 2557 ผ่านพ้ นไปโดยมีด้านบวกหลายประการ รั ฐบาลไทยได้ ป ระกาศการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการสร้ างทางรถไฟเชือมต่อกับ ประเทศอืน โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ในกรุ งเทพฯ ในช่วงก่อนสินปี
การเมืองมีเสถียรภาพมากขึน ส่งผลให้ ความเชือมันของผู้บ ริ โภคเพิมขึน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ ม วลรวมในประเทศ
(GDP) ซึงเป็ นดัชนีชีวัดการเติบ โตทางเศรษฐกิจขยายตัวทังปี เพียงร้ อยละ0.7 เท่ า นัน โดยในภาคของของการบริ โภค
เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนตร์ และด้านการก่อสร้ างมี อัตราการเติบ โตเป็ นลบ อัตราการบริ โ ภคเหล็กโดยรวมในปี 2557
ลดลงเกือบร้ อยละ 4.5 เมือเทียบกับ ปี 2556 ราคาสินค้ าเหล็กโดยรวมลดลงซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ การลดลงของ
ราคาสินค้ าอุป โภคบริ โภคทัวโลก นับ ว่าเป็ นปี ทีผู้ผลิตเหล็กทีใช้ เศษเหล็กเป็ นวัตถุดิบ ประสบปั ญหาเนืองจากราคาเศษ
เหล็กยังคงทรงตัวจนถึงเดือนกันยายน 2557 และเริ มปรับ ตัวตามราคาสิน ค้ าสําเร็ จรู ป ทีลดลงในช่วงปลายของครึ งปี หลัง
จากปั จจัยพืนฐานทีอัตราการเติบโตของจีดพี ีตาส่
ํ งผลต่อความต้ องการในการบริ ภาคลดลงตําลงด้ วย ในขณะทีการนําเข้ า
เหล็กกลับ เพิมขึน จึงมีผลต่อการสร้ างผลกําไร บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นทีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ และบริ การใหม่ ๆ นอกจากนียัง
มุ่งมันทีจะลดต้ นทุนแปรสภาพ ต้ นทุนคงที และเงินทุนหมุนเวียนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ มีผลงานในด้ านดังกล่าว
ดีกว่าปี ทีผ่านมา บริษัทยังคงปฏิบตั ิตามเงือนไขทางด้านการเงินแม้ จะผ่านช่วงทียากลําบาก ในปี ทีผ่านมาบริ ษัทสามารถ
ลดยอดหนีสินระยะยาวลงได้จํานวน 1,610 ล้ านบาท
ความเสียงทีสําคัญของกิจการมีดงั ต่อไปนี
1. ความเสียงด้ านการตลาด
อุปสงค์ของเหล็กมีความสัมพันธ์ กบั อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ แต่ในขณะที
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอตั ราตําผนวกกับ มีการนําเข้ าเหล็กจากจีนเพิมมากขึนทําให้ ป ริ มาณการผลิตและ

16

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

การขายเหล็กของผู้ผลิตเหล็กในประเทศได้รับ ผลกระทบ นอกจากนีการนําเข้ าเหล็กยังส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ าเหล็ก
โดยเฉพาะเหล็กลวด
ในช่วงปี ที ผ่านมาบริ ษัทได้ เสริ มความเข้ มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้ นคุณภาพสูงชันคุณภาพ SD50 และเหล็กเส้ น ต้ า น
แรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหว และผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นตัดและดัดสําเร็ จรูป ทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมี อตั ราการเติบ โต
มากกว่าร้ อยละ 100 เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนกลุม่ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมียอดขายมากกว่าปี ก่อน
ทีมงานบริ การลูกค้ าได้ ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปั ญหาเฉพาะของลูกค้ า และดําเนิน งานในเชิงรุ กด้ วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ดัง กล่า วอยู่ภ ายใต้ การกํา กับ ดูแ ลของ
ผู้เชียวชาญทางด้ านเทคนิค จากฝ่ ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนีบริ ษัทยังใช้ ทรัพยากรจากระดับ
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และจากกลุม่ บริ ษัท ทาทาสตีล ผู้เชียวชาญทางด้ านเทคนิคดังกล่าวยังได้ ให้ คําแนะนํารวมทังการ
แก้ ไขปั ญหาในการดําเนินงานอย่างครบถ้ วน
2. ความเสียงด้ านวัต ถุดบิ
เนืองจากการทีต้ องพึงวัตถุดบิ จากตลาด บริ ษัทมีความเสียงจากความผันผวนทังด้ านปริ มาณและราคาของวัตถุดิบ และ
ต้ องรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้ เหมาะสมทีสุดโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ดังนันแนวทางในการลดความเสียง
คือการสร้ างความสัม พันธ์ ทีดีกับ เครื อข่ายผู้ขายวัตถุดิบ ในประเทศ เพือเป็ นการสร้ างความเชือมันว่าการรวบรวมเศษ
เหล็กในประเทศจะเป็ นไปอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ โดยบริ ษัทได้เ ริ มดําเนิ นการเปิ ดคลังซือเศษเหล็กเพิมกับ คู่ค้ าหลัก
นอกจากนีการนําเข้ าเศษเหล็กจากต่างประเทศก็เป็ นอีกส่วนหนึงของการป้องกันความเสียงด้ านวัตถุดิบ เนื องจาก บริ ษั ท
ได้ มีการจัดทําสัญญาและหาเศษเหล็กให้ ได้ ตามเวลา ซึงสามารถช่ว ยลดความเสียงทังในเชิงปริ มาณและคุณภาพ ทังนี
บริ ษัทได้ ริเริ มในการเลือกใช้ เกรดเศษเหล็กเพือลดต้ นทุนของวัตถุดิบ ในช่วงปี ทีผ่านมาบริษัทได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิงใน
ด้ านนีและได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากรต่างๆ เป็ นอย่างดีจากระดับ กลุม่ บริ ษัททาทาสตีลด้ วยกัน
3. ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุ งเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)
จากการทีถ่านโค้กและสินแร่ เ หล็กมีราคาสูงขึนมากอย่างต่อเนื องส่งผลให้ บ ริ ษัท ตัดสินใจหยุดการผลิตเตาถลุงดังกล่าว
นับ ตังแต่เดือนสิงหาคม 2554 แต่บ ริษัทยังทําการบํ ารุ งรั กษาเครื องจักรอย่างเหมาะสม และรั กษาความสัมพันธ์ อัน ดีกบั
ผู้ขายวัตถุดบิ ทุกรายในช่วงทีหยุดเครื องจักร บริ ษัทยังคงพิจารณาประเมินทางเลือกในการจําหน่ายเตาถลุงดังกล่าว
4. ความเสียงด้ านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
การผลิตเหล็กมีความเสียงด้ านการทํางานและความเสียงของสภาพแวดล้ อมในการทํ างานอยู่ในตัวเอง แม้ ว่าการผลิต
เหล็กจะไม่ มีการใช้ วัสดุหรื อวัตถุดิบ อันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิสงู และมีการเคลือนย้ ายหรื อ
บรรทุกสิงของทีมีนําหนัก ดังนันทุก โรงงานซึงมีทังพนักงานประจําและผู้รับ เหมาจึงจําเป็ นต้ องมีแผนจัดการเพือความ
ปลอดภัยทีครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัทได้ ดาํ เนินโครงการเพือความเป็ นเลิศด้ านความปลอดภัยเป็ นเวลาหลาย
ปี โดยเมือสองปี ก่อนได้ มีการปรับ ปรุ งระบบและกระบวนการทํางานตามแนวทางของ ฝ่ ายอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสิงแวดล้อม (SHE) ของกลุม่ บริ ษัท หลังจากผ่านไปหนึงปี เราจึงได้ มีการติดตามตัวชีวัดทีสําคัญต่อเรื องความปลอดภัย
พนักงานมีแรงจูงใจทีจะรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบตั ิเหตุ และรายงานทุกกรณีทีมีการบาดเจ็บ และปฐมพยาบาล ส่งผล
ให้ มีความใส่ใจในจุดเสียงและกําหนดกิจกรรมแก้ ไขทีเกียวข้ อง ในระดับ กลุม่ บริ ษัททาทาสตีลได้ มีการปรั บ ปรุ งหน่วยงาน
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SHE โดยมีการแต่งตังรองประธานด้ าน SHEของกลุม่ บริ ษั ททาทา เพือเป็ นการยกระดับ ความสําคัญของเรื องนีโครงการ
ริ เริ มทีสําคัญทีดําเนินการในระหว่างปี ทีผ่านมา ได้ แก่:ก) นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนักงานยังครอบคลุมถึงผู้รับ
เหมา ทังกลุม่ บริ ษัททาทาสตีลกําหนดให้ เรื องความปลอดภัยของผู้รับ เหมาได้รับ ความสําคัญ เท่าเทียมกับ ความปลอดภัย
ของพนักงานบริ ษัท บริ ษัทได้ กาํ หนดกระบวนการบริหารความปลอดภัย 6 ขันตอนสําหรับผู้รับเหมา ซึงได้ มีการนํามาใช้ ใน
ประเทศไทยแล้ ว ข) มีการเปิ ดตัวการรณรงค์ เรื อง “ค้ น หา - รั บ ผิดชอบ - แก้ ไข” ค) ใช้ แนวทางไม่ยอมปล่อยให้ มีขันตอน
ปฏิ บ ัติงานใดทีไม่ ปลอดภัย และข้ อ ง) เปิ ดตัว เครื อข่ายแบ่งปั นความรู้ ด้ านความปลอดภัย (Safety Competency
Networks) เพือแบ่งปั นความรู้ และแนวปฏิบ ัตทิ ีดีระหว่างกลุม่ บริ ษัททาทาสตีล
5. ความเสียงด้ านทรัพยากรบุคคล
การประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและในพืนทีซึงมีอตั ราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับตํา ทําให้ บ ริ ษัทต้ องประสบกับ
ความเสี ยงอย่า งเห็ น ได้ ชั ด จากอัต ราการลาออกของพนั ก งานโดยเฉพาะอย่ า งยิ งในระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารและระดั บ
ผู้บ ังคับ บัญชา บริ ษัทได้ จ้างที ปรึ กษาภายนอกด้ า นทรั พ ยากรมนุษย์ ใ ห้ ทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานทีมี ต่อ
องค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการสํารวจได้ รับ การนําเสนอเพือหารื อในทีประชุมเรื องทรั พยากร
มนุษย์ ข องบริ ษัท และมี ก ารประชุมกับ ทุกสายงาน หลังจากนันได้ มีการจัดตังที ม งานขึนเพือรับ ฟั งข้ อเสนอแนะจาก
พนั กงาน โดยมี วัตถุป ระสงค์ เ พื อนํ า สิงที พนัก งานหยิ บ ยกขึนไปแก้ ไ ข โครงการดัง กล่าวเรี ย กว่า “TOGETHER“
ข้ อเสนอแนะหลายประการจากที มงานดังกล่าวได้ รับ การพิจ ารณาในทีประชุมของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุษ ย์ และมี การนํ า
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั กิ าร นอกจากนีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที
การงานควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากรอย่างกว้ างขวางทัง ในด้ านการปฏิบ ัติงานในหน้ าทีงานโดยตรง และด้ านการ
จัดการ ทังนีเพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานและทําให้ พนักงานทํางานกับ บริ ษัท ต่อไป บริ ษั ท
ได้ ทําโครงการพัฒนาผู้นําเพืออนาคตรุ่ นทีสอง เพือให้ พนักงานสามารถเติบ โตในหน้ าทีการงานได้ อย่างรวดเร็ วยิงขึน ในแต่
ละโรงงานยังมี การจัดกิจกรรมสร้ างทีมเพือให้ เกิดทีม งานทีเข้ ม แข็ง และบริ ษัทได้ เริ มดําเนิน โครงการแลกเปลียนระดับ
ภูมิภาคขึนเพือให้ เกิดการเรี ยนรู้ และแบ่งปั นแนวปฏิบ ัตทิ ีดีภายในกลุม่ ประเทศเอเชียอาคเนย์
6. ความเสียงจากความผันผวนของอัต ราแลกเปลียนเงินตราระหว่ างประเทศ
ความเสียงด้ านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทังหมดทีบริษัทมีตอ่ โลกภายนอก กลุม่ บริ ษทั ถือว่าการปฏิบ ตั ิตาม
สัญญาเป็ นเรื องทีมีความสําคัญอย่างยิง ซึงในปี ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ป ฏิบตั ติ ามเงือนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วน
ความเสียงเรื องอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศนันมีกลไกการประกัน ความเสียงซึงเป็ นไปตามกลยุทธ์ทีกําหนด
ขึน ได้ มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้ านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และ
มีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
7. ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ
จากการทีสํานักงานใหญ่และโรงงานตังอยู่ใน 4 พืนทีทีแตกต่างกันความเสียงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจงึ อยู่ในระดับ
ปานกลางโรงงานผลิตเหล็กของบริ ษัท ทีจังหวัดสระบุรีซึงเคยถูกนําท่วมมาก่อน ไม่ได้ รับ ผลกระทบจากนําท่วมในปี ที แล้ว
ส่วนอีกสองโรงงานทางภาคตะวันออกของไทยไม่ได้รับ ผลกระทบแต่อย่า งใด อย่างไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงความเสียงใน
การดําเนินงานในเขตนิคมอตุ สาหกรรมและด้วยเหตุนีจึงได้ ทําประกันภัยให้ ครอบคลุมความเสียงจากภัยธรรมชาติและภัย
ทางอุตสาหกรรมอื นๆ ตลอดจนได้ กําหนดให้ มีขันตอนปฏิบ ัติในการจัดการกับ ภาวะฉุกเฉิน ขึนสําหรั บ ทุกโรงงานและ
จัดการฝึ กซ้ อมรับ มือเป็ นระยะเพือให้ มนใจว่
ั าจะสามารถปฏิบัติตามขันตอนดัง กล่าวได้ อ ย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ในกรณีทีมี
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

การหยุดชะงักของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ ไขได้ อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ุทานอย่างยืดหยุ่น
เพือให้ สามารถปรับ เปลียนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทังสามแห่งได้ อย่างคล่องตัว
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558
4. ทรั พย์ สินทีใช้ ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรทีใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทั ย่ อย

(ณ วันที 31 มีนาคม 2558)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
2. อาคารและสิงปลูกสร้ าง
3. เครื องจักรและอุปกรณ์
4. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
5. อืนๆ
6. ค่าเผือการด้ อยค่าของอาคารและอุป กรณ์
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
825.83
1,781.01
5,335.61
53.24
35.96
(2,917.38)
5,114.27

ภาระผูกพัน
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษัท
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษัท
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษัท
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษัท
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษัท

รายละเอียดแยกตามบริ ษทั แต่ละบริษัทดังนี
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TSTH”)
ลักษณะ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
กรรมสิทธิ
1. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
เป็ นเจ้าของ
. อืนๆ
เป็ นเจ้าของ
รวม

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
8.93
8.93

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

บริษทั เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“NTS”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน
1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
2. อาคารและสิงปลูกสร้ าง
3. เครื องจักรและอุป กรณ์
4. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
5. อืนๆ
6. ค่าเผือการด้ อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
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ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
825.83
1,453.19
4,956.34
2.37
15.54
(2,917.38)
4,335.89

ภาระผูกพัน
คําประกันเงินกู้ยมื
คําประกันเงินกู้ยมื
คําประกันเงินกู้ยมื
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิท ธิ

1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
2. อาคารและสิงปลูกสร้ าง
3. เครื องจักรและอุป กรณ์
4. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
5. อืนๆ
รวม

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
0.00
45.59
83.96
50.86
5.11
185.52

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
คําประกันเงินกู้ยมื
คําประกันเงินกู้ยมื
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

บริษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด (“SCSC”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
2. อาคารและสิงปลูกสร้ าง
3. เครื องจักรและอุป กรณ์
4. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
5. อืนๆ
รวม
หมายเหตุ :

ลักษณะกรรมสิท ธิ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
0.00
282.23
295.31
0.00
6.38
583.92

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
คําประกันเงินกู้ยมื
คําประกันเงินกู้ยมื
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง เครื องจักรของบริ ษัทย่อย อันได้แก่ NTS SISC และ SCSC ได้ จํานองเป็ นหลักทรัพย์คําประกันเงิ นกู้ระยะ
ยาว และเงิ นกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้ านบาท และระหว่า งกลุ่ม TSTH กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งเทพ วงเงิน 5,930 ล้ านบาท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีเป็ นคู่ความหรื อ
คู่กรณีโดยทีคดีหรื อข้ อพิพาทยังไม่สนสุ
ิ ดแต่อย่างใด ในทัง 3 กรณี ดังต่อไปนี
1.
2.
3.

ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อยทีมีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้
ถือหุ้น
ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทหรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
ไม่มีคดีใดทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558
6. ข้ อมู ลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน

: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSTH”)

ชือบริษทั

(เดิมชือบริ ษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน) หรื อ“MS”)
เลขทะเบียนบริษทั

: 0107545000136

ประเภทธุรกิจ

: เป็ นบริ ษัทลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้ างการรวมกิจการโดยการเข้ าถือหุ้น
ในบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แก่ บริ ษั ท เอ็ น .ที . เอส. สตี ล กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) (“NTS”)
บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํ ากัด (“SISC”) และบริ ษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
(“SCSC”) ซึงบริ ษัทย่อยทังสามบริ ษัท ดําเนิ นธุรกิจเป็ นผู้ผลิตเหล็กเส้ น เหล็กลวด
เหล็กรู ป พรรณขนาดเล็ก และอืนๆ

สัญลักษณ์ ห ลักทรัพย์

: TSTH

วันเริมก่ อตังบริษทั

: 12 กรกฎาคม 2545

วันเริมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

:

ทีตังสํานักงานใหญ่

: เลขที อาคารรสา ทาวเวอร์ ชัน ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

: 0 2937 1000

โทรสาร

: 0 2937 1223

เว็บไซต์

: http://www.tatasteelthailand.com

ทุน จดทะเบียน

: 8,421,540,848 บาท

พฤศจิกายน 2545

หุ้นสามัญ
ทุน ชําระแล้ ว

:

8,421,540,848 หุ้น

8,421,540,848 บาท
หุ้นสามัญ

8,421,540,848 หุ้น

มูลค่ าหุ้นทีตราไว้

: หุ้นละ 1.00 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800

ผู้สอบบัญชี

โทรสาร 2359 1262-3

: นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440)
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

อาคารรัจนาการ ชัน เลขที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2676 5700
ส่ วนสือสารและกิจกรรมองค์ กร

โทรสาร 0 2676 5757

: นางอริ ศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420

โทรสาร 0 2937 1224

อีเมล์ arisaran@tatasteelthailand.com
นักลงทุน สัมพันธ์

: นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1460

โทรสาร 0 29371224

อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558
ข้ อมูลบริษัทย่ อย (ณ 31 มีนาคม 2558)

บริษทั เอ็น .ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0107536001273
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ นและเหล็กลวด
วันทีก่อตัง
: 4 ตุลาคม 2531
ทีตังโรงงาน
: เลขที 351 หมู่ที 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
ทุนจดทะเบียน
: 4,627,965,356.40 บาท
ทุนชําระแล้ว
: 4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ตอ่ หุ้น
: 1.20 บาท
ถือโดย TSTH
99.76 %
บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
วันทีก่อตัง
ทีตังโรงงาน

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
ถือโดย TSTH

:
:
:
:

บริษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
วันทีก่อตัง
ทีตังโรงงาน

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
ถือโดย TSTH

:
:
:
:

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ป พรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที 49 หมู่ที 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %
0105532094348
ผลิตเหล็กเส้ น
4 ตุลาคม 2532
แปลงที ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
1,750,000,000.00 บาท
1,750,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

หมายเหตุ ทีอยู่ของสํานักงานใหญ่บริ ษัทย่อยทังสาม : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224

25

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 2 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมู ลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรี ยกชําระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารเพิมทุนและลดทุน รวมทังทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ปรากฎดังนี

ทุน จดทะเบียน
วัน/เดือน/ปี
(ล้ านบาท)
12 ก.ค. 45

หุ้นสามัญ

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

การดําเนิ นการ

0.01

0.01

จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีทนุ
ชําระแล้ว 10,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 10,000 หุ้น

0.01

0.01

เพิมทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็ น 8,813.12 ล้ านบาท
แบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้ านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68
ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ ชําระแล้ ว 10,000
บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

6,729.44

1,851.62

1,851.62

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,083.68

788.30

788.30

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้ านหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมของ NTS โดยแบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้ านหุ้น และ
หุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
ทุนชําระแล้วทังสิน 2,639.92 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

6,729.44

1,542.56

3,394.18

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,083.68

1,262.98

2,051.28

10,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่ม-ี
1 ส.ค. 45

หุ้นสามัญ
6,729.44
หุ้นบุริมสิทธิ
2,083.68

29 พ.ย. 45

2 ธ.ค. 45

ออกหุ้นสามัญ และหุ้นบุ ริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้ านหุ้นให้ กับ
CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็ น
 ออกหุ้น สามัญ 1,542.56 ล้ านหุ้น และ หุ้นบุริ ม สิท ธิ
895.38 ล้ านหุ้น มูลค่าที ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้ กับ
CHC
 ออกหุ้น บุริ ม สิท ธิ 367.60 ล้ านหุ้น มูลค่าที ตราไว้ ห้ น
ุ ละ
1 บาทให้ กับ McDonald และ MCL
รวมทุน ชํา ระแล้ ว ทังสิน 5,445.46 ล้ านบาท

27

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

วัน/เดือน/ปี

ทุน จดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)

9 ธ.ค. 45

29 ส.ค. 46

หุ้นสามัญ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ

7,097.04

3,841.71

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,603.75

16 และ 20

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ต.ค. 46

7,097.04

132.60

3,974.31

23 ธ.ค. 46

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,603.75

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

7,097.04

3,977.65

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,600.41

30 และ 31

หุ้นสามัญ

ธ.ค. 46

7,138.91

3,977.65

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,603.75

1,600.41

-

การดําเนิ นการ

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 447.53 ล้ านหุ้น เป็ น หุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,445.46 ล้ านบาท
จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุ ริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 367.60 ล้านหุ้น
ออกหุ้นสามัญ รวม 132.60 ล้ านหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ NTS
เป็ นครังทีสอง 62.08 ล้ านหุ้น และให้ แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด
อันเนืองจากการปฏิบ ตั ิต ามสัญ ญาการควบรวมกิ จ การ 70.52
ล้ า นหุ้น มู ล ค่ าที ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมทุ น ชํา ระแล้ วทั งสิน
5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 3.34 ล้านหุ้น เป็ นหุ้น สามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,578.06 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การดําเนินการดังนี




แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้น สามัญจํานวน 79.93 ล้ าน
หุ้น
ตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่าย และมิได้ ถกู จัดสรร
ไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือ
หุ้น 70.46 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้ านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
32.40 ล้ านหุ้น)

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้ านหุ้น รวมทุนชํา ระแล้ วทังสิน
5,578.06 ล้ านบาท
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วัน/เดือน/ปี

5 ม.ค. 47

ทุน จดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
9,138.91

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,603.75
13 ม.ค. 47

หุ้นสามัญ
9,138.91

-

หุ้นสามัญ
178.38

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
19 ต.ค. 47

หุ้นสามัญ
9,154.31

หุ้นสามัญ
9,154.31
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

แปลงสภาพหุ้นบุริม สิท ธิอีกจํา นวน 12.06 ล้ า นหุ้ น เป็ นหุ้ น
สามั ญ ที อัต ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุ น ชํ า ระแล้ ว ทั งสิ น
5,578.06 ล้ า นบาท

หุ้นสามัญ
4,168.09

ผู้ถอื หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้ สทิ ธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนในอัตรา10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็ นจํานวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทุนชําระ
แล้วทังสิน 5,756.44 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
4,168.09

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุ ริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 15.40 ล้ านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
30 พ.ย. 47

หุ้นสามัญ
3,989.71

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
-

การดําเนิ นการ

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การเพิมทุน จดทะเบียนของบริ ษัทอีก 2,000 ล้ า น
บาท จาก 8,742.66 ล้ านบาท เป็ น 10,742.66 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญ ใหม่ 2,000 ล้ านหุ้น มูลค่าที ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,578.06 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

หุ้นบุริมสิทธิ
1,603.75
22 เม.ย. 47 หุ้นสามัญ
9,154.31

หุ้นสามัญ
3,977.65
หุ้นบุริมสิทธิ
1,600.41

หุ้นบุริมสิทธิ
1,603.75
13 ก.พ. 47 หุ้นสามัญ
9,138.91

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
4,172.36

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 4.27 ล้านหุ้น เป็ นหุ้น สามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,756.44 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1,584.08
หุ้นสามัญ
418.72

หุ้นสามัญ
4,591.08

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 418.72 ล้ านหุ้น ทีราคา

หุ้นบุริมสิทธิ
1,584.07

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชําระแล้วทังสิน
6,175.15 ล้านบาท
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วัน/เดือน/ปี ทุน จดทะเบียน
(ล้ านบาท)
18 ก.พ. 48

หุ้นสามัญ
9,154.31

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
22 เม.ย 48

หุ้นสามัญ
9,170.88

หุ้นสามัญ
9,170.88

-

หุ้นสามัญ
9,170.88

-

หุ้นสามัญ
9,170.88

หุ้นสามัญ
141.84

-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
17 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,089.72
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

หุ้นสามัญ
4,603.37

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญรวม
จํานวน 16.57 ล้ านหุ้น

หุ้นสามัญ
5,503.76

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 900.39 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญ
ทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
10 ม.ค 49

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 12.30 ล้านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
21 ธ.ค. 48

หุ้นสามัญ
4,603.37

การดําเนิ นการ

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
20 ธ.ค. 48

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
5,645.61
หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

แปลงสภาพหุ้น กู้แปลงสภาพจํ า นวน 2,000 หน่ ว ย หน่ วยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้ นสามัญ จํา นวน 141.84 ล้ านหุ้น ที ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้น สามัญ รวมทุน ชําระแล้ วทังสิน
6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
5,664.06

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 18.45 ล้านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
-

หุ้นสามัญ
5,664.06

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุ ริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้นสามัญ
รวมจํานวน 918.84 ล้ านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
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วัน/เดือน/ปี ทุน จดทะเบียน
(ล้ านบาท)
20 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
8,268.10

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
22 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
21 มี.ค 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นสามัญ
10,432.41

-

หุ้นสามัญ
10,432.41
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

เพิมทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้ านบาท เป็ น 11,025.58 ล้ าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้น มูลค่า ที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

หุ้นสามัญ
5,682.15

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 18.09 ล้านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
5,723.83

แปลงสภาพหุ้นบุริม สิท ธิอีกรวมจํานวน 4168. ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชํา ระแล้ วทังสิน 6,317.00
ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
593.17
-

หุ้นบุริมสิทธิ
593.17
16 พ.ค. 51

หุ้นสามัญ
5,664.06

หุ้นบุริมสิทธิ
634.85

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
2 พ.ค. 49

การดําเนิ นการ

ลดทุน จดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้ านบาท เป็ น 8,921.04 ล้ าน
บาท โดยวิธีการตัดหุ้น จดทะเบียนที ยังมิ ได้ นําออกจําหน่ าย และ
มิได้ ถูกจัดสรรไว้ เพือรองรั บ หุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้น จํานวน 1,821.62 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

652.94
หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นสามัญ
5,664.06
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

หุ้นบุริมสิทธิ

23 ก.พ. 49

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
7,828.37

จดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุ ริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้นสามั ญ
รวมจํานวน 59.77 ล้ านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
593.17
-

หุ้นสามัญ
8,168.77

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิท ธิอีก รวมจํานวน 340.40 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 8,421.54
ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
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วัน/เดือน/ปี

12 ก.ย. 56

ทุน จดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
8,168.77

ทุน ชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
9 ธ.ค. 56

หุ้นสามัญ
8,421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
8,168.77

ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้ านบาท เป็ น 8.421.54 ล้าน
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญทีถูกจัดสรรเพือรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญจํานวน 2,604.04 ล้ านบาท
เนืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ หมดอายุลง

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
-

การดําเนิ นการ

หุ้นสามัญ
8,421.54

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิท ธิครังสุดท้ าย จํานวน 252.77 ล้ านหุ้น เป็ น
หุ้นสามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน
8,421.54 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
0
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด 7,431 ราย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถนุ ายน 2558
มีรายละเอียด ดังนี
ลําดับ

รายชือผู้ถือหุ้น

1.

TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD.

2.

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

5,718,472,083

67.90

นายวีระพันธุ์ ที ปสุวรรณ

417,237,600

4.95

3.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

296,050,796

3.52

4.

นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์

230,000,201

2.73

5.

EAST FOURTEEN LIMITED (ก)

109,081,000

1.30

6.

J.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUTOMER REG. ACCOUNT

100,772,455

1.20

7.

นายธีระชัย กีรติเตชากร

79,216,200

0.94

8.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ข)

53,978,260

0.64

9.

กลุม่ หอรุ่งเรื อง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจํานวน 8 ราย)

43,009,240

0.51

10.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

28,568,036

0.34

7,076,385,871

84.03

1,345,154,977

15.97

8,421,540,848

100.00

รวม
11.

ผู้ถือหุ้นอืน ๆ
รวมทังสิน

หมายเหตุ
(ก) ประกอบด้ วย (1) EAST FOURTEEN LIMITED - OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND (2) EAST FOURTEEN LIMITED JOHN HANCOCK FUNDS (3) EAST FOURTEEN LIMITED - EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES (4) EAST FOURTEEN
LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD (5) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
(6) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT and (7) East FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG
MARKET CORE EQ PORT
(ข) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนทีถือเอ็นวีดีอาร์ สามารถรั บสิทธิประโยชน์ทาง
การเงินได้ เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริ ษทั จดทะเบียนทุกประการ ยกเว้ นไม่มสี ิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้ อมูลนักลงทุน
ในบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ณ วันที 3 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีผ้ ถู ือ หุ้นสามัญรายย่อยทังสิน 7,286 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นสามัญ 2,702,842,739 หุ้น จากจํ านวนหุ้น
สามัญทังหมด 8,421,540,848 หุ้น หรื ออัตราร้ อยละ 32.09 ของหุ้นสามัญทีชําระแล้ ว

7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื
– ไม่มี –
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้น ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ซึงจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ทีจะไม่ทําให้ มี ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษั ท
อย่างมีนัยสําคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษั ท การขยายธุรกิจ
ภาระหน้ าทีทีต้ องชําระหนีของบริ ษัทให้ เสร็ จสินตามสัญญาการปรับโครงสร้ างหนีและสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ที
เกียวข้ องกับ การบริ หารงานของบริ ษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้น เป็ นหลักสําคัญ แต่ทังนี
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบ และการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น สําหรั บ นโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัทย่อย จะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของแต่ละบริ ษัท ย่อยนัน ซึงจะต้ องมีกาํ ไรพอสมควร ทีจะจ่ายได้ และไม่มี
ผลขาดทุนสะสมทังนีจะพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ ข้ างต้ นประกอบด้ วย
สําหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี
กําไรสุทธิ
(ล้ านบาท)

ปี 2557 - 2558

15

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2556 - 2557

130

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2555 - 2556

-3,393

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2554 - 2555

805

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2553 - 2554

35

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2552 - 2553

41

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2551 - 2552

130

0.02

8,421.54

0

0

ปี 2550 - 2551

3,391

0.40

8,421.54

0.076

20

ปี 2550 (2)

44

0.01

8,421.54

0

0

ปี 2549(1)

708

0.09

8,421.54

0.03

38

หมายเหตุ :

กําไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

()

จํานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)

เงิน ปั นผลต่อ
หุ้น (บาท)

สัดส่ วนการ
จ่ ายเงินปั นผล
(ร้ อยละ)

รายละเอียด

ณ วันที มกราคม
บริษัทเปลียนนโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท จากวิธีส่วนได้ เสียมาเป็ นวิธีราคา
ทุน ทําให้ กําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกําไรในงบการเงินรวม
()
ผลการดําเนินงาน เดือน (มกราคม – มีนาคม)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัท มี โครงสร้ างการจัดการซึงประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษทั มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5แต่ไม่เกิน 14 คน ซึงปั จจุบนั บริษัทมี
จํานวนกรรมการทังหมด 8 คน โดยมีกรรมการทีเป็ นอิสระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
รายชือคณะกรรมการบริษทั ณ วันที 31 มีน าคม 2558
รายชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายคูชิค
นายมาริษ
นางสาวรวีวลั ย์
นายหัตถศักดิ
นายธราธร
นายวิเวก
นายปิ ยุช
นายราจีฟ

ชัทเทอจี
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้อมเพ็ชร์
เปรมสุนทร
มาดาน คามรา
กุปต้ า
มังกัล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

จํานวนครั ง
การประชุม
7
7
7
7
7
6
7
7

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม
7 (ก)
7
7
7
7
5 (ข)
7 (ค)
7

หมายเหตุ :
1. คําอธิบายการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
(ก) ประชุมผ่ านระบบวีดีโอ จํานวน 5 ครั ง
(ข) ประชุมผ่ านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครั ง ลาประชุม 1 ครั ง เนืองจากติดภารกิจเร่ งด่ วน
(ค) ประชุมผ่ านระบบวีดีโอ จํานวน 4 ครั ง
2. นายมาริษ สมารั มภ์ และ ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบ
ทานความน่ าเชือถือของงบการเงิน

กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั และวิธีการลงนามผูกพันบริษทั
นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท หรื อ นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชือ
ร่ วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอํานาจและหน้ าทีในการจัดการบริ ษทั ให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้ อบังคับ และมติของทีประชุมผู้
ถือหุ้น ทังนี คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัตหิ รื อพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับ ความเห็นชอบด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรื อ บริษัทย่อยในเรือง ดังต่อไปนี
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษทั
2. การให้ ก้ หู รื อให้ หลักประกัน การชดใช้ ค่าเสียหาย การคําประกัน หนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรื อคํามันใน
ลักษณะทีคล้ ายคลึงกันแก่บ ุคคลใดๆ ทีมิได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษทั เว้น แต่ตามทีอนุญาตใน
สัญ ญาหลักในการปรับโครงสร้ างหนี หรื อตามทีกําหนดในแผนฟื นฟูกจิ การ ของ NTS
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบ ล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษทั
4. การขาย โอน ให้ เช่า หรื อให้ อนุญาตใดๆ เกียวกับทรัพย์สนิ หรื อสินทรัพย์ใดๆ ทีมีมลู ค่าทางบัญชีเกินห้ าสิบ ล้ านบาท
ซึงไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษทั
5. การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษทั
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเกียวข้ องกันซึงมิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลียนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปี เดียว และงบการเงิน
รายไตรมาสของกลุม่ บริ ษทั
8. การเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่ บริษัท
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง
การประชุม

จํานวนครัง
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายมาริษ

สมารัมภ์

ประธานคณะตรวจสอบ

4

4

2. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการตรวจสอบ

4

3(ก)

หมายเหตุ :
-

คําอธิบายการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
(ก)

ลาประชุม 1 ครัง เนืองจากติดภารกิจเร่งด่วน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กํากับดูแลสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องและเพียงพอ
2. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ท ัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสียงขององค์กร
5. สอบทานให้ บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทังการประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานทียอมรับ โดยทัวไป

36

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้ มนใจว่
ั ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
8. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบ ัตงิ านของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับ ผู้สอบบัญชี
9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี

ความเห็นเกียวกับความถูกต้องครบถ้ วน และความน่าเชือถือต่อรายงานทางการเงิน ของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับการปฏิบ ัตติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับ ธุรกิจของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

จํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบ ัตหิ น้ าทีตามกฎบัตร

รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับ ผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อทีประชุมผู้ถอื หุ้น และเข้ า
ร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
11. แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรื อ การว่าจ้ าง การ
เปลียนแปลงการว่าจ้ างสํานักงานตรวจสอบภายในอืนๆ
12. พิจารณางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรื องบประมาณการว่าจ้ างสํานักงาน
ตรวจสอบภายในอืน
13. ปฎิบตั ิการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายชือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชือ

ตําแหน่ ง

1. นายคูชิค

ชัทเทอจี

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

3. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

4. นายธราธร

เปรมสุนทร

หมายเหตุ :
-

จํานวนครัง
การประชุม

จํานวนครัง
เข้ าร่ วมประชุม

4

4(ก)

4

4

4

4

4

4

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คําอธิบายการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
(ก)

ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครัง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบ าลของบริ ษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ คํ าปรึ กษาแก่คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บ ริ ห ารในเรื องการปฏิบ ัติงานเพือให้ เ ป็ นไปตามแนวปฏิบ ั ติ ด้ า น
บรรษัทภิบ าลตามทีกําหนด
นําเสนอหลักเกณฑ์ และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษั ททดแทน
กรรมการทีหมดวาระหรื อกรณีอนต่
ื อคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมผู้ถอื หุ้น พิจารณาอนุมัติ
พิจารณาสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุม ัติ
จัดให้ กรรมการบริ ษัทได้ ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพัฒนาการปฏิบตั งิ านและการกํากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั
งานอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

ด้านพิจารณาผลตอบแทน
1.
2.

3.

พิจ ารณาและเสนอคํ าแนะนํ า ในเรื องค่ า ตอบแทนสําหรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื องค่า ตอบแทนสําหรับ กรรมการผู้จดั การใหญ่ (รวมถึงค่าจ้ างและเงินรางวัล
ประจําปี ) และผู้บริ หารของบริ ษัท (รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายการผลิต และผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่) เพือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติการขึนค่า จ้ างและเงินรางวัล ประจําปี สําหรั บ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต และ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่) และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย ตามคําเสนอของกรรมการผู้จัด การ
ใหญ่
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริษทั โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ
รวมทังบริ ษทั อืนทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื องงบประมาณการขึนค่าจ้ าง เงินรางวัลประจําปี และผลตอบแทนของพนักงาน
บริษัทและบริ ษัทย่อย เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
งานอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

รายชือคณะจัดการ
รายชือ

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง
จํานวนครัง
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม

1. นายคูชิค

ชัทเทอจี

ประธานคณะจัดการ

-

-

2. นายวิเวก

มาดาน คามรา

คณะจัดการ

-

-

3. นายปิ ยชุ

กุปต้ า

คณะจัดการ

-

-

4. นายราจีฟ

มังกัล

คณะจัดการ

-

-

หมายเหตุ :

ในปี ทีผ่านมาไม่มีการประชุมของคณะจัดการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะจัดการ
1.
2.
3.

4.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องและ
สนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนิน ธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีฝ่ ายบริ หารเสนอมา เพือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมี ป ระสิทธิ ภาพ และเหมาะสมกับ ภาวะของธุรกิจ
เพือประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและดําเนินงานของบริ ษัท ให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้
ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทังนีคณะจัดการอาจมอบอํานาจหน้ าทีให้ พนักงานระดับ บริหารของบริ ษัทมีอํานาจกระทําการในเรื องใด
หลายเรื องตามทีคณะจัดการ พิจารณาเห็นสมควรได้
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษทั ประจําปี 2557
รายชือ

จํานวนครัง
การประชุม

จํานวนครัง
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายคูชิค

ชัทเทอจี

1

1

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

1

1

3. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

1

1

4. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

1

1

5. นายธราธร

เปรมสุนทร

1

1

6. นายวิเวก

มาดาน คามรา

1

1

7. นายปิ ยชุ

กุปต้ า

1

1

8. นายราจีฟ

มังกัล

1

1

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีผ้บู ริหารจํานวน 11 คน ดังนี
รายชือผู้บริห าร
1. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายธนะ

เรื องศิลาสิงห์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

3. นายชิชริ ์ วีเจย์

ปิ มปลิการ์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

4. นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

5. นายไพฑูรย์

เชือสุข

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ - จัดหา

6. นายบิสวาจิต

โกซ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7. นายทรงศักดิ

ปิ ยะวรรณรัตน์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

8. นายอรุน คูมาร์

ชอว์ดารี

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

9. นายวันเลิศ

การวิวฒ
ั น์

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายชัยเฉลิม

บุญญานุวตั ร

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

11. นายอมิท

คันนา

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

หมายเหตุ :
1.
2.

ตําแหน่ ง

การเปลียนแปลงผู้บริ หารในระหว่างรอบปี

นายบิสวาจิต โกช ได้ รับมอบหมายให้ ย้ายกลับไปปฏิบตั ิงานที Tata Steel Limited, India มีผลวันที 1 มิถนุ ายน 2558
นายอมิท คันนา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ แทนนายจันดรา โมฮาน เวอร์ มา เมือ
วันที 1 เมษายน 2558
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้บริหาร
1.

2.
3.
4.
5.

ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบ ัติงานประจําตามปกติธรุ กิจเพือประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์
และข้ อบังคับบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนด และอนุมัตโิ ดยทีประชุม
คณะกรรมการ ภายใต้ กรอบของกฎหมายทีเกียวข้ องและ ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เพือนําเสนอ
ต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณากลันกรองข้ อมูลและข้ อเท็ จจริ งในเรื องที เกียวข้ องกับ การดําเนิน ธุรกิจก่อนทีจะนํ าเสนอต่อคณะจัดการ
(คณะกรรมการบริ หาร) และคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือวัตถุดบิ
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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แผนภาพโครงสร้ างการบริห ารจัดการภายในบริษทั ณ วันที 31 มีนาคม 2558
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ มีมติแต่งตังให้ นางสาว ปรารถนา สิงหะเนติ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 21
กรกฎาคม 2551 เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ในงานด้ านเลขานุการ ตลอดจนได้ ผ่านการอบรม
หลักสูตรทีเกียวข้ องกับ การปฏิบตั ิหน้ าทีของเลขานุการบริ ษทั ได้ แก่ Company Secretary Program และ Fundamental
Practice for Corporate Secretary เป็ นต้ น โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักดังนี
1. ดูแลและจัดการเรื องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชุม
3. จัดเก็บ เอกสารและรายงานทีเกียวข้ อง
4. ดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏระเบียบทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. ดูแลและให้ คําปรึกษาเรื องการกํากับ ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรืองอืนๆ ทีเกียวข้ องกับคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หาร และผู้ถอื หุ้น
7. ติดตามให้ มีการดําเนินการตามมติทประชุ
ี มของคณะกรรมการบริษัท มติทประชุ
ี มผู้ถอื หุ้น
คุณสมบัตขิ องผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ กาํ หนดนโยบายและแนวทางเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริหารไว้ อย่างชัดเจน
สามารถรักษากรรมการและผู้บริห ารทีมีคณ
ุ ภาพไว้ ได้ และไม่เป็ นการจ่ายทีเกินสมควร

และสมเหตุสมผล

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็ นผู้
เสนอการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น จะ
เป็ นผู้พจิ ารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงผลการ
ปฏิ บ ัติงานโดยรวมและผลการดํา เนินงานของบริ ษัท ซึงเป็ นค่าตอบแทนที อยู่ในระดับ เหมาะสม เมื อเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่ผ้ บู ริ หารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทย่อย
สําหรั บ ค่า ตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บ ริ ห ารของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อย คณะกรรมการบริ ษัท โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้ าทีความรับ ผิดชอบผลการ
ปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัททังในระยะสันและระยะยาวประกอบด้ วย ซึงเป็ นค่าตอบแทนที
ใช้ เป็ นบรรทัดฐานทีได้ ตกลงไว้ ร่วมกัน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการกํากับ ดูแลและบริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและร่ วมสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าของบริ ษัทอย่างมันคงต่อไป
(1) ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็ นตัวเงินแบ่งออกเป็ น ประเภท มีกําหนดจ่ายทุกไตรมาส ได้ แก่ ค่าตอบแทนประจํา ซึงแบ่ง 2
จ่ายเป็ นรายไตรมาส และ ค่าเบียประชุม ซึงจ่ายให้ เฉพาะกรรมการทีมาเข้าร่วมประชุม
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กรณีทีมีกรรมการพ้ นจากตําแหน่งหรื อเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคํานวณจ่ายตามสัดส่วนจํานวนวันทีกรรมการดํารง
ตําแหน่งในไตรมาสนันๆ
อัตราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่ าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่ างอืน

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
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ค่ าตอบแทน
(บาทต่อปี )
630,000
525,000
472,500
168,000
115,500
0
0
150,000

เบียประชุม
(บาทต่อครัง)
42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750

75,000

10,500
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(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่ ละรายในปี 2557-2558
ลําดับ
ที
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

คณะ
กรรมการ
บริษัท

ชือ – นามสกุล

นายคูชิค ชัทเทอจี (ก)
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายมาริ ษ สมารั มภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายปิ ยุช กุปต้ า
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
นายวิเวก มาดาน คามรา(ข)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
นายราจีฟ มังกัล(ค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์ (ง)
รวม

หมายเหตุ

ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะ
คณะ
จัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
0.00

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

0.00

-

จํานวนรวม
ทังหมด

0.00

691,500.00

231,000.00

-

117,000.00

967,500.00

619,500.00

157,500.00

-

117,000.00

894,000.00

619,500.00

147,000.00

-

-

766,500.00

619,500.00

-

-

117,000.00

736,500.00

535,500.00

-

-

-

535,500.00

0.00

-

-

-

0.00

160,125.00

-

-

-

160,125.00

32,452.00

-

-

-

32,452.00

3,206,077.00

535,500.00

-

351,000.00

4,092,577.000

(ก) แจ้ งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป
(ข) แจ้ งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตังแต่วันที 25 เมษายน 2557 เป็ นต้ นไป
(ค) แจ้ งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตังแต่วันที 1 กันยายน 2557 เป็ นต้นไป
(ง) พ้ นจากตําแหน่งกรรมการ มีผลตังแต่วันที 25 เมษายน 2557
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(ข) ค่ าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริห ารของบริษัท
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริห ารของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม
2558) รวม 13 คนรวมเป็ นเงินทังสิน 47.32 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการของบริ ษทั ย่อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริห ารของบริษัทย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็ นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2557 - 2558
(1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2558) จํานวน 3 คน ได้ รวมไว้ ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษทั แล้ ว
ค่ าตอบแทนอืน
ค่ าตอบแทนอืนทีมอบให้ แก่ กรรมการ
บริษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบอืน เช่น โบนัส เบียเลียง หรื อเอกสิทธิ พิเศษอืน ๆ แก่กรรมการ
ค่ าตอบแทนอืนทีมอบให้ แก่ ผ้ ูบริหาร
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษัทจัดให้ มีการสมทบเงินกองทุนสํารองเลียงชีพแก่ผ้ บู ริ หารของบริษัทและบริ ษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริ ษัท โดย
คิดเป็ นอัตราประมาณร้ อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรื อคิดเป็ นยอดเงินสมทบสําหรับ ผู้บริหารของบริ ษัท และบริษัท
ย่อย ในปี 2557 – 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) รวม 13 คนรวมเป็ นเงินทังสิน 3.49 ล้ านบาท


รถประจําตําแหน่ ง
บริษัทได้ มีการจัดหารถประจําตําแหน่งให้ แก่ผ้ บู ริหารของบริ ษัทและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริ ษทั ย่อยด้ วย


ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีนโยบายทีจะให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ บู ริหารโดยให้ สทิ ธิในการซือหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ป ระการใด เช่น
โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรื อ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้ บ ริ ห าร
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้บ ริ หารในรู ป แบบอืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิ บ ัติงานโดยรวมของบริ ษัท ควบคู่ไปกับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน รวมถึงหน้ าทีความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริ หารประกอบกันด้ วย
บุคลากร
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัท รวมทังบริ ษทั ย่อยทังสามบริ ษทั มีพนักงานทังหมด 1,245 คน โดยในปี 2557 - 2558
บริษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวนทังสิน 797.28 ล้ านบาท ซึงผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นต้ น
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จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2557-2558
(31 มีนาคม 2558)

บมจ.
ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)
47

บมจ.
เอ็น. ที. เอส
สตีลกรุ๊ป
10

บจก.
เหล็กสยาม
(2001)
7

บจก.
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
7

พนักงานบังคับบัญชา (คน)

161

65

58

50

พนักงานปฏิบ ัตกิ าร/บริ การ (คน)

68

307

217

248

รวม (คน)

276

382

282

305

พนักงานในสํานักงานใหญ่ (คน )

153

-

-

-

219.46

234.58

166.73

176.51

พนักงานบริหาร (คน )

ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

ทังนี ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่ มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมี นัยสําคัญ และไม่ มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที
สําคัญ แต่อย่างใด
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ
บริ ษัท มุ่งมันที จะส่งเสริ ม สนับ สนุน และพัฒนาการกํากับ ดูแ ลกิจการทีดีควบคู่ไปกับ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดย
เล็งเห็นว่าการกํากับ ดูแลกิจ การทีดีเป็ นเครื องมื อที จะช่วยยกระดับ ระบบบริ หารจัดการให้ มีป ระสิท ธิภาพ โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้มากยิงขึน ซึงจะส่งผลต่อความเชือมันและความมันใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้ที
เกียวข้ องทุกฝ่ าย และนํามาซึงการเจริ ญเติบโตอย่างมันคงและยังยืนตลอดจนการเพิมมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในระยะยาว
ดังนัน นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้ วยการสร้ างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุ คคลตาม
“หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่ งครั ดแล้ ว บริ ษั ทยังได้ กําหนดนโยบายและ
หลักการกํากับ ดูแลกิจการทีดีไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน “บรรษั ท ภิบ าล” ของบริ ษัท ตังแต่ปี 2548 และได้ ทําการ
ทบทวนและปรับปรุงให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
โดยในปี 2557 บรรษัทภิบาลของบริ ษัทได้ ถกู ปรับ ปรุ งเป็ นครังทีสอง สําหรับเนือหานันครอบคลุมเกียวกับหลักการและแนว
ปฏิบตั ิในเรืองของโครงสร้ างหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิท ธิของผู้ถือ
หุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย และการควบคุมภายในและระบบ
การบริ หารความเสียง
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
(1) โครงสร้ างของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจาํ นวน 8 คน ถือเป็ นจํานวนทีเหมาะสมกับ ขนาดของบริ ษทั ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ น
อิสระตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จํานวน 3 คน ร่ วมกับกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารและ
กรรมการทีเป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริ ษทั เป็ นผู้ทมีี ความรู้ และประสบการณ์
ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้ แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพือแบ่งแยกบทบาทหน้ าทีให้ ชดั เจนและ
ก่อให้ เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน ผู้ทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้ านนโยบาย และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะผู้นําด้านบริหารงานประจําไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะทําหน้ าทีกลันกรองงานเฉพาะเรื อง และเสนอ
เรื องให้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
สําหรับรายชือกรรมการในแต่คณะพร้ อมทังขอบเขตอํานาจหน้ าทีปรากฎอยู่ข้อ 8 โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลันกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
(Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน
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จากจํานวนกรรมการทังหมด 4 คน ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทและ / หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือลงมติเลือกตัง หรือ
แต่งตัง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั รวมทังคุณสมบัติพิเศษเพิมเติม
ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริ ษทั ซึงมีความเข้มงวดกว่าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพือให้ กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งเหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ซึงได้ รับ
อนุม ัตจิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ ว ดังนี
คุณสมบัติของกรรมการ
1.
2.

3.
4.
5.

เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท
และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจํากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพนฐานและความเชี
ื
ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม ประวัติการทํางานโปร่ งใส
และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เป็ นผู้ทีสามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือติดตามการดําเนินงานของบริษทั
โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม
มิได้ เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วน ในสัดส่วนทีมีนยั สําคัญในกิจการทีมีลกั ษณะอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
สําหรับกรรมการทีเป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบ ัตงิ านทีผ่านมา และผลการ
ประเมินศักยภาพประกอบด้ วย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ








ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย หรือ
นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งโดยให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริหารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ รับ เงินเดือนประจํา ผู้มอี ํานาจควบคุม
ของบริษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษัท ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งและต้ องไม่มีผลประโยชน์ หรื อ
ส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษทั หรือบริษัทย่อย
ในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บ ริหารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี
1. รายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้ า ซือวัตถุดิบ หรื อให้ บริ การทีมี
มูลค่าตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษัท หรื อภายในระยะเวลา 12 เดือน
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2.
3.

รายการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
รายการเกียวกับ สินทรัพย์หรื อบริ การ เช่น การได้มาหรื อการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรื อรับ
บริ การ
4. รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ หรื อรับให้ ก้ ยู มื คําประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ มีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง
ซึงมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํากว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็ นรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้
นับ รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริษัท บริ ษทั ใหญ่บริษัทย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิตบิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ และต้ องไม่มี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึ กษาทางการเงินซึงได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ งทังนี ในกรณีทีผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วน ผู้จดั การของผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชีพนันด้ วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ น
ผู้ทีเกียวข้ องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั

ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับ การดําเนินงานของบริ ษทั

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

สามารถเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือตัดสินใจในเรืองต่างๆ ได้ โดยอิสระ

เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท
และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุเกษียณ




กรรมการอิสระและกรรมการบริ ษัททีมีอายุครบ 70 ปี อาจดํารงตําแหน่งกรรมการได้ จนอายุครบ 75 ปี ทังนีขึนอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี

หลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือกตัง
กรณีเ สนอให้ ที ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตังกรรมการบริ ษัท ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี การตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท
กล่าวคือผู้ถอื หุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจํา นวนหุ้นทีตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี
เป็ นประธานทีประชุมมีเสียงชีขาดเพิมเป็ นอีกหนึงเสียงทังนีในการเลือกตังกรรมการบริ ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน
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อาจลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชือเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนในคราวเดียวกันก็ไ ด้ แต่ต้องใช้ สิทธิ ตามคะแนน
เสียงทีมีอยู่ทงหมดตามจํ
ั
านวนหุ้นทีตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
กรณีที ตํา แหน่ งกรรมการว่า งลงเนื องจากเหตุอืนนอกจากครบกํา หนดออกจากตํ าแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการ
พิจ ารณาแต่ งตังบุ คคลซึ งมี คุณ สมบัติ และไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
กรรมการคราวถัดไป เว้ น แต่วาระของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้ เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน ทังนี มติการแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
(2)

การสรรหากรรมการและผู้บริห ารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ข้างต้ น หัวข้ อ (1)
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ งกรรมการให้ เ ป็ นไปตามทีระบุไว้ ข้างต้ นสําหรั บ การสรรหาผู้ม าดํารงตําแหน่ง กรรมการ
ผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พจิ ารณาเบืองต้ นในการกลันกรองสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทและ
เข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บ รรรลุวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ทีคณะกรรมการบริ ษั ท
กําหนดไว้ ได้เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่ วม
บริษัทในฐานะเป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) คณะกรรมการบริษทั ได้
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษทั ดังนี

ส่งเสริ มให้ บ ริษัทย่อยนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมาปฏิบ ัติ

คัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ ความชํานาญพร้ อมประสบการณ์ เ ป็ นตัวแทนของบริ ษั ท ซึงได้ รับ การอนุม ัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย

กํากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บ ริหาร และนโยบายทีกําหนดโดยบริ ษัทแม่

พิจารณาเรื องทีมีความสําคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิมทุนหรื อลดทุน การลงทุน รวมทังนโยบายที
สําคัญต่างๆ

ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท

ดูแลให้ บ ริษัทย่อยและบริษัทร่ วมปฏิบ ัตติ ตามกฎ ระเบียบที เกียวข้ องของหน่วยงานกํากับ ดูแล ได้ แก่ การ
ทํารายการระหว่างกัน การได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทัน เวลา
รวมทังดูแลให้ มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน ถูกต้ องตามทีควร ตามกฎหมายที เกียวข้ องและ
มาตรฐานการบัญชีทีรับ รองโดยทัวไป

ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้ มนใจว่
ั ามีการควบคุมภายในทีกําหนดไว้ เพียงพอและมี
ประสิทธิผล
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9.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีการดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทไว้ เป็ นอย่า งดี โดยได้ กําหนดไว้ เ ป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัด เจนใน
จรรยาบรรณของบริ ษัทรวมทังมีนโยบายและวิธีการป้ องกันการนําข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บ ริ หารไปใช้ ป ระโยชน์
อย่างเคร่ งครั ด โดยให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บ ริ ห ารเกียวกับ ภาระหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรั พ ย์ของ
บริ ษัท ตลอดจนการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ ดังกล่า ว ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงบทกําหนดโทษทีระบุไว้ กรณีทีกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทมีการเปลียนแปลงการถือ ครองหลักทรั พ ย์ ของ
บริ ษั ท เลขานุก ารบริ ษั ท จะทํ า หน้ า ทีสรุ ป และรวบรวมรายงานการเปลียนแปลงดัง กล่ า วและเสนอต่ อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง พร้ อมทังได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี อีกด้ วย
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัททีดีของบริษทั
ด้ วยการกําหนดนโยบายเกียวกับ การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพือใช้ ประโยชน์ สว่ นตัว (Abusive Self-dealing) เช่น
การซือขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงาน
ทีเกียวข้องกับข้ อมูลของบริษทั และบริษทั ย่อย (รวมทังคูส่ มรส และบุตรทียังไม่บ รรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี




ห้ ามมิให้ บุคคลข้ างต้ นทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใน 2 สัป ดาห์ ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน รายไตร
มาส และงบการเงิ น ประจําปี ของบริ ษั ทและภายใน 24 ชัวโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าวต่ อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว (Blackout period)
กรณีทีเป็ นข้ อมูลทีสําคัญอืนซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พ ย์ ของบริ ษัท คณะกรรมการ
ได้ กาํ หนดห้ ามมิให้ ทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ น ระยะเวลา 24 ชัวโมงนับ แต่ได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลนันสูส่ าธารณะทังหมดแล้ว

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม
4,208,000 บาท
(2) ค่ าบริการอืน (non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริ การอืนๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบงบ
การเงินตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก เป็ นต้ น จํานวน 3,178,935 บาท ให้ แ ก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี สังกัด บุคคล หรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกับ ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดดังกล่าว
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9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแ ลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที ดีสําหรั บ บริ ษัทจดทะเบี ยนของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอย่าง
จริ ง จัง มาโดยตลอด ซึงปั จจุบั น ได้ ยึด หลักการสากลของกลุ่ม ประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate
Governance) ประกอบไปด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี 5 หมวด ได้ แก่ (1) สิท ธิ ของผู้
ถือหุ้น (2) การปฏิบ ัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีสว่ นได้เ สีย (4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
และ (5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพือเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัตดิ ้ านการกํากับ ดูแลกิจการ
ทีดีของบริษัทให้ สงู ขึน บริ ษัทจึงได้ กําหนดหลักการสําคัญในแต่ละหมวดไว้ ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัทด้ วย ตลอดจนได้
นํามาปรั บ ใช้ ต ามความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ สภาพการณ์ ของบริ ษัท ให้ ไ ด้ มากที สุดรวมทังทําการทบทวนและ
ปรับ ปรุ งให้ มีความทันสมัย และสอดคล้ องต่อภาวะการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยู่เสมอ
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริ ษัทได้ รับ การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด สําหรั บ
รอบปี 2557-2558 รายงานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี
หมวด 1
สิท ธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถอื หุ้นทุกรายในฐานะที เป็ นเจ้ าของเงินทุน โดยกําหนดนโยบายสนับ สนุน
และส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สทิ ธิของตนอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทําการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึงสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงั นี
1. สิทธิขนพื
ั นฐาน ได้ แก่ การลงทะเบียนเป็ นผู้ถอื หุ้น การซือขายหรื อโอนหุ้นการได้ รับส่วนแบ่งในกําไร/เงิน ปั นผลอย่าง
เท่ า เทียมกัน การได้ รับ ข่าวสาร/ข้ อมูลของบริ ษัท อย่างเพียงพอ เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้ างของเงินทุนการ
เปลียนแปลงอํานาจควบคุม และการซือขายสิน ทรั พย์ทีสําคัญ ของบริ ษัท รวมทังสิท ธิในการได้ รับ การปฏิบ ัติทีเท่า
เทียมในการรับซือหุ้นคืนโดยบริษัทเป็ นต้ น
2. สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถอื หุ้น ได้ แก่ การเลือกตังกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการ
จ่ายเงินปั นผล การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี การแก้ ไข/เพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิและข้ อบังคับ
การเพิมหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการอนุมัตธิ ุรกรรมทีสําคัญซึงมีผลต่อทิศทางในการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษัท เป็ นต้ น
3. สิทธิอนๆ
ื ทีกฎหมายกําหนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ สิทธิ ข้างต้ น แล้ ว บริ ษัท ยังได้ อํานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายในการใช้ สทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบและกลไกที
จะก่อให้ เกิดการจัดประชุมทีดีซึงครอบคลุมเกียวกับ ข้ อมูลเกียวกับวัน เวลาสถานที วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม ขันตอนการออกเสียงลงมติ และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับ เรื องที ต้ องตัดสิน ใจในแต่ละวาระ
เป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสในการรับรู้ สารสนเทศ หรื อการ
เข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ทังนี บริษัทได้ มอบหมายให้ สาํ นักงานเลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าทีดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ทีโทรศัพท์ หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462
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ในแต่ละปี บ ริ ษทั จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึงเรี ยกว่า การประชุม สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สินสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) โดยการประชุมนอกเหนือจากนี จะเรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ได้ จดั ขึนเมื อวันที 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ ซี
ซันส์ กรุ งเทพฯ โดยบริษัทได้ ใช้ วิธีกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วัน ที 2 มิถุน ายน 2557 เป็ นผู้มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุม และทําการรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ด้ วยวิธี ปิดสมุด
ทะเบียน พักการโอนในวันที 3 มิถนุ ายน 2557 ทังนี ในปี 2557 บริ ษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึงเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ดําเนินการ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมกับเอกสารทีเกียวข้ องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ า
21 วันก่อนวันประชุม ดังนี
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทีมี รายละเอีย ดเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีกําหนดไว้ เป็ น
เรื องๆ อย่างชัดเจนพร้ อมทังระบุว่าเป็ นวาระเพือทราบ/เพืออนุมัติ/เพือพิจารณา ระบุ วัตถุป ระสงค์ และเหตุผล
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที เสนอไว้ ซึงถือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาทีเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ทังแบบ ก ซึงเป็ นแบบทัวไปง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน และแบบ ข ซึง
เป็ นแบบทีผู้ถอื หุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื องได้ ว่า “เห็ นด้ ว ย” “ไม่ เห็น ด้ วย” “งดออกเสียง”
และแยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ในวาระการเลือกตังกรรมการ
3. ข้ อมูลเกียวกับกรรมการอิสระ ทีบริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ แก่ ชือ อายุ ทีอยู่ และการมี /ไม่ มี
ส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
4. รายงานประจําปี ทีมีทงข้
ั อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูป แบบของ CD Rom (รวมทังจัดส่งรายงานประจําปี ที
เป็ นรู ปเล่มแก่ผ้ ถู อื หุ้นทีได้ แจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท)
5. คําอธิบ ายเกียวกับ เอกสารหลักฐาน เพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนทีตังสถานทีจัดประชุม
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ดําเนินการดังนี
1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่ น้อย
กว่า 3 วัน
2. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื องเผยแพร่ ข้อมูลเกียวกับ การประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในเว็บ ไซต์
ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม 1 เดือน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น เข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีเ วลา
มากพอในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้ รับข้ อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้ งผ่ านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพ ย์ (www.set.or.th) เรื องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ทุกรายสามารถส่งคํ าถาม
เกียวกับวาระการประชุมได้ ลว่ งหน้ านับตังแต่วนั ทีมีคําบอกกล่าวนัดประชุม โดยให้ สง่ คําถามเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ถึงคณะกรรมการบริ ษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริ ษัท เพือส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละ
คนหรื อกรรมการทุกคน ซึงคําถามในส่วนทีเกียวข้ องจะได้ รับ การตอบในทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
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สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 นัน ไม่มีผ้ ถู อื หุ้นรายใดส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริษัท
หมวด 2
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น อย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่นักลงทุน สถาบันผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทังผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ด้ วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม ดังนี
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ กาํ หนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม รายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

มีขนตอนการเข้
ั
าร่ วมประชุมทีไม่ยงุ่ ยาก และไม่มีค่าใช้ จ่ายมากเกินไป
จัดสถานทีประชุมทีมีการคมนาคมทีสะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึง
จัดทําคําอธิบายเกียวกับเอกสารหลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีผู้ทีมีความชํานาญพร้ อมทังอุปกรณ์ทีเพียงพอ เพือรองรับ ผู้ถือหุ้นทังในด้ านการตรวจสอบเอกสาร
และการลงทะเบียน
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้ าร่ วมประชุม โดยการส่ง
ผู้แทนของตนเองหรื อเสนอชือกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ การเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมี
ขันตอนทีไม่ ยุ่งยากแต่ ป ระการใด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม เพือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
จัดให้ มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้นกรณีทีไม่ได้ ตดิ อากรแสตมป์ไว้
ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ ขนตอนการดํ
ั
าเนินงานเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ลว่ งหน้ า 2 ชัวโมง ก่อนเริ มประชุม

นอกจากนี ภายหลังจากการประชุมได้ เริ มแล้ ว ผู้ถอื หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนในระเบียบ
วาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติได้ด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังทีมาด้ วยตนเองและทีรับ มอบฉันทะจํานวน 678 คน นับ
รวมจํานวนหุ้น ได้ ท ังสิน 6,269,645,024 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 74.99 ของจํานวนหุ้น ที จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท
จํานวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริ ษัท ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังคณะได้ เข้ าร่ วมประชุม
พร้ อมทังประธานกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรร
หา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการทุกคนได้ เข้ าร่ วมประชุม โดยพร้ อมเพรี ยงกัน นอกจากนี ยังมีผ้ บู ริ หาร ผู้สอบ
บัญชี รวมทังฝ่ ายกฎหมาย ได้ เข้ าร่ วมประชุม เพือทําหน้ าทีร่ วมชีแจงและตอบข้ อซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้ องต่อผู้
ถือหุ้นอีกด้ วย
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ก่ อนเริมการประชุม
เลขานุการบริษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับ ทราบถึงข้อบังคับของบริ ษัท ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุม และวิธีป ฏิบ ัติเกียวกับ
การประชุมได้ แก่ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ระหว่างการประชุม
ประธานในที ประชุม ได้ ดําเนิ นการประชุม อย่างโปร่ ง ใสตามลําดับ วาระโดยไม่ มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรื องอืน
นอกเหนื อจากทีระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม แต่อย่างใด นอกจากนี ยังได้ จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอก่อนทําการลงคะแนนเสียง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลใน
วาระการเลือกตังกรรมการ ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตังคําถามต่อทีประชุม รวมทังให้
ข้ อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที
สําหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริ ษัทได้ อาํ นวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยการใช้ บ ัตรลงคะแนน และได้ จดั ให้ มี ผ้ ตู รวจ
สอบการลงคะแนนเสียงและการนับ คะแนนเสียง (Inspector) ทําหน้ าทีดูแลการนับ คะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
สําหรับการนับคะแนนเสียงจะคํานวณด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นทีออก
เสียง “ไม่เห็นด้ วย” /“งดออกเสียง” และนํา มาคํานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นทีมี สทิ ธิออกเสียงทังหมด โดยสิทธิ ในการออก
เสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
สําหรั บ ผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็ จสินการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์น อกจากนี
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือวิดีทศั น์ด้วย
หลังการประชุ ม
บริ ษัท ได้ แจ้ งมติ ทีประชุมพร้ อ มทังคะแนนเสียงที (เห็ น ด้ วย ไม่ เห็น ด้ วยและงดออกเสีย ง) ผ่านระบบข่า วของตลาด
หลักทรั พย์ (www.set.or.th) โดยทันที ภายหลัง จากเสร็ จสินการประชุม และจัดทํ า รายงานการประชุม แล้ วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ซึงรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกรายละเอียดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี
1.
2.
3.
4.

รายชือพร้ อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บ ริหารรวมทังผู้เกียวข้ องทีเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการแจ้ งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
มติทีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามทีได้ ระบุไว้ ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็ นคะแนนเสียง
ทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง

การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี นโยบายและวิธี ก ารป้ องกัน การนํ าข้ อมู ล ภายในโดยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารไปใช้ ป ระโยชน์ อย่ างเคร่ งครั ด
รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้ อ 9.5
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ทังนี ในปี ทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามี กรรมการและผู้บ ริ หารรายใดทําการซือขายหลักทรั พ ย์ ของบริษั ทโดยการใช้ ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กาํ หนดให้ กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท รวมทังบุคคลทีเกียวข้ องต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและ
บุคคลทีเกียวข้ องตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริ ษัทได้กําหนดไว้ เมือได้ รับ การแต่งตังให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บ ริ ห าร
และมีการเปลียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีรวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแล
การทํารายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกัน เป็ นต้ น
การทํารายการระหว่างกัน
บริ ษัท ได้ กําหนดมาตรการและขันตอนในการทํ ารายการระหว่างกันไว้ อย่างชัดเจน รวมทังถือปฏิ บ ัติตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย ในเรื องที เกียวกับ การทํ ารายการที อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่าง
เคร่ งครัด ในกรณีทีอาจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริ หารทีอาจมีสว่ น
ได้ เสียในเรื องทีพิจารณาจะไม่เข้ าร่ วมประชุมหรื องดออกเสียง เพือให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บ ริ หารเป็ นไป
อย่างอิสระและยุตธิ รรม ทังนีเพือประโยชน์ต่อผู้ถอื หุ้นอย่างแท้ จริ ง
สําหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึนใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการโดยจะนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบทานการทํ ารายการระหว่างกัน ในทุกไตรมาส เพือดูแ ลและ
ป้ องกัน การเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ ในหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอกี ด้วย
ทังนี ในปี ทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะทีเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัททีไม่ใช่
บริ ษัท ย่ อยของบริ ษั ท รวมทังไม่เ คยฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องการทํารายการระหว่างกันหรื อการซือขายสินทรั พ ย์
แต่ป ระการใด
หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างยิงว่าการส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์และความร่ วมมือทีดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
เป็ นกลไกที จะช่วยสร้ างความมังคัง ความมันคงทางการเงิน และความยังยืนแก่บ ริ ษัท ดังนัน บริ ษัทจึงยึดมันในการ
คํานึ งถึงสิท ธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มที เกียวข้ องกับ การดํ าเนิ นธุรกิจ ของบริ ษัท ทังสิทธิ ที กําหนดตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงทีทําร่ วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกทีได้ รับ ความเสียหายจากการถูกละเมิ ด
สิทธิ ด้ วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างสมําเสมอ
57

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

พนักงานทุกคนได้ ถือปฏิบ ัตติ าม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of
Conduct : TCoC)” ซึง ถือเป็ นประมวลหลักการสําคัญทีใช้ เป็ นแนวทางในการกํากับ ดูแลการบริ หารงานและการดํา เนิน
ธุรกิจของบริษัทต่างๆ ในกลุม่ ทาทา โดยได้ ระบุข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่าง
มีจริ ยธรรมไว้ อย่างชัดเจนจํานวน 25 ข้ อ ตามทีระบุไว้ ในหมวด 5 หัวข้ อ “จริ ยธรรมธุรกิจ” รวมถึงมาตรการและช่อ งทางให้
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อ / แจ้ งเบาะแสในประเด็น ของการกระทํ าผิดหลัก จรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภาย
หลังจากได้ รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้ม ครองผู้แจ้ งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้ องเรี ยนการกระทําผิดหลัก
จรรยาบรรณ” (Whistle Blower)
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้ องเรี ยน เกียวกับการประพฤติป ฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้
ด้ วยตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศัพท์ /โทรสาร ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ทีปรึ กษาจรรยาบรรณ ดังนี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริ ษ สมารัมภ์
เลขที 80 ซอยพร้ อมพันธ์ สุขมุ วิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110
E-mail address: msamaram@gmail.com
ทีปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com
ทังนี ในรอบปี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับ การร้ องเรี ยนเกียวกับการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณหรื อการถูกละเมิ ดสิทธิ แต่
ประการใด
สําหรับแนวทางการปฏิบ ัตแิ ละความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในแต่ละกลุม่ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท มุ่งมันที จะดูแลผลประโยชน์ และสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก รายอย่างเป็ นธรรม ด้ วยการดําเนินธุร กิจตามหลัก
บรรษัทภิบาลและวิสยั ทัศน์ ของบริษัทอย่างมีประสิท ธิภาพ และ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถอื หุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ อย่าง
เคร่ งครัด เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิมมูลค่าให้ กบั ผู้ถอื หุ้นอย่างต่อเนื อง โดยบริ ษัทจะแจ้ งข้ อมูลข่าวสารที เกียวกับ
ธุรกิจของบริ ษั ท อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ตลอดจนเปิ ดเผยข้ อ มูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์ และข้ อตกลงที
เกียวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
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พนักงาน
บริ ษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่าอย่างยิง จึงปฏิบัตอิ ย่างเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ให้ โอกาสทีเท่าเทียม
กันแก่พนักงานโดยไม่คาํ นึงถึงสถานภาพ เชือชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ
สัญชาติ และชนชาติ มุ่งเน้ น ดูแลการเติบ โตในวิชาชี พให้ สอดคล้ องกับศักยภาพ โดยใช้ ระบบคุณ ธรรม และความรู้
ความสามารถเป็ นเกณฑ์ รวมถึงการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีทงของพนั
ั
กงานและครอบครั ว รวมทังกําหนดให้ พนักงาน
ได้ รับผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้ กับ บริ ษัท ชันนําทัวไป รวมถึงมีกองทุนสํารองเลียงชีพ
เพือให้ พนักงานได้ มีเงินเก็บออมไว้ ใช้
นอกจากนียังให้ ความสําคัญในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมัน
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื อง เพือเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างให้
องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยังยืน
ลูกค้ า
บริ ษัททุ่มเทความพยายามในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้าในทุกด้ าน โดยมุ่งมันทีจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การเพือ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้า ตลอดจนดําเนิ นการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การรั บ ประกัน สิน ค้ าและบริ การ
เพือประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด ทังในด้ านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาทีเป็ นธรรม พัฒนาสิน ค้ าและ
บริ การเพือตอบสนองความต้ องการทีหลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับ ข้ อร้ องเรี ยนเกียวกับ สิน ค้ าและบริ การ
เก็บรักษาความลับ ของลูกค้ า รวมถึงไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปสร้ างผลประโยชน์ นอกจากนี ยังมีนโยบายการคืนสินค้ ากรณี
ทีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ คณ
ุ ภาพหรื อตํากว่ามาตรฐาน
คู่ค้า
บริ ษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้ กรอบการปฏิบัตงิ านตามหลักจรรยาบรรณของกลุม่ บริษัท TATA ทีเรี ยกว่า TCoC ใน
การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทีย มกัน ซึงถือเป็ นหลักปฏิบ ัติที เป็ นเอกภาพ
เดียวกันสําหรับกลุม่ บริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบ ัติงานร่ วมกันระหว่างบริ ษัทและคู่ค้า เช่น การจัด
อบรมความปลอดภัยให้ กบั ผู้รับ เหมาขนส่ง ทีเข้ ามารับสินค้ าทีโรงงานของบริ ษัททุกแห่งอย่างต่อเนืองและเป็ นประจํา
คู่แข่ ง
บริ ษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุตธิ รรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขัน ทางการค้ าทีสุจริ ต โดยผ่านแหล่ง
และสือกลางทีถูกต้ องตามกฎหมายเท่านัน บริ ษัทจะไม่ก่อให้ เกิดข้ อมูลทีไม่เป็ นธรรมหรื อบิดเบือนเกียวกับ ผลิตภัณฑ์ ห รื อ
บริ การเพือทําลายคู่แข่งทางการค้ า
เจ้ าหนี
บริ ษัทปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงือนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่ งครัด ทีมี ต่อเจ้ าหนี ทังเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนี
เงินกู้ยืมอย่างเคร่ งครัดและชําระหนีตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงปฏิบตั ติ ามคํารับรองทีให้ ไว้ แก่เจ้าหนีตลอดระยะเวลา
ทีมีภาระหนีกับ เจ้ าหนี ตลอดจนให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหนีทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

59

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งดําเนิ นธุรกิจด้ วยการเป็ นบรรษัท พลเมืองทีดี มีคุณธรรมโดยกําหนดเป็ นนโยบายอย่า งชัดเจนในการคํานึงถึง
หน้ าทีและความรับผิดชอบทีมีตอ่ ชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับ สนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือ
เสริ มสร้ างประโยชน์สขุ ให้ ชมุ ชน ผ่านกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษัทในรู ป แบบต่างๆ ทังนีบริ ษัทจะไม่ ถือว่าการดําเนิน การ
ตามนโยบายทีกําหนดไว้ เป็ นเพียงทางเลือกในการปฏิบตั ิ หากแต่จะมุ่งมันยึดถือเป็ นส่วนหนึงของแผนการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทด้ วย
นอกจากนี บริ ษัท ยังให้ ความสําคัญต่อการรักษาสิงแวดล้ อมอย่างเข้ ม งวดและต่อเนื องมาโดยตลอด เพือพิทักษ์ รักษา
สิงแวดล้อมให้ คงอยูใ่ นสภาพทีดีตลอดไป ด้ วยการดําเนินการและถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่ งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุก
ขันตอนการทํางาน รวมถึงปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและกฎหมายด้ านสิงแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด ซึงทุกบริ ษัทในกลุม่ ทาทา
ได้ ม่งุ มันทีจะให้ ความสําคัญและเป็ นผู้นําในเรือง “การเปลียนแปลงภูมิอากาศ” หรื อ “Climate Change” อันเนื องมาจาก
ภาวะโลกร้ อน นอกจากนียังได้ กําหนดให้ มีการนําแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเ ขียว)” มาใช้ ในทุกขันตอนของการดําเนิ น
ธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้ วย
หน่ วยงานราชการ
บริ ษัทดําเนินการและถือปฏิบ ัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบ ัติที เกียวข้ องอย่างเคร่ งครัด พนักงานของบริ ษัททุกคนต้ อง
ปฏิ บ ัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องทังหมด พร้ อมทังให้ ความร่ ว มมือกับ หน่ วยงาน
ราชการอย่างต่อเนือง
สือมวลชน
บริ ษัท ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทแก่สอมวลชนทั
ื
วไป เพือการสือสารต่อไปยัง สาธารณชน
อย่างกว้างขวางบนพืนฐานของความถูกต้ อง และทันเหตุการณ์
หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ทังข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพือให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจ
อืนใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเ คราะห์ และผู้มี สว่ นได้ เ สียอืนไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ ว นเท่าเทียม ทัวถึง และไม่ ก่อให้ เกิด
ความสําคัญผิ ดรวมทังมี ความเป็ นปั จจุบ ัน และทัน เวลาตามที สํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย และหน่ วยงานอืนๆที เกียวข้ องได้ กําหนดไว้ คณะ
ผู้บ ริ หารมี หน้ าที ดูแ ลให้ มี การติดต่อ สือสารและเปิ ดเผยข้ อมูลทีสํา คัญ ทังที เป็ นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
(PeriodicReports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ
การรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้ ม า/จําหน่ายไปซึงสิน ทรั พ ย์รายการ ทีเกียวโยงกัน การ
ร่ วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิมทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซือหุ้นคืน เป็ นต้ น
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ทังนี ได้ จดั ให้ มีหน่ วยงาน “สํานักงานเลขานุการบริ ษัท ” ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์ กลางในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษั ทผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่าย ทังในกรณีปกติและเร่ งด่วน เช่น
1. ข้ อ มู ลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ ใ ช่ท างการเงิน ที ครบถ้ ว น ถูกต้ องและเท่ า เที ยมกัน ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th))
2. ข้ อ มูล คํา อธิ บ ายเชิ งวิ เคราะห์ เ ก่ยี วกับ ฐานะการเงิน และผลการดํ า เนิน งานทุก ไตรมาส (ระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)/หนังสือพิมพ์)
3. ข้ อมูลโครงสร้ างผู้ถอื หุ้น ของบริษัททีเป็ นข้ อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้ างทีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วน
ของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อย ไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้น ไขว้ ในกลุม่ บริ ษัท สามารถแสดง
ให้ ทราบถึ ง ผู้ถื อ หุ้ นที แท้ จริ ง (Beneficial Owner) ได้ อย่ า งชัด เจน (รายงานประจํ า ปี /เว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
(www.tatasteelthailand.com))
นอกจากนี ยังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บ ริหารไว้ ด้วย ซึงกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกัน
ไม่เกินร้ อยละ 1 ของหุ้นทีออกแล้ ว
4. ข้ อมูลในรายงานประจําปี มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้ วน ชัดเจน และเป็ นประโยชน์สาํ หรับ การพิจารณาตัดสินใจของผู้
ถือหุ้น เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ ภ าวะอุตสาหกรรม
และการแข่งขัน ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจประวัตขิ องกรรมการและผู้บ ริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล การเข้ าร่ ว มประชุม ของกรรมการ เป็ นต้ น (เว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
(www.tatasteelthailand.com))
5. ข้ อมูลการเงินทีมีรูปแบบรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับ รองทัวไป และได้ รับการรับ รองจากผู้สอบซึงเป็ น
ผู้มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัตทีได้ รับ การยอมรับ รวมทังได้ รับ ความเห็ นชอบจากสํานัก งาน ก.ล.ต. โดยทีผ่าน
มา บริ ษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทังรายไตรมาส และรายปี ให้ แก่ตลาดหลักทรั พ ย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.
ล่าช้ าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บ ไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน (ถ้ ามี)
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ กําหนดไว้ แล้ ว บริ ษั ทได้ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ทําหน้ าที “โฆษก” ของบริ ษัท ในการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทสูส่ าธารณชน และจัดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้
บริ ห ารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้ าทีดูแลรับ ผิดชอบในการติดต่อ สือสาร และประสานงานกับ
บุคคลภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัวไปนักวิเคราะห์ และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงการจัดให้ มี
ช่องทางอืนที สามารถเข้ าถึง ข้ อมูล ของบริ ษัท ได้ โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุม เอกสารแถลงผลการ
ดําเนิน งานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท www.tatasteelthailand.com ทังนี เพือเป็ นการเสริ ม สร้ างความ
เข้ าใจและความเชือมันของบุคคลภายนอกทีมีต่อบริ ษัท
นอกจากนี บริ ษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทสูส่ าธารณชนโดยผ่านสือสิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่างๆ เป็ นประจําทุกไตรมาส และมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต
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ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพ ยากรบุคคล และบริ หารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาด และการขาย
เป็ นผู้ให้ สมั ภาษณ์
ในรอบปี 2557-2558 ภายหลังจากที บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดําเนิ นงานประจํา ไตรมาสและประจําปี ต่อตลาด
หลักทรั พย์ เป็ นที เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษั ทได้ จดั ให้ มีก ารประชุมกลุ่ม ร่ วมกัน กับ นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์ เจ้ าหน้ าที ธนาคาร
รวมทังสือสิงพิมพ์ เพือชีแจงผลประกอบการของบริ ษัทรวมถึงข้ อมูลการพัฒนาเปลียนแปลงของธุรกิจเหล็กเป็ นประจําอีก
ด้ วย โดยการประชุมแต่ละครังจะมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมประมาณ 10-20 คน
หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทมุ่งเน้ นถึงบทบาทหน้ าทีความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริ ษัททุกคนมีความเข้ าใจอย่างดีถงึ หน้ าที
ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท พร้ อมทีจะปฏิบ ัติห น้ าทีด้ วย “ความซือสัตย์ สจุ ริ ต
ระมัดระวัง และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและความเป็ น ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพืนฐานของ
ความสัม พันธ์ ทีเชือถือต่อกัน ระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริ ษัท นอกจากนี คณะกรรมการยังได้ จดั ให้ มีระบบการบริ หารงานให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที ดีตามที คณะกรรมการได้ กํา หนดนโยบายไว้ เพื อให้ การกํ า กับ ดูแ ลและการ
บริ หารงานเป็ นไปด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายใต้ กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึงจะทําให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิผล
แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างสูงสุดและต่อเนือง
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัท คํานึงถึงการถ่วงดุลในการบริ หารงานของคณะกรรมการเป็ นอย่ างยิง (Check and Balance) นอกจากนียังได้
กําหนดความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการที ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทังในด้ านทักษะ วิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน และเพศ รวมถึงมีภาวะ
ผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้ าทีกรรมการบริ ษัท ให้ ค วามคิดเห็ นอย่าง
เป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี รวมทังได้จดั ตังคณะกรรมการชุดย่อยซึงมีความ
เชียวชาญเฉพาะด้ านขึน เพือให้ การพิจารณาในเรื องต่างๆ มีการตัดสินใจทีถูกต้ องและเป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการทีดี
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังเลขานุการบริษัท ซึงเป็ นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ในงานด้ านเลขานุการ
รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้ อ 8. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.3
บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที กํา หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุท ธ์ ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปี ของบริษัท โดยมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้นําเสนอเรื องดังกล่าว คณะกรรมการได้ ร่วมกันอภิป ราย และแสดง
ความเห็ นอย่างเต็มทีบนพืนฐานของความรั บ ผิดชอบ ความระมัด ระวัง ความซือสัตย์สจุ ริ ต และตรวจสอบได้ ทังนี
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คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ ด้วย เพือให้ การดําเนินงาน
ของบริษัทเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้ เกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังมีห น้ าทีและความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย การ
จัดสรรงบประมาณทีเพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงงบประมาณในงานวิจยั และพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์
การพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ รวมถึงผู้บริ หารระดับ สูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับ ปรุ ง
และพัฒ นาระบบการบริ ห ารความเสียง ระบบควบคุม และตรวจสอบภายในให้ ส อดคล้ องกับ สภาพการณ์ ที มี ก าร
เปลียนแปลงตลอดจนกํากับ ดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัท เพือมุ่งสูม่ าตรฐานทียอมรั บ ในระดับ สากล อุทิศตน
และเวลาเพือบริ ษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึงผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้ ง
ด้ านผลประโยชน์ ห รื อแข่งขันกับ กิจการของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย เป้ าหมายสูงสุดคือการดําเนิ น ธุรกิ จให้ มันคง เพื อ
ผลประโยชน์ทีสมดุลและยังยืนของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังการเพิมมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนืองในระยะยาว ทังนี
ให้ สอดคล้องวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริ ษัท
อํานาจดําเนิน การของคณะกรรมการ
1. อนุมัตแิ ผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมตั ใิ ห้ มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสันและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้ จํานองหรือจํานําสินทรัพย์
เพือคําประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรื อสัญญาทีเกียวข้ องทีอนุมตั ิแล้ ว และ การยกเลิกวงเงิน กู้
3. อนุมัตกิ ารเปิ ด/ปิ ด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัตกิ ารใช้ หลักการบัญชี หรื อเปลียนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุ ง /เปลียนแปลงบัญชีการใช้ อัตราค่าเสือม
5. อนุมัตกิ ารรับรองงบการเงินและจัดสรรกําไรสะสม
6. อนุมัติการจําหน่ ายสินทรั พ ย์ ประเภท สิน ทรัพย์ถาวร และสิน ทรัพย์อืนๆ ทีไม่รวมเรื องทีดินและสิงปลูก สร้ าง ทีมี
มูลค่าวงเงินเกินอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริห าร
7. อนุมัตกิ ารซือ ขาย แลกเปลียน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซือฝาก เช่า ให้ เช่า ทีดินและสิงปลูกสร้ าง
8. อนุมัตกิ ารดําเนิน การด้ านทรัพยากรบุคคล ในเรื อง โครงสร้ างองค์กรการวางแผนกําลังพล การสรรหาและคัดเลือก
ผู้บ ริ หารระดับสูง และ งบประมาณการขึนค่าจ้ างและเงินรางวัลประจําปี
9. อนุมัตกิ ารเข้ าร่ วมทุน การลงทุนซือ/ขายหุ้น
10. อนุมัตเิ รื องทีต้ องนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น
หน้ าทีของประธานกรรมการ
หน้ าทีหลักของประธานกรรมการบริ ษัท คือ การบริ ห ารจัดการและการเป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยประธาน
กรรมการจะต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และดําเนิน การในฐานะเป็ นผู้ป ระสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษัทกับฝ่ ายบริหารของบริ ษัทโดยผ่านทางกรรมการผู้จดั การใหญ่ นอกจากนีประธานยังทําหน้ าทีเป็ นผู้ถ่ายทอดมติของ
กรรมการต่อไปตามความเหมาะสม
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และด้ วยภาระหน้ าทีทีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะ
ผู้นํา ด้ านการบริ หารงานประจํา บริ ษัท จึงได้ แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึง
หมายความว่า ประธานกรรมการควรมีความอิสระออกจากฝ่ ายบริ หารและไม่มีผลประโยชน์ อืนใด และไม่ มีธุรกิจหรื อ
ความสัมพันธ์ อืนใดอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบทีสําคัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการปฏิบ ัตหิ น้ าทีได้ อย่างมีป ระสิทธิผล
ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาอย่างเป็ นอิสระแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
หารื อร่วมกับ กรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริ ษัท เพือกําหนดวาระการประชุม
สนับสนุนให้ กรรมการได้ อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความเห็น
ส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์ ทีสร้ างสรรค์ ทังระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายบริ หาร
ทําให้ มนใจว่
ั ามีการสือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีป ระสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่ปี 2545 ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน
กรรมการตรวจสอบจํานวนสองในสามเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ า ใจหรื อมี ป ระสบการณ์ ด้านบัญชี หรื อการเงิน เป็ นอย่างดี
ยิงกว่านันยังเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการทํ าหน้ าที สอบทานความน่ าเชือถือ ของงบการเงิน ได้ อีกด้ ว ย
โดยทําหน้ าทีสอบทานการดําเนินงานให้ ถกู ต้ องตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับ ของบริ ษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบ
ปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดของหน่วย งานกํากับ ดูแล ส่งเสริ มการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสียงทีรั ดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีป ระสิทธิภาพ
บริ ษั ท ให้ อํา นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บ ัติ ห น้ า ที อย่า งเต็ ม ที และแสดงความคิ ดเห็น ได้ อ ย่ า ง อิ ส ระ โดย
คณะกรรมการได้ จัดตังหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึนตังแต่ปี 2552 ปฏิ บ ัติหน้ าที ขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื อให้ ค ณะกรรมการสามารถติ ดตามการดําเนิ น งานของบริ ษัท ได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพยิ งขึน และในกรณี ทีจํ าเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึ กษาจากทีปรึ กษาภายนอกทีเป็ นอิสระได้ อย่างเต็มที โดยบริ ษัทเป็ น ผู้รับ ผิดชอบ
ค่าใช้ จ่าย
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริห าร)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร ตังแต่ปี 2545 ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท จํานวน 3 คน ทํา
หน้ าทีควบคุมดูแลกิจการบริ ษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมาย ทังในด้ านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ าง และ
อํานาจการบริ ห ารงาน แผนธุร กิ จ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษั ท
ตลอดจนการกลันกรองเรื องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการบรรษัทภิบ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่ปี 2547 โดยแยก
ออกเป็ น 2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิ บ าลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แต่เ พือความ
สะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด โดยมติของคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมัติให้
รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง 2 คณะเข้ าด้ วยกัน ซึงมีผลตังแต่วันที 31 มกราคม 2556 ปั จจุบ ันประกอบด้ วยกรรมการ
บริ ษัทจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการครึงหนึงเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าทีด้ านบรรษั ทภิ บ าล คือ เสนอทบทวนและกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและผู้บ ริ หาร ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบ ตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ตลอดจนมีหน้ าที
พิจารณากําหนดแนวทางและสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษั ท หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระหรื อกรณีอืน และทํา หน้ าทีด้ านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณา
ติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้ ม ในเรื องค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุดย่อยต่า งๆ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารของบริ ษัท
วาระการเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุ ดย่ อย
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจําปี ทุกครั ง ให้
กรรมการจํานวนหนึงในสามของกรรมการทังคณะพ้ น จากตําแหน่ง โดยลําดับ ในการพ้ นจากตําแหน่งให้ กรรมการตกลง
เห็ นชอบร่ วมกัน ทังนี กรรมการซึ งพ้ น จากตําแหน่ งอาจได้ รับ เลือกให้ กลับ เข้ ามารั บ ตําแหน่งอีก ได้ โดยมิ ได้ กําหนด
ระยะเวลา วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับ วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริ ษัท ดังนั น
กรรมการจะพ้ นจากการเป็ นกรรมการชุดย่อยทันที เมือพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท อืนของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษัทยังไม่มีน โยบายจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบี ยนอืนทีกรรมการบริ ษัท แต่ละคนจะไปดํา รงตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบ ันองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ งหนึง โดย
กรรมการทีเป็ นชาวต่างชาติเป็ นผู้มีภมู ลิ าํ เนาอยู่ในต่างประเทศทําให้ ไม่มกี ารรับตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอืนแต่
อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนันตามข้ อมูลประวัติกรรมการห้ าปี ย้ อนหลัง ไม่ ป รากฏว่ามี กรรมการท่านใดรั บ ตําแหน่ง ใน
บริ ษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริ ษัท ดังนัน จึงเห็นได้ ว่ากรรมการบริ ษัทแต่ละคนเป็ นผู้ทีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและอุทิศเวลา
ให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถ
สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ งของบริ ษัท จะต้ องอุทิศเวลาในการทํา งานทังหมดของตนให้ แก่
บริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้ าง
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ านใดทีดํารงตํา แหน่งในบริ ษัท อืนนอกประเทศ บริ ษั ทจะรายงานไว้ ในรายงานประจําปี อย่าง
ชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ กาํ หนดวันประชุมไว้ ลว่ งหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 5 ครัง และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ า
ตลอดทังปี พร้ อมทังได้ กําหนดวาระการพิจารณาทีสําคัญสําหรับ การประชุม คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุด
65

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิมในกรณีทีมีเ รื องสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุมแต่ละครังได้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการ
ได้ ศกึ ษาล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนีประธานกรรมการซีงทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการ
แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสําหรับ การอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัวถึงในแต่ละวาระ
โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ มติเสียงข้ างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุม จะเป็ นผู้ออกเสียงชี
ขาด ซึงการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นหลัก
ทังนี กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาจะไม่เข้ าร่ วมประชุม และภายหลังเสร็ จสินการประชุมได้ มีการจดบันทึกการ
ประชุมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
ในรอบปี 2557-2558 บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีก ารประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 7 ครัง ในแต่ละครังมี กรรมการเข้ าร่ วม
ประชุมเฉลียไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทังหมด และมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละ
คนไม่ น้ อยกว่าร้ อยละ 75 ของ การประชุม ทังปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครั งคณะผู้บ ริ ห ารจะเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย เพือให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับปั ญหาโดยตรง พร้ อมทังรั บ ทราบนโยบาย
และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที เพือให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภ าพและรวดเร็ ว ยกเว้ น
การประชุมบางวาระทีจะประชุมเฉพาะ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อเฉพาะกรรมการทีไม่เป็ นผู้บ ริ หาร เพือให้ มีความเป็ น
อิสระในการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที ทังนี กรรมการทีไม่เ ป็ นผู้บริหารได้ มีการประชุมหารื อระหว่างกันเองเพิมเติม
เป็ นประจําทุกไตรมาสด้ วย
สรุ ปภาพรวมจํานวนครังของการประชุมและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการในปี 2557-2558 รายละเอียดปรากฎอยู่ใน
หัวข้ อ 8. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ
ตามหลักการกํากับ ดูแลกิจ การที ดีของบริ ษัท คณะกรรมการได้ กํ าหนดให้ กรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่ อ ยต้ อง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยตนเองเป็ นประจําทุกปี ทังนีเพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นธรรมกับ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สําหรับรู ป แบบของการประเมิน มีทังการประเมิ นผลการปฏิบ ัติงาน
ของกรรมการทังคณะและการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึงคณะกรรมการเล็งเห็ นว่าการ
ประเมินผลดังกล่าวเป็ นเครื องมือทีจะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัตงิ าน รวมถึงปั ญหาและอุป สรรคทีเกิดขึนใน
รอบปี ทีผ่านมา โดยจะนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ และหาข้ อสรุ ปเพือกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของกรรมการทังคณะ จะพิจารณาจาก1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2)
บทบาท หน้ าทีและความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุม คณะกรรมการ 4) ความสัม พันธ์ กับ ฝ่ ายจัด การ 5)
การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บ ริ หาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิ บ ัติงานของ
กรรมการเป็ นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้ อมของกรรมการ 2) การกําหนดกลยุท ธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3)
การจัดการความเสียงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้ เ กิดความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงาน
ทางการเงินและผลการดํา เนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขันตอนดังต่อไปนี
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1. คณะกรรมการบรรษัทภิ บ าล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมิ นผล เพือให้ มีความสมบูรณ์
ครบถ้ วน ถูกต้ องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินทีได้ ป ระเมินเรี ยบร้ อยแล้ วมาทําการสรุ ป ผลการประเมินรวมทังข้ อเสนอแนะ
3. เลขานุก ารบริษั ท นํ าผลการประเมิ นพร้ อมทังข้ อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานต่อไป
ส่วนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง านของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ งประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับ การประเมิ นผล
การปฏิบ ัตงิ านของคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557-2558 กรรมการได้ ให้
ข้ อเสนอแนะอย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระลงในแบบฟอร์ มการประเมิน โดยผลการประเมิ น มี ระดับ คะแนนอยู่ในเกณฑ์
“ดี”
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท มุ่งดําเนิ นธุรกิจด้ วยมาตรฐานระดับ สูง ของความเป็ นมืออาชีพ ความซือสัตย์ มีศีล ธรรม และมีจ ริ ยธรรม อย่าง
เคร่ งครัด ภายใต้ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึงได้ มีการจัดทํ าไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรและจัดพิมพ์เ ป็ นหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบับ ภาษาไทย พร้ อมทังแจกจ่ายให้ กับ คณะกรรมการ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) ผู้บ ริ หาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกทังภาครัฐและเอกชนที
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วย นอกจากนี คณะผู้บริ หารของบริ ษัทได้ กํากับดูแล สือสาร และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับได้ ยึดถือ
เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั อิ ย่างจริ งจังและเคร่ งครัด ทังในเรื องความซือสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส และเป็ นธรรม ซึงหากมี
การฝ่ าฝื นหรื ออาจฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของบริ ษัทแล้ ว จะต้ องรายงานให้ ผ้ บู ังคับ บัญชาตามลําดับชันทราบทันที โดยตังแต่ปี
2551 บริ ษัทได้ แต่งตังทีปรึกษาจรรยาบรรณเพือเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ร้องเรี ยนหรื อรายงานในเรื องทีมี การฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณเกิดขึน
ปั จจุบ ัน จรรยาบรรณในการดําเนิน ธุรกิจของบริ ษัท มีทังหมด 25 ข้ อ ครอบคลุมในเรื องดังต่อไปนี ผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ รายงานและบันทึกข้ อมูลทางการเงิน การแข่งขัน โอกาสว่าจ้ างงานทีเท่าเที ยมกัน ของขวัญและการบริ จาค
หน่วยงานราชการ การไม่เกียวข้ องกับการเมือง สุขอนามัยความปลอดภัยและสิงแวดล้อม คุณภาพของสินค้ า และบริ การ
ความเป็ นบรรษัทพลเมือง ความร่ วมมือในกลุ่ม บริ ษัท ทาทา ตัวแทนของบริ ษัท และกลุม่ ต่อสาธารณะ การเป็ นตัวแทน
บริ ษัทโดยบุคคลทีสาม การใช้ เครื องหมายการค้ าทาทา นโยบายของกลุม่ ผู้ถอื หุ้น ข้ อพึงประพฤติป ฏิบ ัติทางจริ ยธรรม การ
ปฏิ บ ัติตามกฎระเบียบ การทํางานอืน นอกเหนื อจากงานของบริ ษัท ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการเกียวกับ
หลักทรัพย์และข้ อมูลทีเป็ นความลับ การปกป้ องทรั พย์ สนิ ของบริ ษั ท ความเป็ นพลเมือง ความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
ข้ อมูลทีส่งมอบและการรายงานเรื องราว
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิ บ ัติเกียวกับ การร้ องเรี ยนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle
Blower Policy and Practices”) เพือให้ พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้ เ สียภายนอกใช้ เ ป็ นเครื องมือในการรายงาน
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เหตุก ารณ์ ต่างๆ หรื อเรื องราวการฝ่ าฝื นหรื อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของทาทาต่ อประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อทีปรึ กษาจรรยาบรรณ หรื อหน่วยงานพิเศษอืนใดของบริ ษัท ได้ อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริ งในทางปฏิบตั ิ
การต่อต้ านการติดสิน บนและการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้ วยวิถที างทียุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที จะป้ องกัน ยับ ยังและตรวจหาการฉ้ อโกง
การติดสินบนและการกระทําการทุจริ ตคอร์ รัป ชันทังปวง บริ ษัทจะให้ ความร่ ว มมือกับ ทังภาครั ฐและภาคเอกชนเพือสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใสสะอาด ซึงนอกเหนือจากการเข้ าร่ วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์” แนวร่ วมปฏิ บ ัติ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ป แบบ เมื อปี 2557 แล้ว บริ ษัทยังได้
กําหนดนโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบไว้ อย่างชัดเจนอีกด้ วย
ทังนี กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานสัญญาจ้ างพิเศษและพนักงานชัวคราว) บริ ษัทย่อย/บริ ษั ท
ร่ วม บุคคลทีสามและบุคคลหรือหน่วยงานตลอดจนบุคคลทีมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กนั ต้ องปฏิบัตติ ามนโยบายดังกล่าว
โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้ กบั การกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนิน การใดๆ ไม่ ว่าจะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านคนกลาง หรื อบุคคลทีสามเพือการเรี ยกร้ อง การได้ รับ หรื อให้ ได้ มา การยืนข้ อเสนอ ให้
สัญญา หรื อ การจัดหาให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ทางการเงิน หรื อผลประโยชน์อืนใดทีมี มูลค่า หรื อผลการปฏิบ ัติใดๆ ซึงมา
จากการทีไปมีอทิ ธิพลโน้ มน้ าวทีไม่เหมาะสม ด้ วยเจตนาเพือให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การควบคุ มและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกระดับ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดย
ได้ จดั ตังระบบและกําหนดขันตอนการปฏิบตั ิทีมีป ระสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัวทังองค์กร ทังในด้ านการ
จัดทํารายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดต่างๆ อย่างเคร่ งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้ พนักงานสามารถ
ควบคุม กํากับ ประเมิ น ผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพือลดความเสียงของการกระทํ าทุจริ ตและการใช้ อํานาจ
ในทางมิชอบ และป้ องกันไม่ให้ มีการกระทําผิดกฏหมาย
บริ ษัท ได้ จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่ วยงานหนึงภายในบริ ษัท ตังแต่ปี 2552 และได้ มี การกํ าหนด
วัตถุประสงค์ อํานาจหน้ าทีและความรับ ผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้ อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้
ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่ วยงานตรวจสอบภายในรั บ ผิดชอบในการกํากับ ดูแลงาน
ตรวจสอบของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยปฏิบ ัตงิ านภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีหน้ าทีกํากับดูแลการ
ดําเนินงานด้ านต่างๆ เป็ นประจําทุกไตรมาสเพือให้ เป็ นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอํานาจหน้ าทีและกฏระเบียบต่างๆ
รวมทังการประเมินผลการบริ หารจัดการ ความเสียงและการควบคุมภายในให้ เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังนี
คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินงานทีสําคัญและการทําธุรกรรมทางการเงิน ที
สําคัญเป็ นไปตามแนวทางและระเบียบทีกําหนด
รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้ อ 11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสียง
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การจัดการความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์
บริ ษัทให้ ความสําคัญในเรื องการจัดการเกียวกับ ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ ของผู้เกียวข้ องอย่างรอบคอบ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะดําเนินงานด้ วยความซือสัตย์ สจุ ริ ต มีเ หตุผล เป็ นอิสระและโปร่ งใส เพือผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญด้ วยการปฏิ บ ัติตามหลัก เกณฑ์ และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับ บริ ษัทและกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยรายงาน
และเปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินงานของบริ ษัทภายใต้ ข้อกําหนดต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วนชัดเจน ตลอดจนไม่นําข้ อมูลภายใน
ไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน กรณีทีกรรมการบริษัทคนหนึงคนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ ของเรื องที
กําลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้ าร่วมประชุมหรื องดการออกเสียง
นอกจากนี บริ ษัทยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบ ตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุร กิจของบริ ษั ท ทีได้ กํา หนดแนวปฏิ บ ัติ
ในเรื อง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน ซึงได้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชันโดยเคร่ งครัดอีกด้ วย
การบริหารความเสียง
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีวิธีการบริ หารความเสียงทีเหมาะสม โดยนําระบบทีเป็ นมาตรฐานสากลมาปรั บ ใช้ ใ ห้ สอดคล้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท และแต่งตังคณะทํางานบริ หารความเสียงซึงประกอบด้ วย ฝ่ ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยทําหน้ าทีกําหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ ห ารความเสียงในการดําเนิน ธุรกิจทัวทังองค์ กร
รวมถึงกําหนดและทบทวนปั จ จัยความเสียงโอกาสที จะเกิดความเสียง และผลกระทบจากความเสียงทีส่ง ผลกระทบต่อ
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพือลดความเสียงทีเกิดขึนและติดตามผล
จากการดําเนินการลดความเสียง รวมทังทบทวนและปรับ แผนให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน
ทังนี ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีประเมินประสิทธิภ าพของการบริ หารความเสียง และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําเพือเป็ นสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้ าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทา
ความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิบ ัติห น้ าทีของกรรมการและผู้บ ริ หาร โดยส่งเสริ มและสนับ สนุน การฝึ กอบรม
ความรู้ทีเกียวข้ องกับ การดําเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริ หาร ตลอดจนการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรหรื อกิจกรรม
ต่างๆ จากสถาบันทีเกียวข้ องอย่างต่อเนืองและเป็ นประจํา ตังแต่เริ มเข้ าตําแหน่งในบริ ษัท เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย สมาคมส่ง เสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) สถาบัน การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน เพื อเป็ นการเพิมพูน ความรู้ และความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี กรรมการ
ชาวไทยทุก คนได้ ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที เกียวข้ องกับ การปฏิบ ัติห น้ าทีกรรมการจาก IOD เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
รายละเอียดในหัวข้ อนีอยูใ่ นหนังสือ “การพัฒนาเพือความยังยืน” ซึงบริษัทได้ แนบตัวเล่มแยกมาให้ ต่างหาก
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่งมันส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ โดยเป็ นผู้กําหนดนโยบายและกรอบ
การควบคุมภายให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดความเสียง ออกแบบกิจกรรมในการควบคุมและการ
ปฏิ บ ัติก าร กํา กับ ดูแลและปรั บ ปรุ งระบบการควบคุม ภายในให้ เป็ นปั จจุบ ัน บริ ษัท ยังจัดทํ า นโยบายและคู่มื อการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงระเบียบข้ อบังคับ และจรรยาบรรณในการดําเนิน ธุรกิจเพือเป็ นแนวทางการปฏิ งานของพนักงานและ
เพือให้ มนใจว่
ั าการผลิตสินค้ าและบริ การเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและมีการดําเนินธุรกิจอย่างยุตธิ รรม
คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ได้ แต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ให้ ดูแ ล
ประสิทธิภาพของกระบวนการทีเกียวข้องกับ ความเป็ นอิสระ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง การปฏิบัติตาม
นโยบายและข้ อบังคับ ของบริ ษัทและกฎหมายทีเกียวข้ อง จริ ยธรรม การรายงานและการเปิ ดข้ อมูลทางการเงิน และยังทํา
หน้ าทีสอบทานการดําเนินงานของบริ ษัทให้ สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลทีดีรวมทังการเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีและงาน
อืนๆทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ตลอดจนปรับ ปรุ งมาตรการควบคุมต่างๆให้ มีความเหมาะสมกับ สถานการณ์
สิงแวดล้อมและความเสียงทีเปลียนแปลง คณะกรรมการการตรวจสอบได้ รับ ทราบข้ อมูลทีใช้ ในการปฏิบ ัติหน้ าทีที ได้ รับ
มอบหมายจากแหล่งต่างซึงรวมถึง


การปรึ กษากับผู้บริ หารถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณ์ทีสําคัญ



การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อการจัดทํางบการเงินของบริ ษัทและประเด็นสําคัญทีเกียวกับ
รายงานทางการเงิน



แผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี ) ทีจัดทําโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุม ัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบเกียวกับ ความเพียงพอและประสิทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน



การร้ องเรี ยนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท ทีรายงานโดยทีปรึกษาด้ านจรรยาบรรณ

จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือวัน ที 27 เมษายน 2558 ซึงมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยนัน
คณะกรรมการบริ ษัทโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมิ นระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัท มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริ ษัทในแต่ละด้ านสําหรับรอบปี 2557-2558 ดังนี
องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิงานดําเนินไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ มีการควบคุม อย่าง
เพียงพอและสามารถแบ่งแยกหน้ าทีความรั บ ผิดชอบของแต่ละฝ่ ายได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี ยังมีการจัดโครงสร้ าง
องค์กรให้ เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทังสรรหาพนักงานทีมี คณ
ุ ภาพตลอดจนมีการส่งเสริ มและพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนืองให้ เหมาะสมกับ การเปลียนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้ มีคมู่ ือปฏิบัติงานเพือให้ การปฏิบัติงานดําเนิน ไปอย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ นอกจากนี บริ ษั ทได้ กําหนดแผนงานและเป้ าหมายทางธุรกิจประจําปี 2557-2558 โดยให้ สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์และเป้าหมายในระยะยาว แผนงานประจําปี นีได้ จดั ทําขึนโดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อ ม
ของตลาด กลยุทธ์ ในการแข่งขัน และความมุ่งมันของบริ ษัททีจะบรรลุตามเป้าหมายทีกําหนดไว้

71

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสียงทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงมีผลจากการเปลียนแปลงด้ าน
อุตสาหกรรม เศรษกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริ ษัทได้ พิจารณาและจัดลําดับ ความสําคัญของความเสียงตาม
ความถีและผลกระทบทีมีต่อความสําเร็ จตามเป้าหมาย แผนการบริ หารความเสียงได้ ถูกถ่ายทอดเพือให้ ห น่ วยงานต่า งๆ
กําหนดกิจกรรมเพือตอบสนองต่อความเสียง ผู้บริ หารได้ มีการประชุมติดตามผลการบริ หารความเสียงอย่างเป็ นประจําซึง
กิจกรรมส่วนหนึงของการวางแผนกลยุทธ์ องค์กร นอกจากนี การบริ ห ารความเสียงเป็ นอีก หนึงวาระที ประธานบริ ษั ทต้ อง
รายงานในทีประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
การควบคุ มการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริห าร
บริ ษัทได้ กาํ หนดนโยบายและขันตอนการปฏิบตั งิ านทีเหมาะสมกับ การดําเนิน ธุรกิจอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ได้ แก่ กําหนด
ขอบเขต อํานาจหน้ าที และอํานาจอนุมัตขิ องฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับ ไว้ อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริ ษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจําและสมําเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื องการทําธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
กรรมการ ผู้บ ริ หารและบุคคลเกียวข้ องทีเพียงพอและรัดกุม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
บริ ษัทนําเสนอข้ อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน มีเนือหาทีจําเป็ นและสําคัญต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึก
รายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกครัง นอกจากนี มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารบัญชีตามทีกฎหมายกําหนด
พร้ อมทังมีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสือสารทีมีความเป็ นปั จจุบนั ทันเวลา และง่ายต่อการเข้ าใจ
ระบบการติดตาม
บริ ษัท จัดให้ มีการประชุม ผู้บ ริ ห ารเป็ นประจํ าทุกเดือน เพือติดตามผลการดําเนิ นงานและเปรี ยบเที ยบกับ เป้ าหมายที
กําหนดไว้ และได้ นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาสโดยมีการ
วิเคราะห์ ถงึ สาเหตุ และกําหนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้ ป รับปรุ งโดยฝ่ ายบริ หารต่อไป และจะมีการแจ้ งผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนทีกําหนดต่อทีประชุมกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
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12. รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
รายการบัญชีทีสําคัญกับบริษัททีเกียวข้ องกัน สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี สนสุ
ิ ดวันที 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม
2557 และ 31 มีนาคม 2556 สรุป ได้ ดงั นี
หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 2558

31 มี.ค. 2557

31 มี.ค. 2556

ขายสินค้ า

910,270

1,177,231

2,084,418

รายได้ อืน

8,703

8,149

8,096

ซือสินค้ า

1,125,724

2,375,933

1,302,411

ค่าใช้ จ่ายอืน

20,039

25,101

27,525

ลูกหนีการค้ า

-

55,062

101,125

812

1,142

3,107

71,220

71,220

71,220

290,265

725,875

493,716

3,213

8,926

15,648

99,658

-

-

ลูกหนีและเงินให้ ก้ ยู ืม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน *
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีและเงินกู้ยืม
หนีสินระยะสัน
หนีสินระยะยาว
การคําประกันของบริ ษัทและบริษัทย่อย

270,596
270,596
270,596
รายละเอียดตามตารางหน้ า 8 เรื องทีดิน อาคารและอุปกรณ์

* โดยในระหว่างปี 2557 ได้ มีก ารเปลียนตัวลูกหนีจาก Tata Sons Ltd. เป็ น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
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รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดงั นี
รายละเอียดรายการขายสินค้ ากับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน

หน่วย: พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
2 Tata International Metals Asia Ltd.
(เดิมชือ Tata Steel International
(Hong Kong) Ltd.)
3 Tata Steel Limited
4 Tata steel International(Singapore) Ltd.
5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.
6 NatSteel Holding Pte. Ltd.
7 บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ลักษณะความสั มพันธ์
31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 56

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

666,717

925,379

1,811,050

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

18,801

ผลิตเหล็ก
ค้ าขาย
ค้ าขาย
ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี

บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

212,103
-

123,565
6,403

339
4,709
249,519
-

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

31,450

121,884

-

910,270

1,177,231

2,084,418

รวมรายการขายสินค้ าระหว่ างกัน

รายละเอียดรายการรายได้ อนกั
ื บบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย: พันบาท
ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

รวมรายการรายได้ อืนระหว่ างกัน
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 56

8,703

8,149

8,096

8,703

8,149

8,096

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการซือสินค้ากับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย: พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58
31 มี.ค.57
31 มี.ค.56

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

404,142

2,003,125

768,207

2 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

221,788

188,637

156,787

3 Tata Steel International (Singapore) Pte.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

24,774

-

-

4 Nat Steel Trade International Pte. Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

273,247

-

-

5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิม
ชือ Tata Steel international (Hong Kong)
Ltd.)

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

181,782

6,299

-

6 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

677

1,139

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

102,117

8 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

1,452

177,195

274,161

9 Tata International Limited

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

18,539

-

-

1,125,724

2,375,933

1,302,411

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

Ltd.

7 Tata South East Asia Limited

รวมรายการซือสินค้ าระหว่ างกัน

รายละเอียดรายการค่ าใช้ จ่ายอืนกับบริษัท ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 Tata Consultancy Services (Thailand)

หน่วย: พันบาท

ลักษณะความสั มพันธ์

11,092

11,496

13,842

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

4

409

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

5

-

ผลิตเหล็ก

บริ ษัทใหญ่

11

90

20

5 Tata Sons Ltd.

ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

757

5,560

-

6 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

ลงทุน

ผู้ถือหุ้น

-

19

-

7 NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

80

142

180

8 NatSteel Recycling Pte. Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

2,079

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

8,099

7,785

10,995

20,039

25,101

27,525

Ltd.
2 Mjunction Services Limited
3 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
4 Tata Steel Limited

9 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ให้ บริ การคอมพิวเตอร์ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58
31 มี.ค.57
31 มี.ค.56

ค้ าขายและบริ การ
จัดซือจัดจ้ าง
ผลิตลวดเหล็ก

รวมรายการค่าใช้จ่ายอืนระหว่ างกัน
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แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดลูกหนีการค้ ากับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58

1 บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
2 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
3 Tata Steel Limited

ผลิตลวดเหล็กเคลือบ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
สังกะสี
ผลิตลวดเหล็ก
ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
บริ ษัทใหญ่

รวมรายการลูกหนีการค้าระหว่ างกัน

31 มี.ค.56

-

31 มี.ค.57
7,089

-

47,973
-

100,787
338

-

55,062

101,125

รายละเอียดรายการลูกหนีและเงินกู้ยืมบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท
1 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

-

หน่วย : พันบาท

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 57

31 มี.ค. 56

31 มี.ค. 55

788

710

786

รีไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

2 Tata Steel Nederland Services B.V.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

432

1,954

3 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริ ษัทใหญ่

24

-

-

4 Tata Steel UK Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

367

812

1,142

3,107

รวมรายการลูกหนีและเงินให้ ก้ ยู ืมระหว่ างกัน

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืนกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท
1 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.
2 Tata Sons Ltd

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

การลงทุน

ผู้ถือหุ้น

การลงทุนและให้
บริ การด้ านทีปรึกษา

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

รวมรายการสินทรั พย์ไ ม่หมุนเวียนอืนระหว่ างกัน
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หน่วย : พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58
71,220

31 มี.ค.57
71,220

31 มี.ค.56

-

-

71,220

71,220

71,220

71,220

-

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีการค้ ากับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท
1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชือ
Tata Steel international (Hong Kong)

ประเภทธุรกิจ

หน่วย : พันบาท

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

31 มี.ค.56

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

179,848

-

-

2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

4,370

-

-

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

84,207

667,685

421,188

4 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

21,840

21,468

9,463

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

36,722

63,065

290,265

725,875

493,716

รวมรายการเจ้าหนีการค้ าระหว่ างกัน

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีและเงินกู้ยืมกับบริษัท ทีเกียวข้ องกัน**
ชือบริษัท
1 บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ให้ บริ การคอมพิวเตอร์ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
3 บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56
825

317

12,561

1,902

3,087

3,041

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

441

-

12

ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

33

5,510

-

5 Tata Steel UK Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

12

12

-

6 NatSteel Holding Pte.Ltd

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

34

3,213

8,926

15,648

4 Tata Sons Ltd

รวมรายการเจ้ าหนีและเงินกู้ยืมระหว่ างกัน

หมายเหตุ **รายละเอียดเจ้ าหนีและเงินกู้ยืมกับบริ ษัททีเกียวข้ องข้ างต้ นเป็ นรายการค้ าทีเกิดขึนระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึง
ตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็ นรายการค้ าทีเป็ นธุรกิจหลักของแต่ละบริ ษัท จะบันทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนีการค้ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน แต่หากไม่ใช่ธรุ กิจหลัก
หรื อเป็ นบริ การอืน รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ ในรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกับบริ ษัททีเกียวข้ องข้ างต้ น เป็ นต้ น

รายละเอียดรายการเงิน รับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
ชือบริษัท
1 บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

ผลิตลวดเหล็ก

ผู้ถือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

รวมรายการเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
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มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

31 มี.ค.56

99,658

-

-

99,658

-

-

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการหนีสิน ระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท
1 Tata Steel Global Holding Pte .Ltd

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

ผลิตเหล็ก

ผู้ถือหุ้น

รวมรายการหนีสินระยะยาว

มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

31 มี.ค.56

270,596

270,596

270,596

270,596

270,596

270,596

รายละเอียดการคําประกันของบริษัทและบริษัทย่ อย
ชือบริษัท

หน่วย: ล้ านบาท

ลักษณะการคําประกัน

วงเงินคําประกัน

TSTH

- คําประกันการชําระหนีตามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

NTS

- คําประกันการชําระหนีตามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

SISC

- คําประกันการชําระหนีตามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

SCSC

- คําประกันการชําระหนีตามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

หมายเหตุ การคําประกันดังกล่าว เป็ นการคําประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับบมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้ านบาท และ ระหว่างกลุม่ TSTH กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ล้ านบาท

78

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เงือนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัท ทีเกียวข้ องกัน โดยใช้ น โยบายการซือขาย
และอัตราการกู้ยืมซึงต่อรองกัน ตามกลไกตลาด สามารถเที ยบเคียงราคาและอัต ราดอกเบี ยได้ เช่นเดียวกับ บุคคลทั วไป
อย่างไรก็ตามในกรณีที ไม่มี ราคาหรื ออัตราเที ยบเคียง บริ ษัท จะทําการเปรี ยบเที ยบกับ ราคาภายนอกภายใต้ เงือนไขที
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน หรื ออาจว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระเพือนํามาใช้ เปรี ยบเทียบราคาสําหรั บ รายการระหว่างกัน ที
สําคัญ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึงเกิดขึนจากการดํา เนิน ธุรกิจปกติระหว่างบริ ษัท กับ บริ ษัทย่ อยและบริ ษัท ที
เกียวข้ องกัน บนเงือนไขการค้ าทัวไป ซึงเป็ นรายการทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษทั กล่าวคือ ในการซือวัตถุดบิ บริ ษัทมันใจ
ในเรื องคุณภาพและความสมําเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับการขายสินค้ าจะเป็ นการเพิมช่องทางการจํา หน่ายให้ แก่
บริ ษัท และในส่วนของตัวเงินสามารถเพิมความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
มาตรการหรือขันตอนในการอนุ มัติรายการระหว่ างกัน
ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน ในแต่ละบริษัทได้ มีการกําหนดอํานาจในการดําเนิน การไว้ อย่างชัดเจนว่าต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริ ษัทย่อย หรือได้ รับ อนุม ัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
หรือคณะจัดการ หรือคณะกรรมการของบริ ษัทตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัท ที วางไว้
การกําหนดอํานาจดังกล่าวได้ มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพือให้ เกิดความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการ
ดําเนินงานและการควบคุมภายในทีดี
ในกรณีทีอาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับ บุ คคลที อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษัท บริ ษัท จะ
ปฏิบตั ิตามมาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้ อกํา หนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ทังในด้ านการขออนุมัตติ ่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถอื หุ้น ภายใต้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี กรรมการและผู้บ ริ หารทีอาจมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาจะต้ องไม่เข้ าร่ วม
ประชุม หรื อ งดออกเสียง เพือให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บ ริ หารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม
การดําเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิ บ ัติตามข้ อกําหนดในกรณีทีจะต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที
เกียวโยงกัน และรายการได้ ม าหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พ ย์ ทีสํา คัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัท ย่อย ตามาตรฐานการบัญชี ที
กําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ด้วย มาตรการและขันตอนในการอนุม ัติการทํารายการระหว่างกัน
ดังกล่าวจะกระทําไปบนพืนฐานของความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้ มธุรกรรมต่างๆ ซึงเกิดขึนระหว่างบริ ษัท กับ บริ ษัทย่อยและบริ ษัท ทีเกียวข้ องกันในอนาคต ยังคงเป็ นไปตามการ
ดําเนินธุรกิจปกติและตามเงือนไขการค้ าทัวไป
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึนกับ บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีส่วนได้
เสีย และ/หรื อบุคคลที เกียวโยงกัน บริ ษัทก็จะปฏิ บ ัติตามมาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงิน
สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2556 ปรากฏ ดังนี
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

2558

2557

2556

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

708.60

1,340.10

2,134.75

ลูกหนีการค้ า-สุทธิ

660.08

692.74

896.19

30.64

44.55

21.45

3,222.68

4,575.83

4,969.59

29.26

40.49

95.01

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ

5,203.66

5,532.37

6,015.07

สินทรัพย์อืน

3,784.60

3,968.96

3,968.99

ลูกหนีและเงินให้ ก้ ยู ืมบริษัททีเกียวข้ อง
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

รวมสินทรั พย์

13,639.52 16,195.04 18,101.05

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน

2,298.95

2,085.03

2,332.18

เจ้ าหนีการค้ า

801.00

1,414.59

1,361.26

หนีสินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

871.33

1,616.33

1,707.71

เจ้ าหนีและเงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้ อง

28.04

27.70

51.15

หนีสินหมุนเวียนอืนๆ

613.03

575.37

592.74

เงินกู้ยืมระยะยาว

470.60

1,335.60

2,945.60

หนีสินอืน

157.88

123.95

138.66

รวมหนีสิน

5,240.83

7,178.57

9,129.30
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายการ

2558

2557

2556

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ทุนจดทะเบียน

8,421.54

8,421.54 11,025.58

ทุนชําระแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
สํารองตามกฏหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม

-

-

252.77

8,421.54

8,421.54

8,168.77

3,388.83

3,388.83

3,388.83

0.50

0.60

1.30

334.60

333.84

327.22

(3,734.18) (3,117.03) (3,155.83)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น

(12.60)

(11.31)

(11.30)

8,398.69

9,016.47

8,971.75

งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย

21,355.09 25,362.71 25,014.52

รายได้ รวม

21,410.46 25,440.10 25,252.19

ต้ นทุนขาย

20,788.78 24,236.73 24,724.57

กําไร(ขาดทุน)ขันต้ น

566.31

1,125.98

289.96

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

779.41

792.02

776.96

-

-

3,600.03

ดอกเบียจ่าย

227.96

327.54

370.12

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้

225.35

53.02

335.83

ค่าเผือการด้ อยค่า

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

(611.04)

30.78 (4,555.31)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(609.76)

30.79 (4,545.47)

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

(0.07)
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละปี สนสุ
ิ ดวันที 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 และ

มีนาคม 56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่วย : ล้ านบาท)
2558

2557

2556

(385.70)

83.80

(4,219.49)

(2.99)

4.38

(3.49)

เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน

(16.80)

-

-

กลับรายการค่าเผือมูลค่าสินค้ าเสือมคุณภาพ

6.40
521.16

1.93
588.84

(7.45)
956.31

-

-

660.32

ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษี ยณอายุ

35.31

25.56

24.99

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

0.04

0.04

0.17

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

-

-

2,939.71

ดอกเบียรับ

(8.58)

(20.59)

(14.54)

ดอกเบียและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

227.96

327.54

370.12

-

(2.89)

(65.78)

(2.86)

(4.89)

0.69

-

(0.17)

-

-

2.73

-

373.94

1,006.28

641.56

46.56

180.28

(17.68)

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์ หมุนเวียน ภาษี มูลค่าเพิมรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

1,308.02

338.53

1,939.86

23.83

70.37

(15.29)

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีบริษัททีเกียวข้ อง

(610.17)

35.15

(1,047.50)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน

44.73

(12.83)

83.28

ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษี ยณอายุเพิมขึน

(10.72)

(12.37)

(13.86)

จ่ายภาษี เงินได้

(56.72)

(86.39)

(29.11)

จ่ายดอกเบีย

(230.54)

(326.90)

(365.90)

888.93

1,192.12

1,175.36

กําไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิดขึน
จริง

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม

กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กลับรายการค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ประมาณการเบียปรับและเงินเพิมทีเกียวข้ องกับภาษี เงินได้ นติ ิ
บุคคลรอขอคืน

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีบริษัททีเกียวข้ อง

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

สําหรับแต่ละปี สนสุ
ิ ดวันที 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน

(หน่วย : ล้ านบาท)

2558
16.80

2557
-

2556
-

รับดอกเบีย

9.37

22.30

12.29

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

2.90

6.40

0.63

เงินสดรับ/จ่ายจากซือหรื อขายสินทรัพย์ถาวร

(153.42)

(69.83)

(212.35)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(124.35)

(41.13)

(199.43)

213.91

(247.14)

1,501.51

(1,610.00)

(1,650.00)

(750.00)

-

(48.50)

(63.40)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,396.09)

(1,945.64)

688.11

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)

(631.50)

(794.65)

1,664.04

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด

1,340.10

2,134.75

470.72

708.60

1,340.10

2,134.75

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
เจ้ าหนีการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสินงวด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

2558

2557

2556

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

1.01

1.17

1.34

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)

0.30

0.36

0.50

31.57

31.92

29.37

12

12

12

18.94

16.67

14.37

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครัง)

3.99

4.41

3.22

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (ครัง)

1.44

1.48

1.23

38

44

50

1.64

3.07

1.73

0.62

0.80

1.02

(2.85)

0.12

(18.0)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

(4.1)

0.2

(22.1)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

(7.0)

0.3

(40.4)

2.7

4.4

1.2

(0.7)

1.6

(15.2)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการใช้ สินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี (ครัง)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (ครัง)

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี
อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย
(เท่า)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (%)

อัตรากําไรขันต้ น (%)
อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(%)
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายได้
สําหรั บงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี รายได้ จ ากการจัด จํ า หน่ า ย 21,355.09 ล้ า นบาท โครงสร้ างรายได้ แ ยกตามประเภทผลิต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อ ยละ 65 ร้ อยละ 21 และร้ อยละ 7 ตามลําดับ ส่วนอีก ประมาณร้ อ ยละ 7 ของรายได้ เป็ นการจัด
จําหน่ายต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 55.36 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.26 ของ
รายได้ รวม ทีสําคัญได้ แก่ เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน 16.80 ล้ านบาท, กําไรจากอัตราแลกเปลียน – สุทธิ 15.20
ล้ านบาท, ดอกเบียรับ 8.57 ล้ านบาท, กําไรจากการขายสินทรัพย์ และวัสดุเหลือใช้ 6.20 ล้ านบาท กําไรจากการจําหน่ายทีดิน
อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.88 ล้ านบาท และรายได้ อืน 5.71 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี รายได้ จ ากการจัด จํ า หน่ า ย 25,362.71 ล้ า นบาท โครงสร้ างรายได้ แ ยกตามประเภทผลิต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 58, ร้ อยละ 27 และร้ อยละ 5 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ เป็ นการจัด
จําหน่ายต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 77.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ .30 ของ
รายได้ รวม ทีสําคัญได้ แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 33.33 ล้ านบาท ดอกเบียรับ 20.59 ล้ านบาท กําไรจาก
การขายสิน ทรั พย์ และวัสดุเหลือ ใช้ 10.00 ล้ านบาท กํา ไรจากการเจรจาต่ อรองลดหนีชํ าระคื นเจ้ า หนี การค้ าจากการปรั บ
โครงสร้ างหนี 2.89 ล้ านบาท และรายได้ อืน 10.57 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี รายได้ จ ากการจัด จํ า หน่ า ย 25,014.52 ล้ า นบาท โครงสร้ างรายได้ แ ยกตามประเภทผลิต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด
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เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 51 ร้ อยละ 37 และร้ อยละ 6 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้ อยละ 6 ของรายได้ เป็ นการจัดจําหน่าย
ต่างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ทีมิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 237.67 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ .94
ของรายได้ รวม ทีสําคัญได้ แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 101.46 ล้ านบาท กําไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี
ชําระคืนเจ้ าหนีการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี 65.79 ล้ านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลียน-สุทธิ 42.04 ล้ านบาท ดอกเบียรับ
14.55 ล้ านบาท และรายได้ อืน 13.83 ล้ านบาท
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของรายได้
ยอดขายสุทธิสะสมทังปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็ นเงิน 21,355.09 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,128,000 ตัน
เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อนซึงมียอดขายสุทธิ 25,362.71 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,298,000 ตัน ปริ มาณการขายลดลง
ร้ อยละ 13 เนืองจากการอ่อนตัวของตลาดส่งผลให้ ความต้ องการบริ โภคสินค้ าตํา การนําเข้ าสินค้ าเพิมขึน และแนวโน้ มราคา
ขายทีลดลง
ยอดขายสุทธิสะสมทังปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็ นเงิน 25,362.71 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,298,000 ตัน
เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อนซึงมียอดขายสุทธิ 25,014.52 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,175,000 ตัน ปริ มาณการขายเพิมขึน
ร้ อยละ 10 ยอดขายทีเพิมขึนมาจากความต้ องการในงานโครงการทียังทําต่อเนือง การขายในตลาดต่างจังหวัดและการส่งออก
ไปยังประเทศเพือนบ้ าน
ยอดขายสุทธิ สะสมทังปี (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) เป็ นเงิน 25,014.52 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,175,000 ตัน
เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อนซึงมียอดขายสุทธิ 26,223 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตัน ปริ มาณการขายเพิมขึนร้ อยละ
3 แต่มียอดขายลดลงร้ อยละ เนืองจากการลดลงของราคาสินค้ าเหล็กทัวโลกในปี

เทียบกับปี 2554 และแรงกดดันจาก

การนําเข้ าสินค้ าเหล็กลวดราคาตําจํานวนมากจากจีน
ต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้ น
สําหรั บงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขาย 0,788.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.35 ของรายได้ จากการขาย มีอัตรากําไรขันต้ นคิดเป็ นร้ อยละ
2.65 ของรายได้ จากการขาย
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สําหรั บงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 4,236.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.56 ของรายได้ จากการขาย มีอตั รากําไรขันต้ นคิดเป็ นร้ อยละ
4.43 ของรายได้ จากการขาย
สําหรั บงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 4,724.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.84 ของรายได้ จากการขาย มีอตั รากําไรขันต้ นคิดเป็ นร้ อยละ
1.16 ของรายได้ จากการขาย
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้ น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากําไรขันต้ นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 อยู่ทีร้ อยละ 2.65 ซึงตํากว่าปี ก่อน เนืองจากราคา
ขายเฉลียในปี นีลดลงจากปี ก่อนตันละ 600 บาท ขณะที ต้ นทุนขายเฉลียลดลงตันละ 300 บาท เป็ นผลให้ อัตรากําไรขันต้ นปี นี
ลดลงจากปี ก่อน ตันละ 300 บาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากําไรขันต้ นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 อยู่ทีร้ อยละ 4.43 ซึงสูงกว่าปี ก่อน เนืองจากราคา
ขายเฉลียในปี นีลดลงจากปี ก่อนตันละ 1,800 บาท ขณะที ต้ นทุนขายเฉลียลดลงตันละ 2,300 บาท เป็ นผลให้ อัตรากําไรขันต้ น
ปี นีเพิมขึนจากปี ก่อน ตันละ 500 บาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากําไรขันต้ นงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 อยู่ทีร้ อยละ 1.16 ซึงสูงกว่าปี ก่อน เนืองจากราคา
ขายเฉลียในปี นีลดลงจากปี ก่อนตันละ 1,700 บาท ขณะที ต้ นทุนขายเฉลียลดลงตันละ 2,400 บาท เป็ นผลให้ อัตรากําไรขันต้ น
ปี นีเพิมขึนจากปี ก่อน ตันละ 700 บาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
สําหรั บงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (611.04) ล้ านบาท เมือเทียบกับปี ก่อนทีมีกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี ก่อนทีมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท
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สําหรั บงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท ซึงได้ รวมค่าใช้ จ่ายพิเศษจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (3,600) ล้ าน
บาทและการปรับปรุงภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (286) ล้ านบาท และถ้ าไม่รวมค่าใช้ จ่ายพิเศษดังกล่าวบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ
มีขาดทุนสุทธิ (659.47) ล้ านบาท เมือเทียบกับปี ก่อนทีมีขาดทุนสุทธิ (893.59) ล้ านบาท
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (611.04) ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 2556 มีนาคม 2557 ซึงมีผลกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท เกิดจากปริ มาณขายทีลดลงเนืองจากความล่าช้ าในการดําเนินงานโครงการ
โครงสร้ างพืนฐาน, การจํากัดปริ มาณการซือของลูกค้ าซึงจะสังเมือมีคําสังซือแล้ วเท่านัน รวมถึงแรงกดดันอย่างต่อเนืองของ
ผลต่างราคาขายและวัตถุดิบ เนืองจากราคาเศษเหล็กทีไม่ลดลงในขณะทีราคาขายสินค้ าสําเร็ จรู ปอ่อนตัวลง และการปรับปรุ ง
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (200) ล้ านบาท ทีคาดว่าไม่สามารถใช้ สทิ ธิประโยชน์ได้ ทนั
งวด เมษายน 2556 - มี น าคม 2557 บริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อ ยมี กํา ไรสุท ธิ 30.79 ล้ า นบาท เปรี ย บเที ย บกับ เมษายน 2555 มีนาคม 2556 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท ซึงผลประกอบการทีดีขึนเกิดจากการควบคุมการใช้ เงินทุนหมุนเวียน
อย่างเข้ มงวด เน้ นการควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนือง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ
งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 2554
- มีนาคม 2555 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ (1,580.59) ล้ านบาท มีขาดทุนเพิมขึน (2,964.88) ล้ านบาท เนืองจาก ค่าใช้ จ่ายพิเศษ
(3,600) ล้ านบาท ซึงเป็ นผลหลักมาจากการ บริ ษัทได้ ทําการทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
36 มีการด้ อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ทีบริษัทย่อย เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) และการปรับปรุ งภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชี (286) ล้ านบาท ทีคาดว่าไม่สามารถใช้ สทิ ธิประโยชน์ได้ ทนั
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ส่ วนประกอบของสินทรั พย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ รวม 13,639.52 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์ หมุนเวียน ทีดิน
อาคารและอุป กรณ์ สทุ ธิ และสิน ทรั พย์ อืน 4,651.26 ล้ านบาท 5,203.66 ล้ านบาท และ 3,784.60 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง
สินทรัพย์อืนแบ่งเป็ นค่าความนิยม 3,456.01 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจํานวน 33.42 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ รอขอคืนจํานวน
216.13 ล้ านบาท และอืนๆ
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คุณภาพของสินทรั พย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนีการค้ าสุทธิ หลังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญแล้ ว 660.08 ล้ านบาท โดย
ร้ อยละ 100.00 เป็ นลูกหนีการค้ าบริษัทอืน หากพิจารณาคุณภาพลูกหนีการค้ าของบริษัทจัดได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้ อย
ละ 97.15 ของยอดลูกหนีการค้ าดังกล่าวมีอายุหนีตํากว่า 3 เดือน ซึงเป็ นระยะเวลาการชําระหนีเฉลียทีบริษัทให้ กบั ลูกค้ า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนีไม่ไ ด้ ซึงจํานวนหนีที
คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ นัน ประมาณขึนจากประสบการณ์ การเรี ยกเก็บหนีในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ ฐานะปั จจุบันของ
ลูกหนี โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 21.88 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ
3.31 ของยอดลูกหนีการค้ ารวม ส่วนใหญ่ เ ป็ นค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีการค้ าของบริ ษัทย่อย NTS ก่อนควบรวม
กิจการในปี 2549
นอกจากนี ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีการตังค่าเผือการลดมูลค่า สินค้ าคงเหลือและมูลค่าสินค้ าเสือมคุณภาพและ
เคลือนไหวช้ า 36.28 ล้ านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 เรื อง สินค้ าคงเหลือซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ
ได้ มีการพิจารณาเป็ นประจําทุกปี
สภาพคล่ อง
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลงจากปี 2557 631.50 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 888.93 ล้ านบาท ซึงเป็ นกําไรจากกิจกรรม
ดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน 373.93 ล้ านบาท และเป็ นผลจากการเปลียนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานลดลง 515.00 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และบริ ษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 124.35 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพย์ ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไป
จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,396.09 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,610.00 ล้ านบาท ให้ แก่สถาบัน
การเงิน และการได้ รับเงินกู้ยืมระยะสัน 213.91 ล้ านบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลงจากปี 2556 797.65 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิด จากการเพิ มขึนของกระแสเงิ นสดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมดํ าเนิน งาน 1,192.12 ล้ า นบาท ซึงเป็ นกํา ไรจาก
กิ จ กรรมดํ า เนิ น งานก่ อ นการเปลียนแปลงในสิน ทรั พ ย์ และหนี สิน ดํ า เนิ น งาน 1,006.28 ล้ า นบาท และเป็ นผลจากการ
เปลียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานลดลง 185.84 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และ
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 41.12 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพย์ ถาวร และมีกระแส
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนกู้ยืมระยะสัน 247.15 ล้ านบาท,
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การจ่ ายชํ า ระคื น เงิน กู้ระยะยาว 1,650.00 ล้ า นบาท ให้ แ ก่ สถาบัน การเงิ น, การจ่ า ยชํา ระคื นเจ้ า หนีการค้ า จากการปรั บ
โครงสร้ างหนี 48.49 ล้ านบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิมขึนจากปี 2555 1,664.03 ล้ าน
บาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,175.36 ล้ านบาท ซึงเป็ นกําไรจาก
กิ จ กรรมดํ า เนิ น งานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในสิน ทรั พ ย์ และหนี สิน ดํ า เนิ น งาน 641.56 ล้ า นบาท และเป็ นผลจากการ
เปลียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานลดลง 533.80 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และ
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 199.43 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพย์ ถาวร และมีกระแส
เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 688.11 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการได้ รับเงินกู้ยืมระยะสัน 1,501.51 ล้ านบาท การ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 75 . ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงิน การจ่ายชําระคืนเจ้ าหนีการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี
63.40 ล้ านบาท
แหล่ งทีมาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.62 เท่า ปี 2557 ที 0.80 เท่า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 8,398.69 ล้ านบาท เป็ นทุนชําระแล้ วของหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิรวม 11,810.36 ล้ านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,734.18) ล้ านบาท สํารองตามกฎหมาย 334.60 ล้ านบาท
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 0.50 ล้ านบาท และ ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม (12.59) ล้ านบาท
หนีสิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 5,240.83 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียน
4,612.35 ล้ านบาท และหนีสินไม่หมุนเวียน 628.48 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 88 และร้ อยละ 12 ของหนีสินรวม
ตามลําดับ ทังนี หนีสินหมุนเวียนประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 2,298.95 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 865.00 ล้ านบาท เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน 1,381.60 ล้ านบาทและหนีสินหมุนเวียนอืน 66.80 ล้ านบาท
หนีสินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วยหนีสินระยะยาวจากเงินกู้ยืมกลุม่ สถาบันการเงิน 200.00 ล้ านบาท เงินกู้ยืมจากกิจการที
เกียวข้ องกัน 270.60 ล้ านบาท และหนีสินอืน 157.88 ล้ านบาท
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เงินกู้จากสถาบันการเงิน :
1. เงินกู้ยืมระยะสัน
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่งจํานวน 1,343 ล้ านบาท และ 1,163
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบียร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึงเป็ นการทําสัญญาระยะสันสําหรับวงเงินสินเชือเดิมรวม
จํานวน 1,500 ล้ านบาท เพือซือเศษเหล็ก ต่อมาในวันที 26 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริษัทได้ เพิมวงเงินสินเชือดังกล่าวรวมเป็ นเงิน
1,998 ล้ านบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่ บริษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึงจํานวน 724 ล้ านบาท และ 922 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึงเป็ นการทําสัญญาระยะสันสําหรับวงเงินสินเชือเดิมรวมจํานวน
968 ล้ านบาท เพือค่าสาธารณูปโภค ต่อมาในวันที 29 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทได้ เพิมวงเงินสินเชือดังกล่าวรวมเป็ นเงิน
1,068 ล้ านบาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 กลุม่ บริษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึงจํานวน 112 ล้ านบาท โดยมีอัตราดอกเบียร้ อยละ
BIBOR+2 ต่อปี ซึงเป็ นการทําสัญญาระยะสันสําหรับวงเงินสินเชือรวมจํานวน 150 ล้ านบาท เพือค่าวัตถุดิบอืนๆ (2557 : ไม่
มี)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึงจํานวน 120 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 4.81
- 4.82 ต่อปี เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน (2557 : ไม่มี)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่ บริษัทได้ ทําสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพือขอรับวงเงินสินเชือรวม
จํานวน 6,723 ล้ านบาท เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบียของวงเงินสินเชือเหล่านีมีดงั นี
วงเงิน

อัตราดอกเบีย

1) วงเงินเบิกเกินบัญชี

อัตราดอกเบียขันตําสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)

2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR)

3) ตัวสัญญาใช้ เงิน

อัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่ บริษัทได้ ทําการเบิกใช้ วงเงินสินเชือซึงรวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์ รีซีทแล้ ว
จํานวน 824 ล้ านบาท และ 1,120 ล้ านบาท ตามลําดับ
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2. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้ วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบียลอยตัวร้ อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และฉบับ ที 2 ลงวันที 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้ านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบียลอยตัวที MLR - 2 ต่อปี และข้ อตกลงเพิมเติมอืนแนบท้ ายสัญญา โดยบริ ษัทใช้ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษัท
ย่อยทัง แห่ง เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 เงินกู้ยืมมีข้อจํากัดเกียวกับ
การดํารงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้ างการถือหุ้น ซึงเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
กลุ่ม บริ ษั ทได้ เจรจากับผู้ให้ ก้ ูเพือขอเปลียนแปลงงวดการชํา ระหนี เพือให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการชําระหนี ทีได้
ประมาณไว้ โ ดยอิ ง จากกลยุท ธการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ในปั จจุบัน ซึงอยู่ระหว่ า งการพิ จ ารณาของผู้ใ ห้ ก้ ู ในช่ ว งที การพิ จ ารณา
เปลียนแปลงงวดการชําระหนีดังกล่าวยังไม่ได้ ข้อสรุ ป กลุ่มบริ ษัทก็ยังคงจ่ายชําระเงินกู้ตามเงือนไขที ยังมีผลบังคับใช้ อยู่ใ น
ปั จจุบนั
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีตํากว่าอัตราทีระบุไว้ ในเงือนไขสัญญาเงินกู้ระยะ
ยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ รับหนังสืออนุมัติผ่อนผันในการไม่ปฏิ บัติตามในเรื องดังกล่าวจากผู้ให้ ก้ ู
แล้ ว
ปั จจัยและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้ องอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดังนี
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิ ดแล้ วแต่ยงั ไม่เข้ าเงือนไขการเป็ นหนีสิน 36 ล้ านบาท
2. หนังสือคําประกันธนาคารออกให้ ราชการ 386 ล้ านบาท
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกียวกับการซือและติดตังเครื องจักร 13.21 ล้ านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 99 ล้ านบาท
ปั จจัยอืนทีอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสียงทีระบุในหัวข้ อปั จจัยความเสียง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 25 เครืองมือทางการเงิน
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 4,208,000
บาท
ค่ าบริ การอืนๆ (Non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2557 - มี นาคม 2558 บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อ ยมีก ารจ่ ายค่ าบริ ก ารอื นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบงบ
การเงินตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก
เป็ นต้ น จํานวน 3,178,935 บาท ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท สํานักงานสอบบัญ ชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที
เกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดดังกล่าว

94

แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

“บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสํา คัญ นอกจากนี บริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2)

บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว

(3)

บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิ บัติตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ ว ซึงครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํา
ทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนางสาว
ปรารถนา สิงหะเนติ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ

ตําแหน่ ง

. นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ
(Mr. Taratorn Premsoontorn)
. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการ
(Mr. Rajiv Mangal)

ลายมือชือ

…………………………………
…………………………………

ประทับตราบริษัท
ผู้รับมอบอํานาจ
นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริษัท

…………………………………
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายคูชิค ชัทเทอจี *
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University of Calcutta India
- F.C.A (Fellow Member of the Institute of
Chartered Accountants of India)
Institute of Chartered Accountants of India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2557 - ปั จจุบนั
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการคณะจัดการ
(Finance & Corporate)
กรรมการ
ประธานกรรมการและ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2555 – ปั จจุบนั
2553 – ปัจจุบัน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
27 เมษายน 2549

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
Tata Steel Special Economic Zone Limited, India
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
Tata Incorporated, USA
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Odisha Limited., India
Tata Steel Global Procurement Company Limited,
Singapore
Tata Metaliks Limited, India
Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Limited,
Singapore
Tata Steel Global Holdings Pte Limited, Singapore
NatSteel Holdings Pte Limited, Singapore
Tata Steel Europe Limited, UK
The Tinplate Company of India Limited, India

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

1

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

2. นายมาริ ษ สมารั มภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

72 - ปริ ญญาตรี บัญชี University of the East,
Philippines
- Program for Management Development,
Harvard Business School, USA
- Director Certificate Program
(DCP : 33/2003)
- Board Failure and How to fix it
- Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA : 3/2008)
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR : 4/2008)
- The Responsibilities and Liabilities of
Directors and Executives under new SEC
Act (May 2008)
- Handling Conflicts of Interest: What the
Board should do? (2008)

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2556 - ปั จจุบนั
55 - ปัจจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2546 - 2558
2544 - ปั จจุบนั
2551 - 2554
2547 - 2553

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ด้ านความยังยืน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึ กษาอิสระ
กรรมการและรองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส
บจก. พีเอซี สยาม
บจก. มาร์ช พีบี
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บจก. เอ็ม.อี.ดี.
บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
บมจ. ทรัพย์ศรี ไทย คลังสินค้ า

2

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

67

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Michigan State University, USA
- ปริ ญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
22,000
ไม่มี
(0.00)

ช่ วงเวลา

2551 – ปั จจุบัน
2543 – 2556
2542 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. ซาบีนา่
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

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

3

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

4. นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
28 มีนาคม 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

58 - ปริ ญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
- ปริ ญญาโทกฎหมายเปรี ยบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
- ปริ ญญาตรี 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)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

2557 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2549 – 2552

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิ บาล

สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
หอการค้ าไทย
บมจ. สุรพลฟู้ ดส์

4

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

5. นายธราธร เปรมสุนทร *
กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Oklahoma City University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2539 – ปั จจุบัน
2546 – 2552
2544 – 2557

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
รองผู้จัดการอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ประสิทธิ พัฒนา
บมจ. ศรีราชาฮาร์ เบอร์

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

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

5

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

6. นายอาชีช อนุปัม
กรรมการบริ ษัท และกรรมการ
คณะจัดการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi, India
- Advanced Management Program CEDEP,
(INSEAD, France)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2558 – ปั จจุบนั
2556 - 2558
2552 – 2556

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive-in Charge Tubes
Division
Chief of Marketing & Sales,
Long Products

NatSteel Holdings Pte. Limited,
Singapore
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มิถุนายน 2558
*หมายเหตุ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แทน นายวิเวก คามรา มีผลตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2558

6

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

7. นายปิ ยุช กุปต้ า
กรรมการบริ ษัท และกรรมการ
คณะจัดการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46 - ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University
Montreal, Canada
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University, UK
- Advanced Management Program, CEDEP,
France

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 – 2556
2554 – 2554
2550 – 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและการ
ขาย – ผลิตภัณฑ์ ทรงแบน

Indian Steel & Wire Products Limited
Tata Steel Processing & Distribution
Company
Tata Martrade International Logistics
Company Limited
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Limited, India

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
23 ตุลาคม 2554

7

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

8. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการบริ ษัท กรรมการคณะจัดการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

47

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)
(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
- Advanced Management Program CEDEP
(INSEAD, France)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2553 – 2556
2548 – 2553

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริ หาร Tubes SBU
หัวหน้ าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
หัวหน้ าฝ่ ายการบริการเทคนิค

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 ธันวาคม 2556
*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

8

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
200,000
(0.00)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2557 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบนั

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 ตุลาคม 2546

2554 – 2555
2553 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
รองประธานกลุม่
อุตสาหกรรมเหล็ก
รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ - การผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ – อํานวยการผลิต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที. เอส. สตีลกรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

9

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
การเงินและบัญชี
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มกราคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46

- ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ
University of Mumbai, India
- Cost & Works Accountants
Institute of Cost & Works Accountant of India
- Post Graduate Diploma in Management,
Xavier Institute of Management,
Bhubaneswar, India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2557 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2554 – 2557
2552 – 2554

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี
หัวหน้ าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ –
ผลิตภัณฑ์ ทรงยาว

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Limited, India

10

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

11. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
ทรัพยากรบุคคล และบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52 - ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
220,000
ไม่มี
(0.00)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มกราคม 2553
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

12. นาย ไพฑูรย์ เชือสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –จัดหา
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 - 2556
2554 - 2555
2553 - 2554
2544 - 2553

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด
ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง

บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

12

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1 . นายบิสวาจิต โกซ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(Metallurgical) Ranchi University, India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 กันยายน 2554
*หมายเหตุ

ช่ วงเวลา

2555 - 2558
2554 - 2555
2554 - 2554
2553 – 2554

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีปรึ กษาอาวุโส – กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Technology (Steel & Mills)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Limited, India

ได้รับคําสังให้โอนย้ายกลับไปปฏิ บตั ิ งานที Tata Steel Limited, India มีผลตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2558
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

14. นายทรงศักดิ ปิ ยะวรรณรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
การตลาดและการขาย

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

44 - ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี ภาควิชาสถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 - 2555
2547 - 2555

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โครงการ
ผู้จัดการส่วนการขายภายในประเทศ

บจก. ทีเอสเอ็น ไวร์
บจก. สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มกราคม 2556
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

15. นายอมิท คันนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริ หาร
การลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

48

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
National Institute of Technology
Jamshedpur, India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2558
*หมายเหตุ

ช่ วงเวลา

2557 - 2558
2553 - 2557
2551 - 2553

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
Head Improvement Initiatives, Office of Tata Steel Limited, India
VP Corporate Office
Head IEM – PH and IGD, PH & IGD
Tata Steel Limited, India
Head TQM (KM, MIS &BA), ASPIRE
Knowledge Management Group
Tata Steel Limited, India

เข้าดํารงตําแหน่งแทน นายจันดรา โมฮาน เวอร์ มา มีผลตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2558
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

16. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

56 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล)
Bihar Institute of Technology, India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบัน
2554 – 2555
2552 – 2554

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี
ผู้จัดการส่วนอาวุโส - MD Office (MBF
Operation)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2555
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558

ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

17. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
โรงงานระยอง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2553 – 2554

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2555
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

18. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงงานสระบุรี
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
31 กรกฎาคม 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- Global Leadership Development
Programme, at India/UK

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2555 – 2555
2553 – 2555

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่
ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี
ผู้จัดการส่วนอาวุโสส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบํารุง

บจก. เหล็กสยาม (

)

บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. เอ็น.ที. เอส. สตีลกรุ๊ป
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558

ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
เลขานุการบริ ษัท
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
20 ตุลาคม 2551

อายุ
(ปี )

53

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2551 – ปั จจุบัน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้จดั การส่วนอาวุโ ส –
สํานักงานเลขานุการบริ ษัท

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

- Company Secretary Program
- Fundamental Practice for Corporate Secretary
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เอกสารแนบ

ข้ อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึงดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อย

ชือ – สกุล

บริ ษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ ป จํากัด

บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด

บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด

. นายราจีฟ

มังกัล

///

///

///

. นายธนะ

เรื องศิลาสิงห์

/

/

/

. นายชิชริ ์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า

-

/

/

. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
5. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

/
//

/
-

/
-

6. นายวันเลิศ

/

-

//

-

//

-

คน

คน

คน

การวิวฒ
ั น์

7. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

หมายเหตุ :

/= กรรมการ // = กรรมการผู้จดั การ /// = ประธานกรรมการ

1

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การผลิต

อายุ คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(ปี )
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ
47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI, India
- Advanced Management Program
จาก CEDEP (INSEAD, France)
60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
2553 – 2556
0
ไม่มี
2548 – 2553

0

ไม่มี

2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2547 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร Tubes SBU
หัวหน้ าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและการขาย
หัวหน้ าฝ่ ายการบริ การเทคนิค

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การ
ผลิต
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ อํานวยการผลิต
กรรมการ
กรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

*เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีก ําหนดในหนังสือรับรอง

2

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(ปี )
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
0
ไม่มี
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ – ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง

0

ไม่มี

5. นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

56 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื องกล) Bihar Institute of
Technology, India

0

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2555 - ปั จจุบนั
2554 - 2555
2553 - 2554

กรรมการ
ผู้จดั การโรงงาน – ระยอง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็ก
แท่ง

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป

2554 – 2555
2552 – 2554

ผู้จดั การโรงงาน – ชลบุรี
ผู้จดั การส่วนอาวุโส - MD Office
(MBF Operation)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป

3

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การผลิต

อายุ คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(ปี )
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ
47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI, India
- Advanced Management Program
CEDEP (INSEAD, France)
60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริ ษัท
หน่ วย (%)
0

0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
2553 – 2556
ไม่มี
2548 – 2553

ไม่มี

2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2553 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร Tubes SBU
หัวหน้ าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและการขาย
หัวหน้ าฝ่ ายการบริ การเทคนิค

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การ
ผลิต
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ อํานวยการผลิต
กรรมการ
กรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

4

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. นายชิชริ ์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ การเงินและบัญ ชี

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร
5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงงานสระบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ าร
อบรมเกียวกับบทบาท หน้ าที และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

46 - ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ University
of Mumbai, India
- Cost & Works Accountants
Institute of Cost & Works
Accountant of India
- Post Graduate Diploma in
Management, Xavier Institute of
Management, Bhubaneswar,
India
52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- Global Leadership Development
Programme, India/UK

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริษัท
หน่ วย (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี
2557 – ปั จจุบนั
2554 – 2557
2552 – 2554

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี
หัวหน้ าหน่วยวิเคราะห์ ธุรกิจ –
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Limited, India

0

ไม่มี

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

0

ไม่มี

2555 – 2555
2553 – 2555

ผู้จดั การโรงงาน สระบุรี
ผู้จดั การส่วนอาวุโสส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบํารุง

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป

5

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

อายุ คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(ปี )
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ
47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(Metallurgy) (เกียรตินิยม) University
of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
- Advanced Management Program
CEDEP (INSEAD, France)
60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริ ษัท
หน่ วย (%)
0

0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
2553 – 2556
ไม่มี
2548 – 2553

ไม่มี

2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2553 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร Tubes SBU
หัวหน้ าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและการขาย
หัวหน้ าฝ่ ายการบริ การเทคนิค

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การ
ผลิต
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ อํานวยการผลิต
กรรมการ
กรรมการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บจก. เหล็กสยาม (2001)

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

6

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
บริษทั เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. นายชิชริ ์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การเงินและบัญ ชี

4. นายศิโ รโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ – ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร
5. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

อายุ คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(ปี )
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ
46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก
University of Mumbai
- Cost & Works Accountants
Institute of Cost & Works
Accountant of India
- Post Graduate Diploma in
Management, Xavier Institute of
Management, Bhubaneswar, India
52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
0
ไม่มี
2557 – ปั จจุบนั
2554 – 2557
2552 – 2554

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – บัญชี
หัวหน้ าหน่วยวิเคราะห์ ธุรกิจ –
ผลิตภัณฑ์ทรงยาว

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Limited, India

0

ไม่มี

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บจก. เหล็กสยาม (2001)

0

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2553 – 2554

กรรมการ
ผู้จดั การโรงงาน – ระยอง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็ก
แท่ง

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป

7

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2558
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

นางสาวสุธิดา แก่นจันทร์

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มิถุนายน 2553

อายุ
(ปี )

48

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ าง
หุ้น (%)
ผู้บริหาร
0
ไม่มี

เอกสารแนบ 3

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2548 – 2552

หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

- Certified Public Accountant ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Certificate of CFO ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- สัมมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide
ACPG 12/2014” จัดโดย Thai Institute of
Directors
- สัมมนา “Beyond Just Auditing”
จัดโดย Intelligence Business Networks
- สัมมนา” Good Corporate Governance”
จัดโดย National Corporate Governance
Committee
- สัมมนา “Strengthening Corporate
Governance Practices in Thailand”
จัดโดย Thai Institute Of Directors
- สัมมนาอื น ๆ ซึงจัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

1

