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ส่ วนที* 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษทั ทาทา สตีล จัดตั AงขึนA ตามโครงสร้ างการควบ (มหาชน) เดิมชื!อบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากัด (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
รวมกิจการระหว่างบริ ษัทN.T.S. ซึง! ถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรื อง และ บริ ษัท SISCO และ SCSC ซึง! ถือหุ้นโดย บริ ษัท ซิเมนต์ไทยโฮ
ลดิ Aง จํากัด
ปั จจุบนั บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริษทั อื!น )Holding Company) มีบริษทั ย่อยคือ N.T.S. SISCO และ
SCSC ซึง! ทั Aงสามบริษัทเป็ นผู้ผลิตเหล็กเส้ น เหล็กลวด และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที!มีความเชี!ยวชาญด้ านธุรกิจเหล็ก
จาก บริษทั ทาทา สตีล ประเทศอินเดีย และทีมผู้บริหารที!มีความรู้ความสามารถจากบริษทั N.T.S., SISCO และ SCSC
การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริ ษัทโดยมีบริ ษัทเป็ นผู้กําหนดนโยบายการบริ หารระดับสูงสุด
และบริษัทย่อยทั Aงสามจะดูแลด้ านการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริหารที!บริ ษัทกําหนดไว้ ทั Aงด้ านการตลาด การวางแผน
การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้ านอื!นๆ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็ นบริ ษัทย่อยที! Tata Steel Limited (“TSL”) ถือ
หุ้นอยู่ใน สัดส่วนร้ อยละ 100 ดําเนินธุรกิจเป็ นบริษัทลงทุน มีสํานักงานใหญ่ตั Aงอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั Aงนี A TSL เป็ นบริษัทจด
ทะเบียนที!จัดตั Aงขึ Aนภายใต้ กฎหมายอินเดีย และเป็ นบริ ษัทผลิตเหล็กที!หลากหลายหนึ!งในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ ว่า
TSL (บริ หารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัทที!ตังA อยู่ในประเทศไทย ด้ วยผลิตภัณฑ์ที!หลากหลายจึงสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวาง อีกทั Aงยังให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มที!ในเรื! องการดําเนิน
งานทางธุรกิจ ทั Aงทางด้ านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ ด้านการเงิน การฝึ กอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทาง
สํานักงานเครื อข่าย ด้ วยการบริ หารงานที!ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื!อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานใน
ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมัน! ในการสร้ างความปิ ติยนิ ดีให้ กับลูกค้ าด้ วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการบริการที*เหนือ
ระดับ สําหรับเหล็กก่อสร้ าง ตลอดจนการสร้ างมูลค่ าเพิ*มให้ กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะทําให้ วสิ ยั ทัศน์ของเราบรรลุผลสําเร็จ ด้ วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่ งความน่ าเชื*อถือไว้ วางใจ และการปรั บปรุงพัฒนา
อย่ างต่ อเนื*องควบคูไ่ ปกับการรักษาไว้ ซงึ! การทํางานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมัน! ในมาตรฐานสูงสุดของการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
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1.2 การเปลี*ยนแปลงและพัฒนาการที*สําคัญ
ประวัติและพัฒนาการที!สําคัญที!ผ่านมามีดงั นี A

•

บริ ษทั จดทะเบียนจัดตั Aงขึ Aนเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ในชื!อ “บริ ษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” (MS)
บริ ษทั ควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC ซึง! เป็ นบริษัทย่อยของ
บริ ษทั ซิเมนต์ไทยโฮลดิ Aง จํากัด (CHC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ใิ ห้ หลักทรัพย์ของบริษัทเริ!มซื Aอขายภายใต้ หมวด “REHABCO”

2547

•

ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ย้ายหมวดการซื Aอขายหลักทรัพย์ของบริษทั กลับสู่หมวด “CONMAT”

2548

•

CHC บรรลุข้อตกลงที!จะขายหุ้น MS ที!ถืออยูใ่ นบริษทั ทั Aงหมดให้ แก่กลุม่ Tata Steel

2549

•

2545

•
•

•
•

•

2550

•

2551

•

2552

•

2554

•
•

•

2555

•

•

2556

•

•

2557

•

•

กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื!นคําเสนอซื Aอหลักทรัพย์ของบริษัททั Aงหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นการทัว! ไป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี!ยนจาก “CHC” เป็ น “กลุ่ม Tata Steel”
บริ ษทั เปลี!ยนชื!อจาก “บริ ษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)”
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี!ยนแปลงชื!อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื Aอขายจาก “MS” เป็ น “TSTH”
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2549 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร
สุทธิ)
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2550 – 2551 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20%
ของกําไรสุทธิ)
โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึง! เป็ นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้ แร่เหล็กเป็ นวัตถุดบิ ได้ กอ่ สร้ างเสร็จ
สมบูรณ์ ถือเป็ นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี!ยนหมวดการซื Aอขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยุดการผลิตเป็ นการชัว! คราว เนื!องจากราคาวัตถุดิบที!มีราคาสูงขึ Aน และคาดว่าจะ
กลับมาดําเนินการผลิตเมื!อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้ าสู่สภาวะการณ์ที!เหมาะสม
บริ ษทั เปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ “TATA TISCON”
บริ ษทั ก้ าวเข้ าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึง! เป็ นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย
บริ ษทั เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้ นต้ านแรงสัน! สะเทือนแผ่นดินไหว” ครังA แรกในประเทศไทย สําหรับพื Aนที!ที!มี
แนวโน้ มเรื! องแผ่นดินไหว
บริ ษทั ได้ รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั NTS ได้ รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษทั ได้ รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั NTS ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
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บริ ษทั เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต เพื!อเป็ นการให้ ความรู้ความ
เข้ าใจ และร่วมแก้ ไขปั ญหาการทุจริต ในประเทศไทย
บริ ษทั ได้ รับการคัดเลือก ให้ เป็ น 1 ใน 51บริษทั ให้ อยู่ในรายชื!อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ
รายชื!อ ”หุ้นยัง! ยืน”
บริ ษทั ได้ ร่วมเป็ น 1 ใน 30 บริษทั นําร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ The Children Sustainability
Forum เพื!อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที!เป็ นมิตรและคํานึงถึงสิทธิเด็ก
SCSC บริ ษทั ย่อยของบริษัท ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพื Aนฐานและการเหมืองแร่

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้น
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
(“TSTH”)

99.76%

99.99%

99.99%

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

บมจ. เหล็กสยาม 2001 (“SISC”)

บมจ. เหล็กก่ อสร้ างสยาม (“SCSC”)

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม
บริษทั มีนโยบายในการจัดสรรกําลังการผลิตสําหรับแต่ละบริษทั ย่อยด้ วยเป้ าหมายที!จะทําให้ เกิดผลกําไรสูงสุดแก่บริ ษัทโดยรวม
ด้ วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถผลิตสินค้ าได้
หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของตลาดและลูกค้ าได้ อย่างเต็มที!

บริษัทย่ อย

ทุนชําระแล้ ว (ล้ านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2559

ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป

4,627.96

ผลิตเหล็ก

เหล็กเส้ นและเหล็กลวด

บจก. เหล็กสยาม )2001(

120.00

ผลิตเหล็ก

เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

1,750.00

ผลิตเหล็ก

เหล็กเส้ น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั มีสดั ส่วนของรายได้ จากการจัดจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึง! มีการผลิตโดยแต่ละบริษทั ย่อย ดังนี A

ประเภทผลิตภัณฑ์

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

ปี 2558 – 2559

ปี 2557 - 2558

ปี 2556 - 2557

(ล้ านบาท) ร้ อยละ

(ล้ านบาท) ร้ อยละ

(ล้ านบาท) ร้ อยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเส้ น

10,545

63.0

13,772

64.5

14,610

57.6

เหล็กลวด

3,115

18.6

4,505

21.1

6,841

27.0

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

1,295

7.8

1,403

6.5

1,131

4.4

53

0.3

81

0.4

103

0.4

15,008

89.7

19,761

92.5

22,685

89.4

เหล็กเส้ น

1,705

10.2

1,488

7.0

2,495

9.8

เหล็กลวด

20

0.1

99

0.5

164

0.7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0.0

19

0.1

1,725

10.3

1,594

7.5

2,495

10.6

16,733

100.00

21,355 100.00

25,363

100.00

อื!นๆ
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
ภายในประเทศ
ส่ งออก

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื!นๆ
รวมรายได้ จากการส่ งออก
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
ทัง' สิน'
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้ น
ผลิตภัณฑ์นีปA ระกอบด้ วยเหล็กเส้ นกลม และเหล็กข้ ออ้ อยที!มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด ตามลําดับ .มม 40-10 และ .มม 25-6
ชั Aนคุณภาพ 2543-20 เลขที! (.มอก) เหล็กเส้ นกลมผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมSR และเหล็กข้ ออ้ อยผลิตตาม 24
ชันA คุณภาพ 2548-24 เลขที! (.มอก) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมSD และ 40SD ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า 50TATA
TISCON ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นนี Aใช้ ในภาคการก่อสร้ างในด้ านเสริ มคอนกรี ตอาทิ คาน เสา และพื Aนของถนน สะพาน สนามกีฬา
เขื!อน บ้ าน และอาคาร เป็ นต้ น
นอกจากนี Aบริษัทยังได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย โดยมีคณ
ุ สมบัติสามารถต้ านทานแรงสัน! สะเทือนแผ่นดินไหวภายใต้ ชื!อ
ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดกัz ไทล์ ชั Aนคุณภาพ SD 40 เส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มมมีคุณสมบัติตาม .มาตรฐานสากล
เทีย บเท่ าเหล็กเส้ นต้ านทานแรงสั!นสะเทื อ นแผ่นดิน ไหวจากทั!ว โลก มั!น ใจได้ ว่าโครงสร้ างอาคารในพื นA ที! มี ความเสี! ยงจาก
แผ่นดินไหวในประเทศไทยจะได้ รับความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึ Aน
2. เหล็กลวดคาร์ บอนตํ*า
เหล็กลวดคาร์บอนตํ!าชั Aนคุณภาพ SWRM 22-6 SWRYและ 11 SWRCH6A-22A มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด โดยผลิต .มม 16-5.5
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2540-348 เลขที! (.มอก) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมJIS G (1980) 3503อีกทั Aงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ JIS G (1991) 3507ตามลําดับ เหล็กลวดคาร์ บอนตํ!านี Aใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่าง ๆ เช่น ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชื!อม ลวดเบอร์ สกรู โซ่ และน๊ อต เป็ นต้ น
3. เหล็กลวดคาร์ บอนสูง
เหล็ ก ลวดคาร์ บอนสู ง ชั นA คุ ณ ภาพ SWRH

โดยผลิ ต ตามมาตรฐาน .มม 19 -5.5 มี เ ส้ นผ่ า ศู น ย์ ก ลางขนาด 82 -27

2548-349 เลขที! (.มอก) ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเหล็กลวดคาร์ บอนสูงนี Aใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตลวดเหล็ก เช่น ลวด
เหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกรี ยว สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริงรับแรงบิด และลวดสลิง เป็ นต้ น
4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์นี Aประกอบด้ วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํ Aา ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ชั Aน 2539-1227 เลขที! (.มอก)
คุณภาพSM และ 570-400SSผลิตภัณฑ์เหล็กรู ปพรรณขนาดเหล็กนี Aใช้ ในภาคการ .ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า บกส 540-400
ก่อสร้ าง เช่น โครงหลังคา เสาไฟฟ้ า และป้ ายโฆษณา เป็ นต้ น
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5. เหล็กเพลา
เหล็กเพลามีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด โดยชันA คุณภาพ .มม 40-19SS ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 400JIS G (1995 ) 3101
สําหรับการใช้ งานทัว! ไป และชันA คุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G (1979) 4051สําหรับการใช้ งาน
พิเศษ ซึง! ใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมทัว! ไป
6. เหล็กตัด และ ดัดสําเร็จรู ป
ผลิตภัณฑ์นี Aใช้ ผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ภาพของบริษัทเป็ นวัตถุดิบในการตัด และดัดตามรูปร่างที!ลกู ค้ าต้ องการ ซึง! ช่วยในเรื!องการ
ประหยัดพื Aนที!ในการกองเก็บ ร่นระยะเวลาในการจัดเตรียมวัสดุ เคลี!อนย้ าย และก่อสร้ าง อีกทั Aงลดต้ นทุนด้ านแรงงาน อุปกรณ์
ค่าขนส่ง และเศษเหล็ก พร้ อมด้ วยหน้ าตัดที!เรี ยบ และรูปทรงที!สมํ!าเสมอ เป็ นต้ น
ในปี ที!ผ่านมา บริษทั ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสําเร็จรูป ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า ทิสคอน ซุปเปอร์ ลิงค์ )TISCON
SUPERLINKS) สําหรับงานก่อสร้ างบ้ าน และเหล็กเดือย )Dowel) สําเร็จรูป สําหรับโครงการก่อสร้ างถนน โดยขายผ่านช่องทาง
Modern Trade และ ผู้แทนจําหน่ายของบริษัท
ระบบมาตรฐานการบริ หารงาน
บริ ษัทย่อยของ TSTH ทุกบริ ษัทซึง! ประกอบด้ วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั!นที!จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2552-9001 .หรื อ ISO
) 9001:2008 มาตรฐานสากลของระบบบริ ห ารงานคุณ ภาพ นอกจากนี บA ริ ษัท ยัง ตระหนัก ถึงความสํ า คัญ ของการดูแ ล (
สิ!งแวดล้ อมโดยSCSC N.T.S. และ SISCO ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน มอก 2548-14001 .หรื อ ISO 14001:2004
)มาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ!งแวดล้ อม(
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพื!อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดย
SISCO SCSC และ N.T.S. ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2554-18001.หรื อ TIS และ 18001:2010BS OHSAS 18001:2007
)มาตรฐานสากลสําหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(
เดือนมกราคม หรื อ 2559 : 9001 ฝ่ ายการตลาดและการขายของบริษัท ได้ รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2559ISO 2015 : 9001
)มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ(
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สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทจะใช้ สิทธิประโยชน์สําหรับข้ อยกเว้ นทางภาษีที!ได้ รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน )BOI) ที!บริ ษทั ย่อย มี
อยู่ ณ วันที! ซึง! สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี A 2559 มีนาคม 31
ปริมาณการผลิต
สิทธิประโยชน์ ท*ไี ด้ รับ

(ตันต่ อปี )
NTS
ระยะที! 2

500,000

•

•
•

MBF*

500,000
•

•

SISCO
ระยะที! 1

•

372,000

•

ได้ รับยกเว้ นภาษีนิติบคุ คลเป็ นเวลา 8 ปี ตั Aงแต่ปีที!เริ!มดําเนินการ
(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557)
ผลขาดทุนที!เกิดขึ AนตังA แต่ปีที! 1 ถึงปี ที! 8 สามารถนํามาหักกําไรที!ต้องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป
ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา ปี 8
ตั Aงแต่วนั ที!เริ!มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560)
ผลขาดทุนที!เกิดขึ AนตังA แต่ปีที! 1 ถึงปี ที! 8 สามารถนํามาหักกําไรที!ต้องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื!องจักร
ได้ รับยกเว้ นภาษี นิติบุคคลไม่เกินร้ อยละ 70 ของมูล ค่าเงินลงทุน เป็ นเวลา 3 ปี
(ธันวาคม ปี 2558 – พฤศจิกายน ปี 2561)
ผลขาดทุนที!เกิดขึ AนตังA แต่ปีที! 1 ถึงปี ที! 3 สามารถนํามาหักกําไรที!ต้องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป

*Mini Blast Furnace Project หรื อ โครงการเตาหลอมเหล็กขนาดเล็ก
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
การตลาด
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้ น
บริ ษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยดําเนินการผ่านเครื อข่ายของผู้จําหน่ายสินค้ าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ ายขายของบริษทั นั Aน จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ รู ับเหมาและเจ้ าของ
โครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดังนั Aนจึงทําให้ แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ Aนจนทํายอดขาย
ได้ มากที!สดุ ในประเทศไทย และขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ สงู ขึ Aนกว่าปี ที!ผ่านมา โดยบริษัทได้ เน้ นการขยายลูกค้ าใหม่ๆ ตาม
ภาคต่างๆ โดยใช้ วิธีการเพิ!มการเข้ าถึง และกิจกรรมทางการตลาด ถึงร้ านค้ าปลีกตามต่างจังหวัด อีกทั Aงการจัดตั Aงคลังสินค้ าตาม
ภูมิภาค เพื!ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วในการรับสินค้ าของบริษัท ซึง! แตกต่างไปจากวิธีการที!ค่แู ข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึง! ส่วน
ใหญ่จะเน้ นที!การขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า
ในส่วนของความพยายามที!จะปรับปรุงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั Aน ในปี ที!ผ่านมา บริ ษทั ยังคงให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื!อง บริ ษัทได้ จดั ตั Aงทีมพัฒนาตลาด เพื!อเข้ าถึง ผู้ออกแบบ เจ้ าของโครงการ หน่วยงานราชการ บริ ษัทควบคุมงาน
ก่อสร้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้ าง และ ผู้แทนจําหน่าย เพื!อผลักดัน และสร้ างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เหล็กต้ าน
แรงสัน! สะเทือนแผ่นดินไหวในชื!อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดกัz ไทล์, เหล็กเส้ นรับแรงสูง SDและ เหล็กตัด และดัด ในส่วน 50
) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสําเร็จรูป ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า ทิสคอน ซุปเปอร์ ลงิ ค์TISCON
SUPERLINKS) สําหรับงานก่อสร้ างบ้ าน และเหล็กเดือย )Dowel) สําเร็จรูป สําหรับโครงการก่อสร้ างถนน
2. เหล็กลวด
LCWR เป็ นเหล็กลวดที!ผ้ แู ทนจําหน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้ าสําเร็จรูปเช่น ตะปู รัวA ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็ นต้ น สําหรับเหล็ก
ลวดพิเศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้ กบั ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงสําหรับงานคอนกรี ตอัดแรง )PC wire, PC
strands) ลวดเชื!อมในอุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ขั Aวไฟฟ้ า ลวดเหล็กสําหรับลวดขอบยางรถยนต์ )Tire bead wires) และ ลวด
เหล็กสําหรับงานขึ Aนรูปสปริง เป็ นต้ น ซึง! เป็ นการขายไปยังลูกค้ ากลุ่มผู้ผลิตโดยตรงเป็ นหลัก ในปี ที!ผา่ นมาบริษทั ได้ พฒ
ั นา
คุณภาพของเหล็กลวดให้ ดีขึ Aน และพัฒนาเหล็กลวดใหม่ และคุณภาพสูงออกสู่ตลาด อาทิเช่น เหล็กลวดคาร์บอนตํ!าชั Aนคุณภาพ
ER70S-6 หรื อ CO2 สําหรับผลิตลวดเชื!อม เหล็กลวดคาร์ บอนสูงชั Aนคุณภาพ SWRH77B สําหรับงานสปริงโช้ คอัพใน
รถจักรยานยนต์ )Shock Absorber) และเหล็กลวดคาร์ บอนตํ!าชั Aนคุณภาพ 10B21-22 สําหรับงานน๊ อต สกรู ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และงานก่อสร้ าง
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บริ ษัทจําหน่ายผ่านทางตัวแทนจําหน่ายทั Aงในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึง! จะกระจายสินค้ าต่อไปยัง
ผู้รับเหมาก่อสร้ างและผู้ผลิตแปรรูป และในปี ที!ผ่านมา บริ ษทั ได้ ขยายผู้แทนจําหน่ายใหม่ และพัฒนาเหล็กฉากชั Aนคุณภาพ
SS40 ขนาดใหม่ ได้ แก่ 400x50 และ 3xออกสู่ตลาด 3
4. เหล็กเพลา
บริ ษัทจัดจําหน่ายให้ กบั ผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทัว! ไป รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว
5. เหล็กตัด และ ดัดสําเร็จรู ป
เป็ นบริการพิเศษที!ให้ แก่ผ้ รู ับเหมา โดยเหล็กที!ถกู ดัดเป็ นรูปทรงต่างๆถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสัง! ตัดที!ได้ รับจาก
ลูกค้ าเพื!อเป็ นการลดความสูญเสียเหล็กเส้ นที!เหลือเศษจากการตัดและดัดที!หน้ างาน อีกทั Aงยังเพิม! ประสิทธิภาพในการทํางานให้
รวดเร็วยิ!งขึ Aน และลดการใช้ แรงงาน ซึ!งเป็ นปั ญหาใหญ่สําหรับงานก่อสร้ างในปั จจุบนั
ปี ที!ผ่านมา บริษทั ได้ ขยายกําลังการผลิต ดัด และตัด สูงขึ Aน และขยายลูกค้ าใหม่ โครงการใหม่ อีกทั Aงกิจกรรมการทางตลาด เพื!อ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในกลุ่มนี A
ตลาดส่ งออก
บริ ษัทส่งออกทั Aงเหล็กเส้ นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื!อนบ้ านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนี A บริษทั ยังได้ ส่งออกสินค้ าเหล็กเส้ น ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย โดย
ได้ รับการสนับสนุน จากเครื อข่ายกระจายสินค้ าของ ทาทา สตีล อินเดีย โดยมีสดั ส่วนการขายในตลาดต่างประเทศในปี ที!ผ่านมา
อยู่ที!ร้อยละ 10
สัดส่ วนของช่ องทางจัดจําหน่ าย
ปี งบประมาณ (%)
ช่ องทางจําหน่ าย

ปี 25582559

ปี 25572558

ปี 25552556

ปี 25542555

ปี 25532554

ขายตรง

34%

33%

38%

46%

48%

ตัวแทนจําหน่ายส่วนภูมิภาค

19%

18%

16%

13%

14%

ตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

47%

49%

46%

41%

38%

100%

100%

100%

100%

100%

รวม
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ภาวะการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
โครงสร้ างของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทยที!ผ่านมา ประกอบไปด้ วย ผู้ผลิตที!มีเตาหลอมแบบไฟฟ้ า )EAF) และ
ผู้ผลิตที!ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้ า )Non-EAF) ผู้ผลิตที!มีเตาหลอมแบบไฟฟ้ า จัดหาเศษเหล็กทั Aงจากภายในประเทศและนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ เพื!อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กงึ! สําเร็จรูปที!เรี ยกว่า เหล็กแท่ง ซึง! จะถูกนําไปผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเช่น
เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที!ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้ าจะซื Aอเหล็กแท่งในตลาดเพื!อการผลิต
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป แต่ปัจจุบนั ได้ มีเทคโนโลยีการผลิตเหล็กด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ าแบบ เหนี!ยวนํา (Induction Furnace) ซึง! นํามา
จากประเทศจีน มาใช้ ในการผลิตเหล็ก โดยจะต้ องใช้ เศษเหล็กที!มีคณ
ุ ภาพสูง มาผลิตเป็ นเหล็กแท่ง เนื!องจากไม่สามารถปรุง
แต่งนํ Aาเหล็กได้ เทียบเท่าเตาหลอมแบบไฟฟ้ า มาผลิตเป็ นเหล็กเส้ นก่อสร้ าง และเป็ นคู่แข่งรายใหม่ที!เข้ ามาในตลาดในช่วงปี ที!
ผ่านมา
เมื!อพิจารณากําลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กับความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็นว่ายังคงมี
กําลังการผลิตเหลือเพียงพอที!จะรองรับกับความต้ องการใช้ ในอนาคตได้ อีกมาก เนื!องจากปั จจุบนั อัตราการใช้ กําลังการผลิตของ
ผู้ผลิตเหล็กยังไม่ถึง %50ของกําลังการผลิตรวม และหากพิจารณาจากตารางแสดงความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาว
ภายในประเทศ จะเห็นว่าความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาว ในปี ล้ านตัน และปริมาณการ 6.14 คงตัวจากปี ก่อนหน้ า อยู่ที! 2558
%2 ผลิตสูงขึ Aนประมาณและการนําเข้ าลดลง %8การนําเข้ าที!ลดลงนั Aน เกิดจากมาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ าเหล็กลวด
คาร์ บอนตํ!า ชัว! คราวที!ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ ออกมาปกป้ องอุตสาหกรรมภายใน แต่ถ้าสังเกต ปริมาณการนําเข้ าก็ยงั อยู่ใน
ระดับสูง อันเนื!องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ทําให้ อปุ ทานมีมากกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ ดังนั Aนผู้ผลิตของ
ประเทศจีนจึงพยายามระบายสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยวิธีการหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบในการสนับสนุน
การส่งออกของรัฐบาล จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั Aงกําลังการผลิตภายในประเทศที!มีเหลืออย่างมาก การนําเข้ าสินค้ าจาก
ต่างประเทศ ในราคาที!ไม่ยตุ ิธรรมต่อการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศ และคู่แข่งใหม่ ที!ใช้ เตาหลอมไฟฟ้ าแบบเหนี!ยวนํา
(Induction Furnace) ทําให้ ตลาดเกิดภาวะการแข่งขันสูงและรุนแรงต่อไปในอุตสาหกรรมเหล็ก
ตลาดต่ างประเทศ การส่ งออก
บริ ษัทมุ่งเน้ นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนิเซีย
รวมทั Aงยังมีการส่งสินค้ าเหล็กเส้ นไปยังประเทศอินเดียอีกด้ วย เพื!อให้ ได้ มาซึง! รายรับสูงสุด ทั Aงนี Aเนื!องมาจากการมีเครื อข่ายการ
จัดจําหน่ายที!ดีและมีระบบ จึงส่งผลให้ เหล็กเส้ นตรา TATA TISCON มีราคาขายที!ดี และจากการที!บริษทั สร้ างความต่อเนี!องใน
การทําธุรกิจ

จึงได้ รับคําสัง! ซื Aอจากลูกค้ าในอาเซียนอย่างสมํ!าเสมอ

ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน
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ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2558ที!ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กของโลก ราคาเหล็กปรับตัวลดลงมาโดยตลอด เนื!องจาก ความต้ องการเหล็กของโลก
ลดลง %3.2เมื!อเทียบกับปี ก่อนหน้ า มาอยู่ที!ประมาณ 1,ล้ านตัน ทําให้ เกิดปริมาณการผลิตส่วนเกิน โดยเฉพาะในประเทศ 490
ผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะประเทศจีน จึงทําให้ เกิดการแข่งขันทางด้ านราคาสูง โดยประเทศจีน ในปี มีการ 2558
%24 ล้ านตัน เพิ!มขึ Aน 112 ส่งออกเหล็กออกมาในปริมาณประมาณจากสถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ผลประกอบการของผู้ผลิต
เหล็กไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย บางรายถึงขั Aนขาดทุนโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีน ส่วนใหญ่จะขาดทุนในปี ที!ผ่านมา
อุตสาหกรรมเหล็กไทยโดยรวม ลดลงประมาณ %3.5อยู่ที!ประมาณ ล้ านตัน ซึง! เป็ นการลดลงต่อเนื!องเป็ นปี ที!สอง 16.7
เนื!องจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี ที!ผ่านมา โครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่เป็ นไปตามกําหนดเวลา และการ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวเช่นกัน ภายใต้ ความต้ องการใช้ เหล็กโดยรวมของประเทศที!ลดลง แต่อตุ สาหกรรมเหล็กในประเทศ
ยังคงพึง! พาการนําเข้ าเป็ นหลัก โดยเฉพาะจากประเทศจีนที!ยงั มีสดั ส่วนสูงขึ Aน ดังนั Aนราคาเหล็กในประเทศจึงลดลงไปตามราคา
ตลาดโลก ทําให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศจะต้ องปรับตัวภายใต้ สถานการณ์ตลาดที!มีอปุ ทานส่วนเกิน โดยพัฒนาสินค้ าใหม่ และหา
บริการใหม่ เพื!อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า อีกทั Aงการควบคุมต้ นทุนให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทั Aงการร้ องขอ
ทางภาครัฐบาลใช้ มาตรการปกป้ องอุตสาหกรรมเหล็กโดยด่วน
ตารางแสดงความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวภายในประเทศไทย

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมในปี 2558-2559
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ในปี %2.9 น่าจะขยายตัว 2559ซึง! น่าจะสูงกว่าปี ที!ผ่านมา แต่เศรษฐกิจจีน จะชะลอตัวลง โดยจะ
ขยายตัวที! %6.7ซึง! จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมเหล็ก เนื!องจากประเทศจีนเป็ นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ดังนั Aนในปี 2559World
Steel Association ได้ ประมาณการความต้ องการใช้ เหล็กของโลกลดลง %0.8อยู่ที!ปริมาณ 1,ล้ านตัน โดยเฉพาะประเทศ 480
%4 จีน ลดลงถึงอยู่ที!ปริมาณ ล้ านตัน 645
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในปี %3.2-2.5 น่าจะขยายตัว 2559โดยการลงทุนภาครัฐ น่าจะขยายตัวได้ %11และภาคเอกชน %5-4
เป็ นการขยายตัวมากกว่าปี ที!ผ่านมา ซึง! มาจากการประกาศการลงทุนในโครงสร้ างพื Aนฐานของรัฐบาลในปี 1 จํานวน 2559, 790
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สาย โครงการขยายท่าอากาศยาน และโครงการขยายท่าเรื อ อีกทังA 5 พันล้ านบาท อาทิเช่น รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้ า
ที!เ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั Aนต่างๆกี!ยวข้ องกับการลงทุน และภาคอสังหาริมทรัพย์ ทําให้ สร้ างความเชื!อมัน! ใน
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย ได้ ประมาณการการเติบโตไว้ ที! %5.7 - 3.8โดยความ
ต้ องการเหล็กจะขยายตัวถึง %7.6-5.6 ล้ านตัน โดยอุตสาหกรรมก่อสร้ าง จะขยายตัวประมาณ 17.6-17.3ภายใต้ การประมาณ
การเศรษฐกิจนี A แต่เศรษฐกิจไทยก็ยงั มีความเสี!ยงอยู่หลายประเด็น อาทิเช่น ความเสี!ยงสถานการณ์ทางการเมือง อาจทําให้ การ
ลงทุนเลื!อนออกไปอีก ความเสี!ยงทางด้ านภัยแล้ ง ทําให้ ภาคเกษตร ซึง! เป็ นประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีกําลังซื Aอ ทําให้ กําลังซื Aอ
โดยรวมลดลงรวมทั Aงหนี Aครัวเรือนที!อยู่ในระดับสูงด้ วย และความเสี!ยงทางด้ านเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีน ถ้ า
ความต้ องการใช้ ภายในประเทศลดลง ประเทศจีนก็ยงั คงต้ องผลักดันการส่งออกมายังประเทศไทยต่อไป
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
หน่วยงานจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วัตถุดิบ วัสดุเพื!อใช้ ในการซ่อมบํารุง
รักษาเครื! องจักรวัสดุใช้ ในการผลิต งานบริการ งานขนส่ง งานพิธีการนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ และ การจัดการพัสดุซงึ!
ดําเนินงานด้ วยทีมงานมืออาชีพจํานวนประมาณ คน ประจําอยู่ที!สํานักงานใหญ่ 80และกระจายอยู่ในอีก โรงงาน ได้ แก่ 3
และโรงงานชลบุรี (เหล็กก่อสร้ างสยาม) โรงงานระยอง ((2001) เหล็กสยาม) โรงงานสระบุรี
)เอ็น(สตีลกรุ๊ป.เอส.ที.
โดยหน่วยงานจัดหาได้ มุ่งเน้ นการจัดหาสินค้ าที!มี ความคุ้มค่าต่อ การใช้ งาน และส่งมอบสินค้ าในปริ มาณที!ต้องการ ภายใน
ระยะเวลาที!เหมาะสม สอดคล้ องกับปริ มาณสินค้ าคงคลังและแผนการผลิต เพื!อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั Aงกลุ่ม
บริษทั หน่วยงานจัดหามีการประชุมทุกสัปดาห์กับหน่วยงานบริ หาร Supply chain และหน่วยงานผลิต เพื!อทบทวน และจัดสรร
ปริมาณวัตถุดิบ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื!อรองรับความต้ องการของลูกต้ า และรักษาระดับสินค้ าคงคลังให้
เหมาะสมกับนโยบายจัดเก็บสินค้ าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื!อง
การดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคล้ องกับกลยุทธ์การจัดหาของกลุ่มบริษัททาทา สตีล
โดยมีการแลกเปลี!ยนข้ อมูลการจัดหาของทุกบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื!อง ทั Aงนี Aเพื!อให้ มนั! ใจว่า วัตถุดิบ และสินค้ าหลักที!ใช้ ใน
กิจการของบริษัท ได้ รับการเสนอราคาและบริการที!ดีที!สดุ
เพื!อให้ มนั! ใจว่ากระบวนการการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล ประเทศ)ไทยได้ มีการบริหารจัดการกระบวนการจัดหา (
ตามมาตรฐานอยู่อย่างสมํ!าเสมอ นอกจากมีการกําหนดกลยุทธ์สําหรับการจัดหาที!สอดคล้ องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
ยังได้ ว่าจ้ างบริ ษัทที!ปรึกษาชั Aนนําระดับโลกเพื!อวิเคราะห์กระบวนการทําง (ประเทศไทย) ทาทา สตีล แล้ ว บริษทั ทาทา สตีลาน
ในปั จจุบนั อย่างละเอียด เพื!อนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดหาเพื!อเพิ!มผลประกอบการในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี A บริษัททาทา สตีล ยังตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที!มีคุณภาพ รวมถึง (ประเทศไทย)
การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน◌่ ายและกลุ่มผู้เกี!ยวข้ อง โดยมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายที!
ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายหลักของทางจัดหาผ่านการสร้ างโครงการเพื!อปรับปรุงกระบวนการจัดหาร่ วมกันทั Aงทางผู้จดั จําหน่าย ฝ่ าย
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จัดหา รวมถึงผู้ใช้ งานผลิตภัณฑ์นั Aนๆ เพื!อได้ ประโยชน์ทั Aงในแง่การปรับปรุ งกระบวนการ การแบ่งปั นประสบการณ์และความรู้
ระหว่างผู้จดั จําหน่ายและฝ่ ายจัดหา )Best practice) รวมถึงการลดต้ นทุน ซึง! เป็ นกระบวนการที!ช่วยเพิ!มมูลค่าของกระบวนการ
จัดหามากขึ Aน
ผลการดําเนินงานจากโครงการเป็ นเลิศด้ านการจัดหา )Procurement Excellence Project : PEP) ยังคงดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื!อง นอกจากวัตถุดิบหลัก คือ เศษเหล็ก ยังขยายผลไปยังวัสดุ อะไหล่หมวดอื!นๆ รวมถึงงานด้ านการบริ การอีกด้ วย เพื!อให้
ต้ นทุนการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื!อง ซึง! จะนํามาสู่ต้นทุนการผลิตสินค้ าสําเร็จรูปที!ลดตํ!าลง ทําให้ สามารถแข่งขันกับสินค้ า
สําเร็จรูปและสินค้ ากึง! สําเร็จรูปที!นําเข้ าจากจีนได้
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการดําเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั Aงภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ โดยเน้ นที!ความคุ้มค่าในการใช้ งานเป็ นหลัก สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ ตามลําดับ ทั Aงนี A การจัดหาส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศเนื!องจากสามารถลดต้ นทุนในแง่ 25 และร้ อยละ 75
ค่าใช้ จ่ายของการขนส่ง รวมถึงสามารถป้ องกันความเสี!ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนของสกุลเงินได้
นอกจากนี A บริษัททาทาสตีล ได้ ถือเรื! องความปลอดภัยเป็ นส่วนหนึ!งของการจัดหาสินค้ าและบริ การ ทั Aงนี Aบริ ษัทไม่ (ประเทศไทย)
เพียงแต่ให้ ความสําคัญในเรื! องความปลอดภัยกับพนักงานเท่านั Aน แต่ยงั หมายรวมไปถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมา
ขนส่งอีกด้ วย โดยเริ! มตั Aงแต่กระบวนการขึ Aนทะเบียนผู้รับเหมา การนําเสนอแผนงานด้ านความปลอดภัยก่อนคัดเลือกผู้รับเหมา
การตรวจการปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลผู้รับเหมา เพื!อให้ แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียทุกคนที!ทํางานในโรงงาน จะต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
อนึง! นอกจากการจัดการภายในเพื!อความเป็ นเลิศในด้ านจัดหาตามที!กล่าวข้ างต้ น บริษัทได้ ตระหนักถึงมาตรฐานการดําเนินงาน
ให้ สอดคล้ องกับสากล ฝ่ ายจัดหายังได้ รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สังกัด (.สรอ)
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้ วย
โครงสร้ างการดําเนินงาน
หน่วยงานจัดหา บริ ษัท ทาทา สตี ล ได้ จัดระบบการทํ างานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้ า และ (ประเทศไทย )
หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี A 6 หมวดหมู่ในการใช้ จ่ายออกเป็ น
1. การจัดหาเศษเหล็ก
ในปี 2559บริ ษัทมุ่งเน้ นที!จะจัดหาวัตถุดิบหลักที! มีต้นทุนตํ!าเพื!อช่วยลดต้ นทุนทังA การหลอมและการรี ดเหล็กเส้ น ซึ!งปั จจุบัน
บริ ษัทจะทําการหลอมเหล็กไม่ให้ อยู่ในช่วงที!มีการใช้ พลังงานสูงสุด เพื!อประโยชน์จากการจ่ายอัตราค่าไฟที!ตํ!า อีกทังบริ
A ษัทได้
จัดหาเหล็กแท่งต้ นทุนตํ!าเพื!อมาเติมเต็มความต้ องการรี ดเหล็กเส้ นด้ วย แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทก็ยังคงมุ่งเน้ นที!การจัดหาเศษ
เหล็กในประเทศเพื!อใช้ ในการผลิตเป็ นหลักเนื!องจากยังคงเป็ นต้ นทุนที!ตํ!าสุดเสมอ
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จากโครงการความเป็ นเลิศด้ านจัดหา )Procurement Excellence Project : PEP) เราได้ พฒ
ั นาการหาวัตถุดิบหลักชนิดใหม่ๆ
มาเป็ นทางเลือกในการผลิต ซึง! เป็ นการเป็ นการลดต้ นทุนการผลิตอีกทางหนึ!ง
2. การจัดหาวัสดุเพื*อการซ่ อมแซมบํารุ งรั กษาการผลิต
ส่วนจัดหาวัสดุเพื!อการซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื! องจักร เช่น ตลับลูกปื น, อุปกรณ์ไฟฟ้ า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบําบัดนํ Aาเสีย,
เครื! องกรอง, สายพานลําเลียง และอื!นๆ วัสดุที!ใช้ ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊ าซที!ใช้ ในอุตสาหกรรม, นํ Aามันเชื Aอเพลิง,
ลูกกลิ Aงสําหรับรี ดเหล็ก สินค้ า ในหมวดเหล่านี Aจะอยู่ภายใต้ การดําเนินงานอย่างใกล้ ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา โดย
ในปี ที!ผ่านมาได้ ให้ ความสําคัญกับการรวมปริ มาณวัสดุอะไหล่ ในแต่ละประเภทของแต่โรงงานเพื!อให้ เกิดอํานาจการต่อรองใน
เรื!องจํานวนสัง! ซื Aอที!มากขึ Aนเป็ นเรื! องสําคัญ
ในรอบปี ที!ผ่านมางานจัดหาวัสดุอะไหล่ได้ เน้ นในเรื! องการทํางานอย่างใกล้ ชดิ กับผู้ใช้ งาน เช่น หน่วยงานผลิต หน่วยงานซ่อม
บํารุง เพื!อเทียบเคียงรุ่นของวัสดุอะไหล่หมวดต่างๆ หาแหล่งสํารอง หาแหล่งทางเลือกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเทศ
ที!มีต้นทุนตํ!า เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย
3. การจัดหาวัตถุดบิ
ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์ โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟและวัสดุปรุ งแต่งที!ใช้ ในกระบวนการหลอมเหล็กด้ วยเตา
ไฟฟ้ า )EAF) โดยดําเนินงานจัดหาภายใต้ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายจัดหาของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
กับหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุ่ม ทาทา สตีล โดยเป้ าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุดิบที!ดีเหมาะสมกับมูลค่าและราคาที!
เหมาะสมในการผลิตของบริษัท
ผู้บริหารได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชดิ ระหว่างหน่วยงาน มีการหาแหล่งทดแทน และหาสินค้ า
ทางเลือก ในประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยูเครน โดยวิเคราะห์และใช้ ประโยชน์จากความได้ เปรี ยบของอัตรา
แลกเปลี!ยนในแต่ละช่วงเวลา เพื!อให้ เกิดผลดีสงู สุดกับบริษทั
4. การวางแผนนําเข้ าและโลจิสติกส์
งานโลจิสติกส์ และงานบริ การที! เกี! ยวข้ องกับการนํ าเข้ าสินค้ ามีการประสานงานและทํางานอย่างใกล้ ชิดระหว่างหน่วยงาน
จัดหาโลจิสติกส์และบริ ษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้ าหมายหลักคือการจัดการขันA ตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธีที!จะทําให้
สินค้ าขนส่งได้ ตรงตามเวลาที!ต้องการ ด้ วยต้ นทุนที!เหมาะสม การประสานกับนโยบายของบริ ษัทถือเป็ นสิ!งสําคัญที!จะทําให้ เกิด
เป้ าหมายสูงสุดในการกําจัดความเสียหายต่างๆ ที!จะเกิดขึ Aนกับชีวติ และทรัพย์สินของทุกคน
ในรอบปี ที!ผ่านมา มีการรับงานจัดหาโลจิสติกส์สําหรับการขายสินค้ าสําเร็จรูปภายในประเทศเพื!อรวมศูนย์ในการจัดหาผู้รับเหมา
ด้ านการขนส่ง ทําให้ มีอํานาจต่อรองในเรื! องส่วนลดปริมาณงานโลจิสติกส์ที! รวมถึงการจัดหาอัตราค่าเช่าคลังสินค้ าในจังหวัด
ต่างๆ เช่น เชียงราย สุราษฎร์ ธานี อุดรธานี เพื!อเป็ นการสนับสนุนการกระจายสินค้ าสําเร็จรูปให้ เข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและ
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มีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ Aน และจากการที!บริษทั ฯ ได้ มีการนําเข้ าบิลเลตทําให้ งานโลจิสติกส์มีความสําคัญอย่างยิ!งที!สนับสนุนการ
เคลื!อนย้ ายบิลเลตจากท่าเรื อกระจายไปยังโรงงานทั Aง แห่งได้ ทนั เวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 3
5. การจัดหางานบริการ
เนื!องจากมีกิจกรรมงานบริ การ งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวัสดุสิ Aนเปลืองที!โรงงานทั Aง แห่ง บริ ษัท จึงได้ มอบหมายให้ 3
หน่วยงานจัดหาของแต่ละโรงงานเป็ นผู้ให้ บริการ กับผู้ใช้ งานภายในโรงงาน เพื!อเป็ นการอํานวยความสะดวก เพิ!มความคล่องตัว
และความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที!ประจําอยู่ที!โรงงานทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด เพื!อ ให้ มั!นใจว่า
ผู้รับบริการจะได้ รับการบริการตรงตามความต้ องการ
งานบริ การ ดําเนินงานภายใต้ หลักการที!สําคัญสองข้ อ ได้ แก่ การคัดเลือกผู้รับเหมาที!ตระหนักและปฏิบตั ิงานตามหลักความ
ปลอดภัยในการทํางานเป็ นสําคัญ และการทําสัญญาจ้ างเหมาโดยยึดถือตามโครงสร้ างราคาเป็ นมาตรฐาน โดยโครงสร้ างราคา
ได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงข้ อมูลที!เกี!ยวข้ องอย่างต่อเนื!อง
6. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา
หน่วยงานจัดหา บริษทั ทาทา สตีล ได้ รับนโยบายให้ ดําเนินการจัดหาภายใต้ รูปแบบการดําเนินการจัดหา ซึง! ได้ มี (ประเทศไทย)
การพัฒนากรอบการทํางาน ปรับปรุ งฐานข้ อมูล ระบบการจัดเก็บข้ อมูลและรายงานให้ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั Aง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเป็ นแนวทางเดียวกันทั Aงกลุ่มบริษัททาทา สตีล
7. การจัดการพัสดุ
ช่วงไตรมาส 3 ของปี ที!ผ่านมาฝ่ ายจัดหาได้ มีการเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างองค์กร ตามหลักการแยกหน้ าที!การรับผิดชอบระหว่าง
กัน อย่ างมี สมดุล จากเดิม หน่ว ยงานพัส ดุรายงานตรงกับฝ่ ายบริ หารของแต่โ รงงาน ได้ มี ก ารตังA ส่วนจัดการพัส ดุ )Supply
Management Department) และบริหารงานภายใต้ ฝ่ายจัดหาแบบรวมศูนย์และรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
จัดหา
จากการเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างองค์กรดังกล่าวข้ างต้ นนอกจากจะถูกต้ องตามหลักการแยกหน้ าที!รับผิดชอบแล้ ว วัตถุประสงค์
อื!นๆ ได้ แก่ การยกระดับการบริการไปยังหน่วยงานต่างๆให้ เกิดความพึงพอใจในระดับที!สงู ขึ Aน การเพิ!มประสิทธิภาพในงาน
บริหารวัสดุคงคลังในหมวดวัสดุอะไหล่ และวัสดุสิ Aนเปลือง นับตั Aงแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 หลังการปรับโครงสร้ างองค์กร
ใหม่ทําให้ ทั Aงกลุม่ บริษัททาทา สตีล บวัสดุอะไหล่และวัสดุสิ Aนเปลืองลงสามารถลดการจัดเก็ (ประเทศไทย)85 ล้ านบาท
โดยประมาณ
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รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ ละบริษัทย่ อยของกลุ่มบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ที*มา: บมจทาทา สตีล. (ประเทศไทย)
ข้ อมูลสิ Aนรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที! 31 เดือนมีนาคม 2559 มีอตั ราการใช้ ประโยชน์ของกําลังการผลิตจากจํานวนผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปรวม 1,107,900
ตัน คิดเป็ น 65 %

ปั จจัยความเสี*ยง
1. ปั จจัยความเสี*ยงทางด้ านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ หลัก
วัตถุดิบหลักสําคัญสําหรับกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท คือ เศษเหล็ก ซึง! จะมีการเปลี!ยนแปลงราคาไปตามอุปสงค์และ
อุปทานของเศษเหล็กจากทั Aงในประเทศและต่างประเทศ ในปี ที!ผ่านมาตลาดเศษเหล็กมีความผันผวนของราคาค่อนข้ างสูง อัน
เนื!องมาจากการเปลี!ยนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ!งผลกระทบที!เกิดจากบริโภคสินค้ าเหล็กของ
จีนที!ลดปริมาณลงทั Aงๆ ที!ยงั คงปริมาณการผลิตเท่าเดิม ทําให้ ส่วนเกินจากการบริโภคในประเทศจีนเองถูกส่งออกยังต่างประเทศ
ในราคาที!ถกู หรือใกล้ เคียงกับที!บริษทั ผลิตเอง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในวงกว้ าง ทําให้ ปริมาณการผลิตเหล็กเส้ น
ของแต่ประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ!งประเทศไทย ซึง! ทําให้ ความต้ องการเศษเหล็กลดลงด้ วย อย่างไรก็ตาม บมจทาทา .
ได้ มีนโยบายการตั Aงราคาขายเหล็กเส้ นและราคาเศษเหล็กให้ สอดคล้ องกัน เพื!อลดความเสี!ยงที!อาจจะเกิดขึ Aน (ประเทศไทย) สตีล
จากความผันผวนดังกล่าว
นอกจากนี A บริษัท ทาทา สตีล ได้ มีนโยบ (ประเทศไทย)ายการตั Aงราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยจะพิจารณาจากต้ นทุนขายควบคู่
กับราคาตลาด ณ ขณะนั Aน รวมถึงมีการลดปั จจัยความเสี!ยงดังกล่าวโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิดและ
วิเคราะห์แนวโน้ มของราคาวัตถุดิบเพื!อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสัง! ซื Aอและบริหารจัดการสินค้ าคงคลังอย่าง
เหมาะสม เพื!อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี A มีการสร้ างความสัมพันธ์ที!ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายเพื!อ
สามารถจัดหาวัตถุดิบที!มีคณ
ุ ภาพและปริมาณที!เหมาะสมกับแผนการผลิตของบริษัท เพื!อเป็ นการลดปั จจัยความเสี!ยงทางด้ าน
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบลงได้
2. ปั จจัยความเสี*ยงทางด้ านการผันผวนของอัตราแลกเปลี*ยนจากการนําเข้ าวัตถุดบิ หลัก
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัท ทาทา สตีลของค่าใช้ จ่าย 25 ยอดการนําเข้ าประมาณร้ อยละ (ประเทศไทย)
ในการจัดหาทั Aงหมด ซึง! ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย ทั Aงนี A การจัดหาจากผู้จดั จําหน่ายต่างประเทศจะต้ องมีการชําระด้ วยเงินตรา
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ต่างประเทศซึง! มีความเสี!ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ทางฝ่ ายจัดหาของบริษทั มีการลด
ความเสี!ยงดังกล่าวโดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงมีการสื!อสารกับฝ่ ายการเงินเพื!อสามารถทราบสถานะการเงินของบริษัท
และนโยบายการเงินที!ทางฝ่ ายการเงินใช้ เพื!อความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั Aน ทั Aงนี Aสามารถลดความเสี!ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี!ยนจากการนําเข้ าวัตถุดิบต่างๆ ได้
3. ปั จจัยความเสี*ยงทางด้ านความสมํ*าเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิ หลัก
ทางบริ ษัท ทาทา สตีล ได้ มีการประเมินปั จจัยความเสี!ยงสําหรับการจัดหาวัตถุดิบ โดยปั จจัยความเสี!ยงที!สําคัญ (ประเทศไทย)
คือ วัตถุดิบจําพวกเฟอร์ โร อัลลอยส์ เนื!องจากไม่สามารถหาสินค้ าทดแทนของสินค้ าประเภทดังกล่าวได้ ในระยะเวลาอันสั Aน
รวมถึงการควบคุมระดับราคาเป็ นไปได้ ยากเนื!องจากระดับราคาแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก จึงทําให้ การ
จัดหาวัตถุดิบมีปัจจัยเสี!ยงดังกล่าวข้ างต้ น ทางบริษัทได้ มีการป้ องกันความเสี!ยงโดยทํางานร่วมกับ Lead buyer ใช้ กลยุทธ์ใน
การจัดหาร่วมกัน รวมถึงมีการรวบรวมปริมาณการซื Aอระหว่างกลุ่มบริษทั ทาทา สตีลเพื!อเพิ!มอํานาจในการต่อรองมากขึ Aน อีกทั Aง
สามารถเพิ!มความมัน! ใจจากการจัดหาจากแหล่งจําหน่ายที!น่าเชื!อถือทางด้ านคุณภาพ ทั Aงนี A เพื!อเป็ นการลดความเสี!ยงทางด้ าน
ความสมํ!าเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที!สําคัญต่อกระบวนการผลิต
สําหรับวัตถุดิบอื!นๆ เช่น ก๊ าซธรรมชาติ ซึง! ใช้ เป็ นเชื Aอเพลิงหลักในกระบวนการผลิต ทางบริ ษัททาทา สตีล มีการ (ประเทศไทย)
ป้ องกันความเสี!ยงโดยมีการจัดทําสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิต อายุสญ
ั ญามากกว่ายี!สิบปี ขึ Aนไป และเป็ นบริษัทชั Aนนําของประเทศ
นขอไทย ทั Aงนี A เพื!อเป็ นการป้ องกันความเสี!ยงที!เกิดจากความผันผวงราคาและมัน! ใจได้ ว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื!อใช้ ใน
กระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื!อง
4. ปั จจัยความเสี*ยงทางด้ านการขาดแคลนแรงงาน
ลักษณะแรงงานแบ่งออกเป็ น ประเภท ได้ แก่ แรงงานฝี มือ และแรงงานทัว! ไป สําหรับแรงงานฝี มือ บริษัทมีนโยบายด้ าน 2
การฝึ กอบรมพน แรงงานต่างๆ เช่น◌ักงาน สวัสดิการ และเน้ นถึงความปลอดภัยในสถานที!ทํางาน นอกจากนี Aมีนโยบายการจ่าย
ค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิ!มเติม เนื!องจากการทํางานในสภาพแวดล้ อมที!มีความเสี!ยง เช่น การทํางานท่ามกลาง
ฝุ่ นควันหรื อ ความร้ อน เป็ นต้ น ทั Aงนี A เพื!อเป็ นแรงจูงใจและพัฒนาฝี มือแรงงานเพื!อเพิ!มผลผลิตให้ แก่บริษัท
ส่วนแรงงานทัว! ไป บริษัทใช้ ผ้ ูรับเหมาในการดําเนินงาน และมีการจัดหาการประกันอุบตั ิเหตุอนั อาจเกิดจากการทํางานให้
อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุ่มนี Aมีแนวโน้ มขาดแคลน เนื!องจากอุปสงค์แรงงานมีการขยายตัวเพิ!มขึ Aนจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั Aน เพื!อเป็ นการลดความเสี!ยง บริษัทจึงได้ จดั หาแรงงานถูกกฎหมายจากประเทศใกล้ เคียง เช่น พม่า
ลาว และกัมพูชา เพื!อให้ มนั! ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื!องไม่สะดุดจากการขาดแคลนแรงงาน
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จริยธรรมและวิสัยทัศน์ ในการจัดหา
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึง! ที!ทางบริ ษัทให้ ความสําคัญนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
โดยทางบริษัทปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึง! รับนโยบายหลักมาจากบริษทั แม่ หรือ Tata Code of Conduct :
TCOC อย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้ นการทํางานให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันของการจัดหาทัว! ทั Aงกลุ่มบริษทั ทาทา สตีล ดังนี A
•
•
•
•
•
•
•

สร้ างความเชื!อมัน! ในความเป็ นเอกภาพที!ปรากฎต่อธุรกิจ
มอบคุณค่าและนวัตกรรมที!สงู สุดต่อสัมพันธภาพของคู่ค้าและผู้ใช้ บริการ
ยึดมัน! ต่อพันธสัญญาที!ทําให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
ปรับปรุงระบบการทํางานร่วมกับผู้ใช้ งานให้ เป็ นในทิศทางเดียวกันเพื!อการพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
ปฏิบตั ิงานด้ วยมาตรฐานที!สอดคล้ องกันทั Aงหน่วยงานจัดหาในแต่ละประเทศ
สนับสนุนให้ การทํางานสอดคล้ องกันทั Aงกลุ่มบริษทั ทาทา สตีล
รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ผลกระทบต่ อสิ*งแวดล้ อม
ทางบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทําและสื!อสารนโยบายด้ านสิ!งแวดล้ อมให้ กบั คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบ
อย่างชัดเจน เพื!อให้ ค่คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบตั ิตามกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับสิง! แวดล้ อม รวมถึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที!กําหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยในปั จจุบนั บริษทั ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรื อถูกฟ้ องร้ องด้ วยเรื!อง
ใดๆเกี!ยวกับปั ญหาด้ านสิ!งแวดล้ อม
งานที*ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มีงานที!เกี!ยวข้ องกับโครงการ หรื อการจัดซื Aอที!มีมลู ค่าสูงและการขายที!รอการส่งมอบ
ที*ตงั ' โรงงาน
บมจ) สตีลกรุ๊ ป .เอส.ที.เอ็น .NTS)
เลขที! นิ ค มอุต สาหกรรมเหมราชชลบุ รี ตํ า บลบ่ อ วิ น อํ า เภอศรี ร าชา 331 ถนนทางหลวงสายที! 6 หมู่ ที! 351
จังหวัดชลบุรี 20230
บจกเหล็กสยาม . (2001) (SISCO)
เลขที! 18270 ตําบลบางโขมดอําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี 11 หมู่ที! 49
บจกเหล็กก่ อสร้ างสยาม . (SCSC)
เลขที! ถนน 1I-7 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

3. ปั จจัยความเสี*ยง
บริ ษัททาทา สตีล ) ได้ นําระบบการบริหารจัดการความเสี!ยง (ประเทศไทย)Enterprise Risk management - ERM) และ
โครงสร้ างบรรษัทภิบาลมาใช้ โดยสอดคล้ องกับแนวของกลุ่มบริ ษัททาทาสตีล การบริ หารจัดการความเสี!ยง ERM ดังกล่าวมี
พื Aนฐานตามแนวปฏิบตั ิของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 การบริหารจัดการความเสี!ยงเป็ นส่วนสําคัญในกระบวนการ
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วางแผนระยะกลางเพื!อให้ เกิดความยั!งยืนขององค์กร ซึ!งช่วยให้ มีการคาดการณ์ไปข้ างหน้ า ทําให้ บริ ษัทสามารถบริ หารความ
เสี!ยงที!จะเกิดขึนA เพื!อเป็ นการบรรเทาผลกระทบจากความเสี!ยงต่างๆ ที!จะเกิดขึนA ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
แสวงหาโอกาสที!มีอยู่ เพื!อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางด้ านธุรกิจต่อไป รายการความเสี!ยงที!บนั ทึกไว้ จะได้ รับการพิจารณาทบทวน
ในการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารของTSTHโดยหน่วยงานเจ้ าของความเสี!ยงแต่ละรายการจะรายงานสถานะ
ของแผนปฎิบตั ิการลดความเสี!ยงและแนวโน้ มของข้ อบ่งชีเA ตือนภัยความเสี!ยง ขันA ตอนที!คล้ ายคลึงกันนี Aจะถูกนํา ไปปฎิบตั ิในแต่
ละระดับแผนก และระดับฝ่ าย ความเคลื!อนไหวของรายการความเสี!ยงจะเป็ นที!เข้ าใจโดยทัว! กันผ่านแผนที!เตือนความเสี!ยงของ
บริษทั
การที!บริษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็ นที!คาดการณ์ได้ ว่าบริ ษัทจะต้ องเผชิญกับความเสี!ยงในการดําเนินธุรกิจใน
หลายด้ าน ทั Aงด้ านการค้ า การปฏิบตั ิการ ด้ านเทคโนโลยี!สารสนเทศ และด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนีบA ริ ษัทจึงได้
จัดทําและรวบรวมความเสี!ยงของธุรกิจทั Aงหมด ตลอดจนได้ วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาด
โดยละเอียด และได้ กําหนดแผนรับมือกับความเสี!ยงโดยมีผ้ ูรับผิดชอบในด้ านต่างๆ สําหรับความเสี!ยงจะแบ่งเป็ นประเภท เอ บี
และซี โดยประเมิ น ตามโอกาสที! จ ะเกิ ด ขึ นA และผลกระทบที! มี ต่ อ ธุร กิ จ โดยความเสี! ย งประเภทเอ ถื อ ว่ ามี ค วามเสี! ย งสูง
รายละเอียดความเสี!ยงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้ อมแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี A
ในปี 2558 ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโต 2.8% ซึง! ดีกว่าปี ที!ผ่านมา 0.9% งบประมาณปี 2559 ที!ประกาศโดยรัฐบาลแสดงให้
เห็นว่า 20% ได้ รับการจัดสรรเพิม! สําหรับโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภค พร้ อมกับมีประกาศมาตรการจูงใจต่างๆเพื!อกระตุ้นการ
ลงทุภาคเอกชนให้ กลับมา หลังจากที!ลดลงในปี 2558 เช่น มาตรการช่องบริ การด่วนการลงทุนภาคเอกชน และผลประโยชน์
ใหม่ๆที!ได้ รับจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ด้ านการบริโภค มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพื!อเพิ!มดัชนีความเชื!อมัน! ของ
ผู้บริโภค ซึง! ส่งผลต่อการเพิ!มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที!ก่อให้ เกิดการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค ในขณะที!เศรษฐกิจโลกมีการเติบโต
อย่างต่อเนื!อง แต่ยงั คงมีความอ่อนไหวด้ านราคาที!ยงั คงลดตํ!าลงของสินค้ าโภคภัณฑ์ อันส่งผลกระทบด้ านลบต่อการส่งออกของ
ประเทศไทย ความผันผวนของราคาแร่เหล็กและเศษเหล็กส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กแท่งและเหล็กรูปพรรณ เนื!องจากโดยทัว! ไป
ระบบสินค้ า คงคลังอุตสาหกรรมเหล็ กเก็บสิ น ค้ าไว้ ปริ ม าณไม่ม าก การปรั บขึนA ของราคาสินค้ าอย่างรวดเร็ วสร้ างความตื! น
ตระหนกแก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ผลก็คือทั Aงผู้ผลิตเหล็กและบริษัทที!ใช้ เหล็กต่างพากันเพิ!มปริมาณสินค้ าคงคลังเพื!อ
ความปลอดภัยในธุรกิจ ทําให้ ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดและความถี!ในการเปลี!ยนแปลงราคา
บริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญต่อความเป็ นเลิศทั Aงด้ านการดําเนินงานและด้ านการพาณิชย์อย่างต่อเนื!อง โดยการเพิ!มสินค้ าให้
พร้ อมต่อความต้ องการของลูกค้ า และเพิ!มระดับการให้ บริการผ่านคลังสินค้ าตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้ บริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และจ่ายชําระหนี Aคืนสถาบันการเงินต่างๆตรงตามกําหนด จะ
เห็นได้ วา่ ยอดเงินกู้ยืมแบบมีกําหนดระยะเวลา ณ สิ Aนปี บัญชี 1 เทียบกับ) ล้ านบาท 200 เพียงเหลือ 2558,ล้ านบาท เมื!อต้ น 065
(ปี
ความเสี!ยงที!สําคัญของกิจการมีดงั ต่อไปนี A
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1. ความเสี*ยงด้ านการตลาด
อุปสงค์ข องเหล็กมีค วามสัมพันธ์ กับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ )GDP) ของประเทศ แต่ใ นขณะที!
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ )GDP) มีอตั ราตํ!าผนวกกับมีการนําเข้ าเหล็กจากจีนเพิ!มมากขึ Aนทําให้ ปริ มาณการผลิตและการ
ขายเหล็กของผู้ผลิตเหล็กในประเทศได้ รับผลกระทบ ในระหว่างปี รัฐบาลไทยได้ ประกาศมาตรการว่าด้ วยการต่อต้ านการทุ่ม
ตลาดการนําเข้ าเหล็กลวดคาร์ บอนตํ!าจากประเทศจีน ซึง! ช่วยให้ สภาพตลาดมีเสถียรภาพขึ Aน นอกจากนี Aการนําเข้ าเหล็กยังส่งผล
กระทบต่อราคาสินค้ าเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กลวด
ในช่วงปี ที!ผ่านมาบริษทั ได้ เสริมความเข้ มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้ นคุณภาพสูง เพิ!มกําลังผลิตเหล็กเส้ นตัดและเหล็กดัดสําเร็ จรูป
พร้ อมใช้ งานซึง! มีแนวโน้ มเติบโตเมื!อเทียบกับปี ที!ผ่านมา เหล็กเส้ นรู ปพรรณขนาดเล็กมียอดขายเพิ!มขึ Aนดีกว่าปี ที!ผ่านมา ปั จจัย
เหล่านี Aส่งผลต่อการปรับปรุงระดับการบริการของบริษทั โดยการเปิ ดคลังสินค้ าเพิ!มขึ Aนทั Aงในภาคเหนือและภาคใต้ ของประเทศไทย
เพื!อผลด้ านยุทธศาสตร์ คลังสินค้ า
ทีมงานบริการลูกค้ าได้ ช่วยรวบรวมความต้ องการและประเด็นปั ญหาเฉพาะของลูกค้ า และดําเนินงานในเชิงรุกด้ วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของผู้เชี!ยวชาญทางด้ าน
เทคนิค จากฝ่ ายประกันคุณภาพและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ นอกจากนีบA ริ ษัทยังใช้ ทรัพยากรจากระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และจากกลุ่มบริษัท ทาทาสตีล ผู้เชี!ยวชาญทางด้ านเทคนิคดังกล่าวยังได้ ให้ คําแนะนํารวมทั Aงการแก้ ไขปั ญหาในการดําเนินงาน
อย่างครบถ้ วน
บริษทั ให้ ความสําคัญต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ จะเห็นได้ จากสัดส่วนการส่งออกที!เพิ!มขึ Aนราว 40%
ในปี 2559 เทียบกับปี 2558
2. ความเสี*ยงด้ านวัตถุดบิ
บริษทั มีความเสี!ยงจากความผันผวนทั Aงด้ านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ และต้ องรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้ เหมาะสมที!สุด
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ช่วงระหว่างปี บริษัทดําเนินการตามกลยุทธ์วถั ุดิบโลหะต้ นทุนตํ!าและใช้ ทางเลือกที!ต้นทุน
ตํ! า สุ ด อย่ า งรอบคอบ และให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ ความพยายามในการสร้ างและเพิ! ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ จํ า หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศอย่างต่อเนื!อง ในช่วงปี ที!ผ่านมาบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญอย่างยิ!งในด้ านนี Aและได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากร
ต่างๆ เป็ นอย่างดีจากระดับกลุ่มบริษทั ทาทาสตีลด้ วยกัน
3. ความเสี*ยงที*เกี*ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก )MBF(
ราคาถ่านโค้ กและแร่เหล็ก ที!ยงั คงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื!องเมื!อเปรี ยบเทียบกับเศษเหล็ก บังคับให้ บริษัทต้ องหยุดการผลิตเตา
ถลุงต่อไป แต่บริษัทยังทําการบํารุงรักษาเครื! องจักรอย่างเหมาะสม และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ขายวัตถุดิบทุกรายในช่วงที!
หยุดเครื! องจักร บริษัทยังคงพิจารณาประเมินทางเลือกในการจําหน่ายเตาถลุงดังกล่าว
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4. ความเสี*ยงด้ านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
การผลิตเหล็กมีความเสี!ยงด้ านการทํางานและความเสี!ยงของสภาพแวดล้ อมในการทํางานอยู่ในตัวเอง แม้ ว่าการผลิตเหล็กจะ
ไม่มีการใช้ วสั ดุหรื อวัตถุดิบอันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้ องใช้ อุณหภูมิสูงและมีการเคลื!อนย้ ายหรื อบรรทุกสิ!งของที!มี
นํ Aาหนัก ดังนันA ทุกโรงงานซึง! มีทั Aงพนักงานประจําและผู้รับเหมาจึงจําเป็ นต้ องมีแผนจัดการเพื!อความปลอดภัยที!ครอบคลุมทุก
ด้ านอย่างสมบูรณ์ บริ ษัทได้ ดําเนินโครงการเพื!อความเป็ นเลิศด้ านความปลอดภัยเป็ นเวลาหลายปี โดยเมื!อสองปี ก่อนได้ มีการ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานตามแนวทางของ ฝ่ ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ!งแวดล้ อม )SHE) ของกลุ่มบริษัท
หลังจากผ่านไปหนึ!งปี เราจึงได้ มีการติดตามตัวชี Aวัดที!สําคัญต่อเรื! องความปลอดภัย พนักงานมีแรงจูงใจที!จะรายงานเหตุการณ์
เฉียดเกิดอุบตั ิเหตุ และรายงานทุกกรณีที!มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล ส่งผลให้ มีความใส่ใจในจุดเสี!ยงและกําหนดกิจกรรม
แก้ ไขที!เกี!ยวข้ อง ในระดับกลุ่มบริ ษัททาทาสตีลได้ มีการปรับปรุ งหน่วยงาน SHE โดยมีการแต่งตั Aงรองประธานด้ าน SHE ของ
กลุ่มบริษัททาทา เพื!อเป็ นการยกระดับความสําคัญของเรื! องนี Aโครงการริเริ! มที!สําคัญที!ดําเนินการในระหว่างปี ที!ผ่านมา ได้ แก่ (ก:
นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนักงานยังครอบคล◌ุ มถึงผู้รับเหมา ทั Aงกลุ่มบริ ษัททาทาสตีลกําหนดให้ เรื! องความปลอดภัย
ของผู้รับเหมาได้ รับความสําคัญ เท่าเทียมกับความปลอดภัย ของพนักงานบริ ษัท บริ ษัทได้ กําหนดกระบวนการบริ หารความ
ปลอดภัย มี ก ารเปิ ดตัวการรณ (บเหมา ซึ!ง ได้ มีก ารนํ า มาใช้ ใ นประเทศไทยแล้ ว ขขันA ตอนสํ าหรั บผู้รั 6 รงค์ เรื! อ ง “ค้ นหา แก้ ไข - รับผิดชอบ” คเปิ ดตัวเครื อข่ายแบ่งปั น (ใช้ แนวทางไม่ยอมปล่อยให้ มีขั Aนตอนปฏิบตั ิงานใดที!ไ ม่ปลอดภัย และข้ อ ง (
) ความรู้ ด้านความปลอดภัยSafety Competency Networks) เพื!อแบ่งปั นความรู้ และแนวปฏิบตั ิที!ดีระหว่างกลุ่มบริ ษัททาทาส
ตีล
บริษทั และบริษัทย่อยได้ กําหนดลําดับสามสําคัญเพื!อให้ การบริหารจัดการและใช้ ทรัพยากรได้ เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ด้ วยการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี!ยวกับสิ!งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม เพื!อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
ชุมชนในเรื! องนี A การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพื Aนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้
มอบเกียรติบตั รรับรองความทุ่มเทในความพยายามของบริ ษัท เอ็นและ บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม (มหาชน) จํากัด .เอส.ที .
ในด้ านการรักษาสภาพแวดล้ อม วัตถุดิบหลักที!นํามาใช้ ในการผลิตของทั Aงสามโรงงาน ได้ แก่ เศษเ จํากัดหล็กซึ!งมีการนํากลับมา
หมุนเวียนใช้ ใหม่ได้ ทั Aงหมด บริ ษัทได้ กําหนดกรอบการบํารุ งรักษาทวีผลที!ทุกคนมีส่วนร่ วม และภายใต้ โครงสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างต้ นทุนกับความสูญเสีย ได้ กําหนดให้ พนักงานต้ องดําเนินการชี Aบ่งและระบุถึงบริ เวณหรื อจุดที!ก่อเกิดของเสีย ตลอดจน
ต้ องดํ าเนินโครงการเพื! อลดการใช้ พลังงานด้ วย ซึ!งบริ ษัทได้ ดําเนินการตรวจสอบการใช้ พลังงานเป็ นประจํ าทุกปี โดยกลุ่ม
ผู้เชี!ยวชาญจากกลุ่มบริษทั ทาทาสตีล การดําเนินการดังที!ได้ กล่าวมานี Aได้ ช่วยเกิดระบบการแจ้ งเตือนที!เหมาะสมเมื!อมีความเสี!ยง
ใดๆ เกิดขึ Aน
5. ความเสี*ยงด้ านทรั พยากรบุคคล
การประกอบการอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและในพื Aนที!ซงึ! มีอตั ราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับตํ!า ทําให้ บริษัทต้ องประสบกับความ
เสี!ยงอย่างเห็นได้ ชดั จากอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ!งในระดับปฏิบตั ิการและระดับผู้บงั คับบัญชา โดยเป็ น
ผลมาจากบริ ษัทจัดหางานที!ได้ ยื!นข้ อเสนอที!น่าสนใจกว่า ซึง! นําไปสู่ความเสี!ยงในการสูญเสียพนักงานในตําแหน่งสําคัญ ทาง
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บริษทั ได้ เตรียมแผนความสําเร็ จ และแผนการพัฒนาสําหรับตําแหน่งสําคัญเพื!อหลีกเลี!ยงปั จจัยเสี!ยงนี A ในขณะเดียวกันก็มีการ
พัฒนาหลายด้ านเพื!อให้ มนั! ใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที!ตํ!า บริษทั ได้ จ้างที!ปรึกษาภายนอกด้ านทรัพยากรมนุษย์ให้ ทําการ
สํารวจความผูกพันของพนักงานที!มีต่อองค์กร )Employee Engagement Survey) ผลจากการสํารวจได้ รับการนําเสนอเพื!อหารื อ
ในที!ประชุมเรื! องทรัพยากรมนุษย์ ของบริ ษัท และมีการประชุม กับทุกสายงาน หลังจากนั Aนได้ มีการจัดตั AงทีมงานขึนA เพื!อรับฟั ง
ข้ อเสนอแนะจากพนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อนําสิ!งที!พนักงานหยิบยกขึนA ไปแก้ ไข โครงการดังกล่าวเรี ยกว่า “TOGETHER“
ข้ อเสนอแนะหลายประการจากทีมงานดังกล่าวได้ รับการพิจารณาในที!ประชุมของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และมีการนําข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการ นอกจากนี Aบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที!การงานควบคู่ไป
กับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้ างขวางทังA ในด้ านการปฏิบัติงานในหน้ าที!งานโดยตรง และด้ านการจัดการ ทังA นี Aเพื!อเพิ!มพูน
ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานและทําให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทต่อไป บริ ษัทได้ ทําโครงการพัฒนาผู้นําเพื!อ
อนาคตรุ่นที!สอง เพื!อให้ พนักงานสามารถเติบโตในหน้ าที!การงานได้ อย่างรวดเร็วยิ!งขึ Aน ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมสร้ าง
ทีมเพื!อให้ เกิดทีมงานที!เข้ มแข็ง
6. ความเสี*ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราระหว่ างประเทศ
ความเสี!ยงด้ านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั Aงหมดที!บริษัทมีต่อโลกภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบตั ิตามสัญญา
เป็ นเรื! องที!มีความสําคัญอย่างยิ!ง ซึง! ในปี ที!ผ่านมาบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื!อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ ชิด ส่วนความเสี!ยงเรื! อง
อัตราแลกเปลี!ยนเงินตราระหว่างประเทศนันA มีกลไกการประกันความเสี!ยงซึ!งเป็ นไปตามกลยุทธ์ที!กําหนดขึนA ได้ มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้ านการเงินระดับภูมิภาค )Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้ คณะกรรมการ
บริษทั ทราบอย่างสมํ!าเสมอ นอกจากนี Aบริษัทได้ จดั ทํากรมธรรม์ประกันภัยที!เหมาะสมเพื!อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริ ษัท
อีกด้ วย
7. ความเสี*ยงเกี*ยวกับภัยธรรมชาติ
จากการที!สํานักงานใหญ่และโรงงานตั Aงอยู่ใน พื Aนที!ที!แตกต่างกันความเสี!ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจ 4◌ึ งอยู่ในระดับปาน
กลางอย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี!ยงในการดําเนินงานในเขตนิคมอตุ สาหกรรมและด้ วยเหตุนีจA ึงได้ ทําประกันภัยให้
ครอบคลุมความเสี!ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอื!นๆ ตลอดจนได้ กําหนดให้ มีขันA ตอนปฏิบตั ิในการจัดการกับ
ภาวะฉุกเฉินขึ Aนสําหรับทุกโรงงานและจัดการฝึ กซ้ อมรับมือเป็ นระยะเพื!อให้ มนั! ใจว่าจะสามารถปฏิบตั ิตามขันA ตอนดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที!มีการหยุดชะงักของธุรกิจบริษทั ก็สามารถแก้ ไขได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริ หารจัดการห่วง
โซ่อปุ ทุ านอย่างยืดหยุ่นเพื!อให้ สามารถปรับเปลี!ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั Aงสามแห่งได้ อย่างคล่องตัว
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

4. ทรั พย์ สินที*ใช้ ประกอบธุรกิจ
สินทรั พย์ ถาวรที*ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริ ษัทย่ อย

รายละเอียดแยกตามบริษทั แต่ละบริษัทดังนี A

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“NTS”)
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISCO”)

บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด (“SCSC”)

หมายเหตุ :

ที!ดนิ อาคารและสิ!งปลูกสร้ าง เครื! องจักรของบริษัทย่อย อันได้ แก่ NTS SISC และ SCSC ได้ จํานองเป็ นหลักทรัพย์คํ Aาประกันเงินกู้ยืมระยะยาว
และ เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับบมจ6 ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน., ล้ านบาท และ ระหว่างกลุม่ 870TSTH กับ บมจธนาคาร.
4 งเทพ วงเงินกรุ,ล้ านบาท 330
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

5ข้ อพิพาททางกฎหมาย .
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษทั และบริษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที!เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี
โดยที!คดีหรือข้ อพิพาทยังไม่สิ Aนสุดแต่อย่างใด ในทั Aง 3 กรณี ดังต่อไปนี A
1. ไม่มีคดีที!อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรื อบริษัทย่อยที!มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ไม่มีคดีที!อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
ไม่มีคดีใดที!มไิ ด้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

6.ข้ อมูลทั*วไปและข้ อมูลสําคัญอื*น
ชื*อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

สัญลักษณ์ หลักทรั พย์
วันเริ* มก่ อตัง' บริ ษัท
วันเริ* มจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
ที*ตงั ' สํานักงานใหญ่

: บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรือ “TSTH”)
เดิมชื!อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด)(มหาชน) หรือ“MS”)
: 0107545000136
: เป็ นบริษทั ลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้ างการรวมกิจการโดยการเข้ าถือหุ้น
ในบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แก่ บริ ษั ท เอ็ น “ ) (มหาชน ) สตี ล กรุ๊ ป จํ า กั ด .เอส .ที .NTS”)
บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”) และบริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
(“SCSC”) ซึง! บริ ษัทย่อยทั Aงสามบริ ษัทดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตเหล็กเส้ น เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และอื!นๆ
: TSTH
: 12 กรกฎาคม 2545
: พฤศจิกายน 292545

: เลขที! ถนนพหลโยธิน 20 ชั Aน 2 อาคารรสา ทาวเวอร์ 555
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0 2937 1000
โทรสาร
: 0 2937 1223
เว็บไซต์
: http://www.tatasteelthailand.com
ทุนจดทะเบียน
: 8,421,540,848 บาท
หุ้นสามัญ
8,421,540,848 หุ้น
ทุนชําระแล้ ว
: 8,421,540,848 บาท
หุ้นสามัญ
8,421,540,848 หุ้น
มูลค่ าหุ้นที*ตราไว้
: หุ้นละ 1.00 บาท
นายทะเบียนหลักทรั พย์
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :0 2009 9000 โทรสาร :0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
: นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที!)3440)
บริ ษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั Aน ถนนสาทรใต้ 1/11 27-22
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2034 0000
โทรสาร 0 2034 0100
ส่ วนสื*อสารและกิจกรรมองค์ กร : นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420
โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล์ arisaran@tatasteelthailand.com
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นักลงทุนสัมพันธ์

ร้ องเรี ยนการกระทําผิด
จรรยาบรรณ

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
: นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1460
โทรสาร 0 29371224
อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริษ สมารัมภ์
อีเมล์ msamaram@gmail.com
ที!ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
โทรศัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810
อีเมล์ sirorotem@tatasteelthailand.com

26

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559
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ข้ อมูลบริษัทย่ อย ณ) 31 มีนาคม 2559)
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0107536001273
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ นและเหล็กลวด
วันที!ก่อตั Aง
: 4 ตุลาคม 2531
ที!ตั Aงโรงงาน
: เลขที! 351 หมู่ที! 6 ถนนทางหลวงสายที! 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตําบล
บ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
ทุนจดทะเบียน
: 4,627,965,356.40 บาท
ทุนชําระแล้ ว
: 4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที!ตราไว้ ต่อหุ้น
: 1.20 บาท
ถือโดย TSTH
99.76 %
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105544085276
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
วันที!ก่อตั Aง
: 3 กันยายน 2544
ที!ตั Aงโรงงาน
: เลขที! 49 หมู่ที! 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
ทุนจดทะเบียน
: 120,000,000.00 บาท
ทุนชําระแล้ ว
: 120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที!ตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105532094348
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ น
วันที!ก่อตั Aง
: 4 ตุลาคม 2532
ที!ตั Aงโรงงาน
: เลขที! ถนน 1I-7 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 3969 3868 0 โทรสาร 3968 3868 0
ทุนจดทะเบียน
: 1,750,000,000.00 บาท
ทุนชําระแล้ ว
: 1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที!ตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
หมายเหตุ ที!อยู่ของสํานักงานใหญ่บริ ษัทย่อยทั Aงสาม : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั Aน 20 เลขที! 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ส่ วนที* 2 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรี ยกชําระแล้ ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที!ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
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ประวัติการเพิ!มทุนและลดทุน รวมทั Aงทุนชําระแล้ วของบริษัท ปรากฎดังนี A

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

หุ้นสามัญ

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

การดําเนินการ

0.01

0.01

จดทะเบียนจัดตั Aงบริษทั ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีทนุ
ชําระแล้ ว 10,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 10,000 หุ้น

0.01

0.01

เพิม! ทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็ น 8,813.12 ล้ านบาท
แบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้ านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68
ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ 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 มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
ทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 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
-ไม่มี1 ส.ค. 45

หุ้นสามัญ
6,729.44
หุ้นบุริมสิทธิ
2,083.68

29 พ.ย. 45

2 ธ.ค. 45

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้ านหุ้นให้ กับ
CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็ น
• ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้ านหุ้น และ หุ้น บุริมสิท ธิ
895.38 ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้ กับ
CHC
• ออกหุ้น บุริม สิ ท ธิ 367.60 ล้ า นหุ้น มูล ค่ า ที!ตราไว้ ห้ ุนละ
1 บาทให้ กับ McDonald และ MCL
รวมทุนชําระแล้ วทังA สินA 5,445.46 ล้ านบาท
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วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)

9 ธ.ค. 45

29 ส.ค. 46

หุ้นสามัญ

-

(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

-

การดําเนินการ

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 447.53 ล้ านหุ้น เป็ น หุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 5,445.46 ล้ านบาท
จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 367.60 ล้ านหุ้น
ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้ านหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ NTS
เป็ นครั Aงที!สอง 62.08 ล้ านหุ้น และให้ แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด
อันเนื!องจากการปฏิบตั ิต ามสัญ ญาการควบรวมกิ จ การ 70.52
ล้ า นหุ้น มูล ค่าที!ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทุนชํ าระแล้ วทังA สินA
5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 3.34 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 5,578.06 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการดําเนินการดังนี A
•

•

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 79.93 ล้ าน
หุ้น
ตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย และมิได้ ถูกจัดสรร
ไว้ เพื!อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซือA
หุ้น 70.46 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้ านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
32.40 ล้ านหุ้น)

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้ านหุ้น รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน
5,578.06 ล้ านบาท
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วัน/เดือน/ปี

5 ม.ค. 47

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
9,138.91

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,603.75
13 ม.ค. 47

หุ้นสามัญ
9,138.91

-

หุ้นสามัญ
178.38

หุ้นสามัญ
9,154.31

-

หุ้นสามัญ
9,154.31
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํา นวน 12.06 ล้ า นหุ้ น เป็ นหุ้ น
สามัญ ที!อ ัต ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุน ชํ า ระแล้ ว ทั งA สิ นA
5,578.06 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
4,168.09

ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที! 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้ สิทธิซื Aอหุ้นสามัญเพิม! ทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็ นจํานวน 178.38 ล้ านหุ้น รวมทุนชําระ
แล้ วทั Aงสิ Aน 5,756.44 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
4,168.09

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ 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

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
19 ต.ค. 47

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้ าน
บาท จาก 8,742.66 ล้ านบาท เป็ น 10,742.66 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้ านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 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

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
4,172.36

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 4.27 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 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 ที!ราคา

หุ้นบุริมสิทธิ
1,584.07

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน
6,175.15 ล้ านบาท
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วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
18 ก.พ. 48

หุ้นสามัญ
9,154.31

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (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 ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญรวม
จํานวน 16.57 ล้ านหุ้น

หุ้นสามัญ
5,503.76

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 900.39 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญ
ที!อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
10 ม.ค 49

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 12.30 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
21 ธ.ค. 48

หุ้นสามัญ
4,603.37
หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
20 ธ.ค. 48

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
5,645.61
หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

แปลงสภาพหุ้น กู้แ ปลงสภาพจํ านวน 2,000 หน่ วย หน่วยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 141.84 ล้ านหุ้น ที!ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชํ าระแล้ วทั AงสินA
6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
5,664.06

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 18.45 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
-

หุ้นสามัญ
5,664.06

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหุ้นสามัญ
รวมจํานวน 918.84 ล้ านหุ้น

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

หุ้นสามัญ
8,268.10

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (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

เพิ!มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้ านบาท เป็ น 11,025.58 ล้ าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที!
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

หุ้นสามัญ
5,682.15

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 18.09 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที!
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน 6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
5,723.83

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 4168 . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญที!อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั AงสินA 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

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้ านบาท เป็ น 8,921.04 ล้ าน
บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที!ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย และ
มิได้ ถูกจัดสรรไว้ เพื!อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิที!จะซื Aอหุ้น 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

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
7,828.37

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื!อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
รวมจํานวน 59.77 ล้ านหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
593.17
-

หุ้นสามัญ
8,168.77

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีกรวมจํานวน 340.40 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญที!อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังA สินA 8,421.54
ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
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วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

12 ก.ย. 56 หุ้นสามัญ
8,168.77

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที*เพิ*ม
หลังเพิ*ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
9 ธ.ค. 56

หุ้นสามัญ
8,421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
8,168.77

ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้ านบาท เป็ น 8.421.54 ล้ าน
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที!ถกู จัดสรรเพื!อรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญสิทธิที!จะซื Aอหุ้นสามัญจํานวน 2,604.04 ล้ านบาท
เนื!องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ หมดอายุลง

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
-

หุ้นสามัญ
8,421.54

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครังA สุดท้ าย จํานวน 252.77 ล้ านหุ้น เป็ น
หุ้นสามัญที!อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทั Aงสิ Aน
8,421.54 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
0
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ผู้ถอื หุ้น

รายชื!อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ถือหุ้นทั Aงหมด 7,430 ราย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 31 พฤษภาคม 2559 มี
รายละเอียด ดังนี A
ลําดับ

รายชื*อผู้ถือหุ้น

1.

TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD.

2.

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

5,718,472,083

67.90

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

417,237,600

4.95

3.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

296,050,796

3.52

4.

นายวิโรจน์ อึ Aงไพบูลย์

230,000,201

2.73

5.

GERLACH & CO. - NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC

100,772,455

1.20

6.

EAST FOURTEEN LIMITED (ก)

99,938,800

1.19

7.

นายธีระชัย กีรติเตชากร

85,736,300

1.02

8.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ข)

58,352,329

0.69

9.

กลุ่มหอรุ่งเรื อง (ประกอบด้ วยบุคคลธรรมดาจํานวน 7 ราย)

40,009,240

0.48

10.

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

24,676,217

0.29

7,076,385,871

84.03

1,345,154,977

15.97

8,421,540,848

100.00

รวม
11.

ผู้ถือหุ้นอื!น ๆ
รวมทัง' สิน'

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 ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที!ถือเอ็นวีดอี าร์ สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้
เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริ ษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้ นไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงในที!ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้ อมูลนักลงทุนในบริ ษัท ไทย
เอ็นวีดอี าร์ จํากัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ณ วันที! 7 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยทังสิ
A Aน 2559 พฤษภาคม 31,2 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นสามัญ 266,703,042,หุ้น จากจํานวนหุ้นสามัญ 950
8 ทังหมด
A ,421,540,ของหุ้นสามัญที!ชําระแล้ ว 32.1 หุ้น หรื ออัตราร้ อยละ 848
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7.3 การออกหลักทรั พย์ อ* ืน
– ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
บริ ษัทมี นโยบายที! จะจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัต ราไม่เกิ นร้ อยละ ของกํ าไรสุทธิ 40หลังจากหักเงิน ทุนสํ ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวมซึ!งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที!จะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วยผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที!ที!ต้อง
ชําระหนีขA องบริ ษัทให้ เสร็ จสินA ตามสัญญาการปรั บโครงสร้ างหนีแA ละสัญญากู้ยืม ใดๆ รวมถึงปั จ จัยอื!นๆ ที! เกี! ยวข้ องกับการ
บริ หารงานของบริ ษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสําคัญ แต่ทังA นี Aจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบ และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และหรือที!ปร/ะชุมผู้ถือหุ้น สําหรับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อย จะขึ Aนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั Aน ซึง! จะต้ องมีกําไรพอสมควร ที!จะจ่ายได้
และไม่มีผลขาดทุนสะสมทั Aงนี Aจะพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ ข้ างต้ นประกอบด้ วย
สําหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี A
กําไรสุทธิ
(ล้ านบาท)

ปี 2558 - 2559

54

0.01

8,421.54

0

0

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 :

(1)

(2)

กําไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

จํานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)

เงินปั นผลต่ อ
หุ้น(บาท)

สัดส่ วนการ
จ่ ายเงินปั นผล
(ร้ อยละ)

รายละเอียด

ณ วันที! 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลีย! นนโยบายบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริ ษัท จากวิธีสว่ นได้ เสียมาเป็ นวิธีราคาทุน ทําให้ กําไรใน
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกําไรในงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม)
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8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการซึง! ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึง! ปั จจุบนั บริษัทมีจํานวน
กรรมการทั Aงหมด 8 คนโดยมีกรรมการที!เป็ นอิสระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
รายชื*อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที* 29 เมษายน 2559
รายชื*อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายทะชาร์ ต
นายมาริ ษ
นางสาวรวีวลั ย์
นายหัตถศักดิ
นายธราธร
นายรังกะนาร์ ท
นายปิ ยุช
นายราจีฟ

วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล
ณ ป้ อมเพ็ชร์
เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์
กุปต้ า
มังกัล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

จํานวนครัง'
การประชุม
5
8
8
8
8
1
8
8

จํานวนครัง'
เข้ าร่ วมประชุม
4 (ก)
7 (ข)
8
8
8
1
8 (ค)
8

หมายเหตุ :
1. การเปลีย! นแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี
1.1 นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน ดํารงตําแหน่งแทน นายคูชิค ชัทเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวันที! 29 กรกฏาคม 2558
1.2 นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์ ดํารงตําแหน่งแทน นายอาชีช อนุปัม เนื!องจากลาออก มีผลวันที! 29 เมษายน 2559
2. คําอธิบายการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
(ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 1 ครังA ลาประชุม 1 ครั งA เนื!องจากติดภารกิจเร่ งด่วน
(ข) ลาประชุม 1 ครังA เนื!องจากติดภารกิจเร่ งด่วน
(ค) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 4 ครังA

กรรมการที*มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชื!อร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั หรื อ นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ หรื อ นายราจีฟ มังกัล กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชื!อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษทั
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจและหน้ าที!ในการจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที!ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั Aงนี A คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรือพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการที!เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทและ/หรื อ บริษัทย่อยในเรื! อง ดังต่อไปนี A
1.
2.

การกู้ยืมในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาททีไ! ม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษัท
การให้ ก้ หู รือให้ หลักประกัน การชดใช้ คา่ เสียหาย การคํ Aาประกันหนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรื อคํามัน! ในลักษณะที!คล้ ายคลึงกันแก่บคุ คลใดๆ ที!มิได้
อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท เว้ นแต่ตามทีอ! นุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้ างหนี A หรื อตามที!กําหนดในแผนฟื นA ฟูกิจการ ของ N.T.S.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาทที!ไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริ ษัท
การขาย โอน ให้ เช่า หรื อให้ อนุญาตใดๆ เกี!ยวกับทรัพย์สินหรื อสินทรัพย์ใดๆ ทีม! ีมลู ค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้ านบาท ซึง! ไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของ
กลุม่ บริษัท
การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที!เกี!ยวข้ องกันซึง! มิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
การเปลีย! นแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั ิงบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปี เดี!ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุม่ บริ ษัท
การเปลีย! นแปลงที!เกี!ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่ บริ ษัท

รายชื*อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื*อ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั ง'
จํานวนครั ง'
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม

1. นายมาริษ

สมารัมภ์

ประธานคณะตรวจสอบ

4

3(ก)

2. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3. นายหัตถศักดิ

ณ ป้ อมเพ็ชร์

กรรมการตรวจสอบ

4

4

หมายเหตุ

:

คําอธิบายการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ

(ก) ลาประชุม 1 ครังA เนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กํากับดูแลสอบทานให้ บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที!กฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส
ถูกต้ องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้ บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที!เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี!ยงขององค์กร
5. สอบทานให้ บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั Aงการประเมินผลการตรวจสอบ การดําเนินงาน
ด้ านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที!ยอมรับโดยทัว! ไป
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7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในกรณีที!เกิดรายการที!เกี!ยวโยงกันหรื อรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์
ทั Aงนี Aเพื!อให้ มนั! ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง! รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี A
• ความเห็นเกี!ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน และความน่าเชื!อถือต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั
• ความเห็นเกี!ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี!ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี!ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี!ยวกับรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนครังA ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที!คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที!ตามกฎบัตร
รายการอื!นที!เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว! ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที!และความรับผิดชอบที!ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั Aง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั ต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังA
แต่งตั Aง ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน หรื อ การว่าจ้ าง การเปลี!ยนแปลง (ถ้ ามี)
การว่าจ้ างสํานักงานตรวจสอบภายในอื!นๆ
พิจารณางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรื องบประมาณการว่าจ้ างสํานักงานตรวจสอบ
ภายในอื!น
ปฎิบตั ิการอื!นใดตามที!กฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย
•
•
•
•
•

10.
11.
12.
13.
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รายชื*อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื*อ
1. นายทะชาร์ ต

ตําแหน่ ง

2. นายมาริษ

วิชวะนาร์ ท
นเรนดรัน
สมารัมภ์

3. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

4. นายธราธร

เปรมสุนทร

หมายเหตุ :

จํานวนครั ง'
การประชุม

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

จํานวนครัง'
เข้ าร่ วมประชุม

3

2 (ก)

6

5 (ข)

6

6

6

6

1. การเปลีย! นแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน ดํารงตําแหน่งแทน นายคูชคิ ชัทเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวันที! 29 กรกฏาคม 2558
2. คําอธิบายการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
(ก) ลาประชุม 1 ครังA เนื!องจากติดภารกิจเร่ งด่วน
(ข) ลาประชุม 1 ครังA เนื!องจากติดภารกิจเร่ งด่วน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
ด้ านบรรษัทภิบาลและสรรหา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื! องการปฏิบตั ิงานเพื!อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ ด้ านบรรษัทภิบาล
ตามที!กําหนด
นําเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที!เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที!
หมดวาระหรือกรณีอื!นต่อคณะกรรมการบริษัทและที!ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาสรรหาผู้ที!เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้ กรรมการบริษทั ได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื!อพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั
งานอื!นๆ ตามที!ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้ านพิจารณาผลตอบแทน
1.
2.
3.

พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื! องค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที!คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตั Aง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที!ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื! องค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารของบริ ษัท (รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่) เพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดย
คํานึงถึงปั จจัยต่างๆ และบริษทั อื!นที!อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้ วย
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พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องงบประมาณการขึ Aนค่าจ้ าง เงินรางวัลประจําปี และผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัท
และบริษัทย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื! องการขึนA ค่าจ้ างและเงินรางวัลประจําปี สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื!อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคํ าแนะนําในเรื! องการขึนA ค่าจ้ างและเงินรางวัล ประจํ าปี สํ าหรับผู้บริ หารของบริ ษัท (รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริ ษัทย่อย ตามคําเสนอของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
งานอื!นๆ ตามที!ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื*อคณะจัดการ
รายชื*อ
1. นายทะชาร์ ต

วิชวะนาร์ท

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง'
จํานวนครั ง'
การประชุม เข้ าร่ วมประชุม

ประธานคณะจัดการ

0

0

นเรนดรัน
2. นายอาชีช

อนุปัม

คณะจัดการ

0

0

3. นายปิ ยุช

กุปต้ า

คณะจัดการ

0

0

4. นายราจีฟ

มังกัล

คณะจัดการ

0

0

หมายเหตุ:

ในปี ที!ผ่านมาไม่มีการประชุมของคณะจัดการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะจัดการ
1.
2.
3.

4.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อ
สภาพเศรษฐกิจเพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที!ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื!อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื!อ
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การและดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ที!
คณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้
ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทั Aงนี Aคณะจัดการอาจมอบอํานาจหน้ าที!ให้ พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรื! องใด เรื! องหนึง! หรื อหลายเรื! อง
ตามที!คณะจัดการ พิจารณาเห็นสมควรได้
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การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของกรรมการบริษัท ประจําปี 2558
รายชื*อ

จํานวนครั ง'
การประชุม

จํานวนครั ง'
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายทะชาร์ ต

วิชวะนาร์ท นเรนดรัน

1

1

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

1

1

3. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

1

1

4. นายหัตถศักดิ

ณ ป้ อมเพ็ชร์

1

1

5. นายธราธร

เปรมสุนทร

1

1

6. นายอาชีช

อนุปัม

1

1

7. นายปิ ยุช

กุปต้ า

1

1

8. นายราจีฟ

มังกัล

1

1

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที! 31 พฤษภาคม 2559 บริษทั มีผ้ ูบริหารจํานวน 10 คน ดังนี A
รายชื*อผู้บริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายวันเลิศ

การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

3. นายชิชิร์ วีเจย์

ปิ มปลิการ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี

4. นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

5. นายไพฑูรย์

เชื Aอสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ - จัดหา

6. นายชัยเฉลิม

บุญญานุวตั ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

7. นายอมิท

คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

8. นายอรุน คูมาร์

ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

9. นายพรชัย

ตั Aงวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายรุ่งโรจน์

เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

หมายเหตุ :
การเปลีย! นแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี
1. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์ เดิมตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง เข้ าดํารงตําแหน่งแทน นายธนะ เรื องศิลาสิงห์ เนื!องจาก
เกษียณอายุ มีผลวันที! 1 เมษายน 2559
2. นายพรชัย ตั Aงวรกุล ได้ รับการแต่งตั Aงให้ ดํารงตําแหน่งแทน นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์ มีผลวันที! 1 เมษายน 2559
3. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร ได้ รับการแต่งตั Aงให้ ดํารงตําแหน่งแทน นายทรงศักดิ ปิ ยะวรรณรัตน์ มีผลวันที! 1 มิถนุ ายน 2559
4. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ได้ รับการแต่งตั Aงให้ ดํารงตําแหน่งแทน นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร มีผลวันที! 1 มิถนุ ายน 2559
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของผู้บริ หาร
1.

2.
3.
4.
5.

ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื!อประโยชน์ของบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที!กําหนด และอนุมตั โิ ดยที!ประชุม
คณะกรรมการ ภายใต้ กรอบของกฎหมายที!เกี!ยวข้ องและ ขอบเขตอํานาจที!คณะกรรมการบริษัทกําหนด
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื!อนําเสนอต่อ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั
พิจารณากลั!นกรองข้ อมูล และข้ อเท็จจริ ง ในเรื! องที! เกี! ยวข้ อ งกับการดํ าเนินธุรกิ จก่อนที!จะนํ าเสนอต่อคณะจัดการ
(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั
มีอํานาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื! องต่าง อาทิเช่น การจัดซื Aอวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายใน
การขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินที!คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที! 31 มีนาคม 2559
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้ มีมติแต่งตั Aงให้ นางสาว ปรารถนา สิงหะเนติ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท ตั Aงแต่วนั ที! 21
กรกฎาคม 2551 เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ที!มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้ านเลขานุการ ตลอดจนได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรที!
เกี!ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที!ของเลขานุการบริ ษทั ได้ แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for
Corporate Secretary เป็ นต้ น
เลขานุการบริษัทมีหน้ าที!และความรับผิดชอบหลักดังนี A
1. ดูแลและจัดการเรื! องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที!เกี!ยวข้ อง
4. ดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏระเบียบที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้ คําปรึกษาเรื! องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรื! องอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ติดตามให้ มีการดําเนินการตามมติที!ประชุมของคณะกรรมการบริษทั มติที!ประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวทางเกี!ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ไม่
จ่ายเงินที!เกินสมควรและเพียงพอที!จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที!มีคณ
ุ ภาพได้
เนื! อ งจากการกํ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการเป็ นเรื! อ งเกี! ย วกับผลประโยชน์ ข องกรรมการโดยตรง ดัง นันA ในการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทนั Aน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน จะเป็ นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ โดยการกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้ าที! ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ซึ!งเป็ นค่าตอบแทนที!อยู่ในระดับเหมาะสมเมื!อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะ
เดียวกัน
ทั Aงนี A บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่ผ้ บู ริหารที!ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ย่อย
สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิ ารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้ าที!ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทั Aงในระยะสั Aนและระยะยาวประกอบด้ วย ซึง! เป็ นค่าตอบแทนที!ใช้
เป็ นบรรทัดฐานที!ได้ ตกลงไว้ ร่วมกัน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการกํากับดูแลและบริหารกิจการของบริษทั ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และร่วมสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าของบริษัทอย่างมัน! คงต่อไป
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(1) ค่ าตอบแทนที*เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการที!เป็ นตัวเงินแบ่งออกเป็ นสองประเภท มีกําหนดจ่ายทุกไตรมาส ได้ แก่ ค่าตอบแทนประจํา ซึง! แบ่งจ่าย
เป็ นรายไตรมาส และค่าเบี Aยประชุม ซึง! จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที!มาเข้ าร่วมประชุม
กรณีที!มีกรรมการพ้ นจากตําแหน่งหรื อเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
ตําแหน่งในไตรมาสนั Aนๆ

บริษทั จะคํานวณจ่ายตามสัดส่วนจํานวนวันที!กรรมการดํารง

อัตราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทจนกว่ าที*ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี*ยนแปลงเป็ นอย่ างอื*น

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 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

เบีย' ประชุม
(บาทต่อครังA )
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 าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ ละรายในปี 2558-2559

ลําดับ
ที*

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ชื*อ – นามสกุล

นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน(ก)
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายมาริษ สมารัมภ์
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 ยชุ กุปต้ า
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
นายอาชีช อนุปัม(ข)
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
นายราจีฟ มังกัล(ค)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รวม

หมายเหตุ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

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

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

0.00

-

-

จํานวนรวม
ทัง' หมด

0.00

0.00

640,500.00

215,250.00

-

138,000.00

993,750.00

661,500.00

157,500.00

-

148,500.00

967,500.00

661,500.00

157,500.00

-

-

819,000.00

661,500.00

-

-

148,500.00

810,000.00

556,500.00

-

-

-

556,500.00

417,375.00

-

-

-

417,375.00

0.00

-

-

-

0.00

3,598,875.00

530,250.00

-

435,000.00

4,564,125.00

(ก) ดํารงตําแหน่งแทน นายคูชิค ชัทเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวันที! 29 กรกฏาคม 2558 และแจ้ งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
เช่นเดียวกับนายคูชิค ชัทเทอจีจนกว่าจะเปลีย! นแปลงเป็ นอย่างอื!น
(ข) ดํารงตําแหน่งแทน นายวิเวก มาดาน คามรา เนื!องจากลาออก มีผลวันที! 1 มิถนุ ายน 2558
(ค) แจ้ งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั Aงแต่วนั ที! 1 กันยายน 2557 จนกว่าจะเปลี!ยนแปลงเป็ นอย่างอืน!
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(ข) ค่ าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริ หารของบริ ษัท
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริ หารของบริ ษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ในปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม
2559) รวม 12 คนรวมเป็ นเงินทั Aงสิ Aน 43.19 ล้ านบาท (รวมผู้บริหารที!พ้นสภาพระหว่างปี )
ค่ าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่ อยที*เป็ นธุรกิจหลัก
บริ ษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการของบริษัทย่อยที!เป็ นธุรกิจหลัก
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริ หารของบริ ษัทย่ อยที*เป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษทั ย่อยที!เป็ นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2558 - 2559 (1
เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) จํานวน 3 คน ได้ รวมไว้ ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ ว
ค่ าตอบแทนอื*น
เงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานประจําต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้ าน เงินช่วยเหลือการเดินทางในปี 2558-2559 จํานวน 5.9 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนอื*นที*มอบให้แก่ กรรมการ
บริ ษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื!น เช่น โบนัส เบี Aยเลี Aยง หรือเอกสิทธิพิเศษอื!น ๆ แก่กรรมการ
ค่ าตอบแทนอื*นที*มอบให้แก่ ผ้ ูบริหาร
เงินกองทุนสํารองเลีย' งชีพ
บริ ษัทจัดให้ มีการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี Aยงชีพแก่ผ้ บู ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริ ษทั โดยคิดเป็ น
อัตราประมาณร้ อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรื อคิดเป็ นยอดเงินสมทบสําหรับผู้บริหารของบริ ษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558
- 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) รวมเป็ นเงินทังสิ
A Aน 3.38 ล้ านบาท
•

รถประจําตําแหน่ ง
บริ ษัทได้ มีการจัดหารถประจําตําแหน่งให้ แก่ผ้ บู ริหารของบริษทั และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริษัทย่อยด้ วย
•

ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีนโยบายที!จะให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ บู ริหารโดยให้ สิทธิในการซื Aอหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น
โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรื อ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้ บริหาร
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้บริหารในรูปแบบอื!นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้ าที!ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้ วย
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บุคลากร
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษัท รวมทั Aงบริษัทย่อยทั Aงสามบริษัทมีพนักงานทั Aงหมด 1,215 คน โดยในปี 2558 - 2559 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวนทั Aงสิ Aน 241.83 ล้ านบาท ซึง! ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Aยงชีพ เป็ นต้ น
นอกจากนี A บริ ษัทย่อยทังA สามบริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัท รวมจํ านวนทั Aงสิ Aน 606.29
ล้ านบาท
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2558-2559
(31 มีนาคม 2559)

บมจ.
ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)
51

บมจ.
เอ็น. ที. เอส
สตีลกรุ๊ ป
10

บจก.
เหล็กสยาม
(2001)
7

บจก.
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
9

พนักงานบังคับบัญชา (คน)

179

64

56

45

พนักงานปฏิบตั ิการ/บริการ (คน)

87

227

190

240

พนักงานในสํานักงานใหญ่ (คน)

167

-

-

-

รวม (คน)

317

351

253

294

241.83

247.28

167.95

191.06

พนักงานบริหาร (คน)

ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

ทั Aงนี A ในระยะเวลา 3 ปี ที!ผ่านมา บริษทั ไม่มีการเปลี!ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที!สําคัญ แต่
อย่างใด
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ
บริ ษัทมุ่งมัน! ที!จะส่งเสริม ดูแลกิจการที!ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้ างจิตสํานึกต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื!อเป็ นเสมือนกระจกเงาที!
สะท้ อนให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื!นๆ ที!เกี!ยวข้ อง บริ ษัทยังมี
ความตั Aงใจที!จะพัฒนาธุรกิจเพื!อให้ สอดคล้ อง หรือบรรลุตามข้ อกําหนด ที!อยู่ภายใต้ แนวทางการกํากับและดูแลกิจการที!เป็ น
ธรรมและโปร่งใส
ดังนั Aน นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้ วยการสร้ างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata
Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ ว บริษัทยังได้ กําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไว้ ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั Aงแต่ปี 2548 และได้ ทําการทบทวนและปรับปรุงให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที!เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สําหรับเนื Aอหานั Aนครอบคลุมเกี!ยวกับหลักการและแนว
ปฏิบตั ิในเรื!องของโครงสร้ างหน้ าที! และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสี!ยง
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) โครงสร้ างของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ถือเป็ นจํานวนที!เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการที!เป็ นอิสระ
ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษทั จํานวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที!ไม่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที!
เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็ นผู้ที!มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสาย
งานต่างๆ ได้ แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื!อแบ่งแยกบทบาทหน้ าที!ให้ ชดั เจนและก่อให้ เกิดความสมดุลใน
อํานาจการดําเนินงาน ผู้ที!ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะผู้นํา
ด้ านบริหารงานประจําไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
นอกจากนี A คณะกรรมการบริษทั ได้ แต่งตั Aง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะทําหน้ าที!กลัน! กรองงานเฉพาะเรื! อง และเสนอเรื! องให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรื อรับทราบ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
สําหรับรายชื!อกรรมการในแต่คณะพร้ อมทั Aงขอบเขตอํานาจหน้ าที!ปรากฎอยู่ข้อ 8 โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง' กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลัน! กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
(Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึง! ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน จาก
จํานวนกรรมการทั Aงหมด 4 คน ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทและ / หรื อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อลงมติเลือกตั Aง หรื อแต่งตั Aง โดย
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จะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั Aงคุณสมบัติพเิ ศษเพิ!มเติม ตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึง! มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื!อให้ กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั ซึง! ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ดังนี A
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1.

เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ี!มีพื Aนฐานและความเชี!ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที!จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม ประวัติการทํางานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. เป็ นผู้ที!สามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื!อติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดย
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื!นๆ ในจํานวนที!เหมาะสม
4. มิได้ เป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที!มีนยั สําคัญในกิจการที!มีลักษณะอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการที!อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
5. สําหรับกรรมการที!เป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที!ผ่านมา และผลการประเมิน
ศักยภาพประกอบด้ วย
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

•

•

•

•

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทย่อย หรื อนิติ
บุคคลที!อาจมีความขัดแย้ งโดยให้ นบั รวมหุ้นที!ถือโดยผู้ที!เกี!ยวข้ องด้ วย
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั Aงไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที!ปรึกษาที!ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษทั บริษัทใหญ่บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ งและต้ องไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียใน
ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุมหรื อบุคคลที!จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษทั ย่อยในระดับ
บิดา มารดา คู่สมรส พี!น้อง และบุตร รวมทั Aงคู่สมรสของบุตร
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที!
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Aงไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง! ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที!อาจมีความขัดแย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียทั Aงทางตรงและทางอ้ อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี A
1. รายการทางการค้ าที!กระทําเป็ นปกติเพื!อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้ า ซื Aอวัตถุดิบ หรื อให้ บริการที!มีมลู ค่า
ตั Aงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที!มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรื อภายในระยะเวลา 12 เดือน
2. รายการการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
3. รายการเกี!ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ เช่น การได้ มาหรือการจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรือรับบริการ
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4. รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ หรื อรับให้ ก้ ยู ืม คํ Aาประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี Aสิน รวมถึงพฤติการณ์อื!นทํานองเดียวกัน ซึง! เป็ นผลให้ มีภาระหนี Aที!ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง! ซึง! มีมลู ค่าตั Aงแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที!มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรื อตั Aงแต่ 20 ล้ านบาทขึ Aนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ!ากว่าภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็ นรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ นบั รวมภาระหนี Aที!เกิดขึ Aนในระหว่าง
หนึง! ปี ก่อนวันที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
•
ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่กรรมการซึง! ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง! มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษทั บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วน
ได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
•
ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ!งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที!ปรึกษากฎหมาย หรื อที!ปรึกษาทางการเงินซึง! ได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ งทั Aงนี A
ในกรณีที!ผ้ ใู ห้ บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง! ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วน ผู้จดั การของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั Aนด้ วย และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
•
ไม่เป็ นกรรมการที!ได้ รับการแต่งตั Aงขึ Aนเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง! เป็ นผู้ที!
เกี!ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
•
ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
•
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
•
สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
•
สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื!อตัดสินใจในเรื!องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
•
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อายุเกษียณ
กรรมการอิสระและกรรมการบริ ษัทที!มีอายุครบ 70 ปี อาจดํารงตําแหน่งกรรมการได้ จนอายุครบ 75 ปี ทั Aงนี Aขึ Aนอยู่กบั ดุลย
พินิจของคณะกรรมการ
•
อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตัง'
•

กรณีเสนอให้ ที!ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั Aงกรรมการบริษัท ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจํานวนหุ้นที!ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ูที!เป็ นประธานที!
ประชุมมีเสียงชี Aขาดเพิ!มเป็ นอีกหนึง! เสียงทั Aงนี Aในการเลือกตั Aงกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน
อาจลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูได้ รับการเสนอชื!อเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที!มี
อยู่ทั Aงหมดตามจํานวนหุ้นที!ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
กรณีที!ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื!องจากเหตุอื!นนอกจากครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการ
ให้ คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั Aงบุคคลซึง! มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
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เว้ นแต่วาระของกรรมการที!พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง! เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงวาระที!ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ!งตนแทน ทั Aงนี A มติการแต่งตั Aงบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการที!ยงั เหลืออยู่
(2)

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เป็ นไปตามที!ระบุไว้ ข้างต้ น หัวข้ อ (1)
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เป็ นไปตามที!ระบุไว้ ข้างต้ นสําหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้พจิ ารณาเบื Aองต้ นในการกลัน! กรองสรรหาบุคคลที!มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที!เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้ าใจในธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้ บรรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ที!คณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้ ได้ เพื!อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่ วม
บริ ษัทในฐานะเป็ นบริษัทที!ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื!น (Holding Company) คณะกรรมการบริษทั ได้ กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยเพื!อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี A
•
ส่งเสริมให้ บริษัทย่อยนําหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีมาปฏิบตั ิ
•
คัดเลื อกบุคคลที! มี ความรู้ ความชํ านาญพร้ อมประสบการณ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ซึ!งได้ รับการอนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั เข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
•
กํากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที!กําหนดโดยบริษัทแม่
•
พิจารณาเรื!องที!มีความสําคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ!มทุนหรื อลดทุน การลงทุน รวมทั Aงนโยบายที!สําคัญ
ต่างๆ
•
ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
•
ดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมปฏิบตั ิตตามกฎ ระเบียบที!เกี!ยวข้ องของหน่วยงานกํากับดูแล ได้ แก่ การทํา
รายการระหว่างกัน การได้ มาและจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั Aง
ดูแลให้ มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้ องตามที!ควร ตามกฎหมายที!เกี!ยวข้ องและมาตรฐานการ
บัญชีที!รับรองโดยทัว! ไป
•
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื!อให้ มั!นใจว่ามีการควบคุมภายในที!กําหนดไว้ เพียงพอและมี
ประสิทธิผล
9.5 การดูแลเรื* องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมี การดูแ ลเรื! องการใช้ ข้อมูล ภายในของบริ ษัทไว้ เป็ นอย่างดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณของบริ ษัทรวมทั Aงมีนโยบายและวิธีการป้ องกันการนําข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ ประโยชน์อย่าง
เคร่งครัด โดยให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี!ยวกับภาระหน้ าที!ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจน
การเปลี!ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ดังกล่าว ตามประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์แ ละตลาด
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หลักทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกําหนดโทษที!
ระบุไว้ กรณีที!กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท เลขานุการบริ ษัทจะทําหน้ าที!
สรุปและรวบรวมรายงานการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวและเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครังA พร้ อมทั Aงได้ เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี อีกด้ วย
นอกจากนี A คณะกรรมการบริษัทยังได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทที!ดีของบริษัท ด้ วย
การกําหนดนโยบายเกี!ยวกับการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื!อใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื Aอขาย
หลักทรัพย์ด้วยการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที!เกี!ยวข้ องกับ
ข้ อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั Aงคู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี A
•

•

ห้ ามมิใ ห้ บคุ คลข้ างต้ นทําการซื Aอขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน รายไตรมาส
และงบการเงิน ประจําปี ของบริ ษัทและภายใน 24 ชัว! โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ ว (Blackout period)
กรณีที!เป็ นข้ อมูลที! สําคัญอื!นซึ!งยังไม่ได้ เปิ ดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท คณะกรรมการได้
กําหนดห้ ามมิให้ ทําการซื Aอขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว! โมงนับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนั Aนสู่
สาธารณะทั Aงหมดแล้ ว

ทั Aงนี Aกรรมการและผู้บริหารต้ องแจ้ งเกี!ยวกับการซื Aอขายหลักทรัพย์ข้างต้ นต่อคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันทําการ ก่อน
การซื Aอขาย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 4,208,000
บาท
(2) ค่ าบริการอื*น (non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษทั ย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื!นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี AยเลียA ง ค่าที!พกั เป็ นต้ น
จํานวน 2,439,298 บาท ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงานสอบบัญชีที!ผ้ ูสอบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที!ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดดังกล่าว
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที*ดใี นเรื* องอื*นๆ
บริษทั ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริ งจังมา
โดยตลอด ซึ!งปั จจุบนั ได้ ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ
ไปด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิที!ดีเกี!ยวกับการกํากับดูแลกิจการที!ดี 5 หมวด ได้ แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสและ (5) ความรับผิดขอบของ
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คณะกรรมการ และเพื!อเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัทให้ สูงขึ Aน บริษัทจึงได้
กําหนดหลักการสําคัญในแต่ละหมวดไว้ ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัทด้ วย ตลอดจนได้ นํามาปรับใช้ ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ข องบริ ษัทให้ ได้ มากที!สุดรวมทังA ทําการทบทวนและปรับปรุ งให้ มี ความทันสมัย และสอดคล้ องต่อ
ภาวะการเปลี!ยนแปลงที!เกิดขึ Aนอยู่เสมอ
ทั Aงนี A ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมาบริษัทได้ รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้ นที!
จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนื!อง สําหรับรอบปี 2557-2558 รายงานการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษัท
ในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี A
หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที!เป็ นเจ้ าของเงินทุน โดยกําหนดนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที!ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท และไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง! สิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ ดงั นี A
1. สิทธิขั Aนพื Aนฐาน ได้ แก่ การลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น การซื Aอขายหรื อโอนหุ้นการได้ รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปั นผลอย่างเท่า
เทียมกัน การได้ รับข่าวสาร/ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างของเงินทุนการเปลี!ยนแปลง
อํานาจควบคุม และการซื Aอขายสินทรัพย์ที!สําคัญของบริ ษัทรวมทั Aงสิทธิในการได้ รับการปฏิบตั ิที!เท่าเทียมในการรับซื Aอหุ้น
คืนโดยบริษัทเป็ นต้ น
2. สิทธิออกเสียงในที!ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การเลือกตั Aงกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงิน
ปั นผล การแต่งตั Aงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี การแก้ ไข/เพิ!มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ การเพิ!มหรื อ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมตั ิธรุ กรรมที!สําคัญซึง! มีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น
3. สิทธิอื!นๆ ที!กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริ มการใช้ สิทธิข้างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ อํานวยความสะดวก
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายในการใช้ สิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือ
หุ้นเข้ าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี A
1. มีขั Aนตอนการเข้ าร่วมประชุมที!ไม่ย่งุ ยาก และไม่มีค่าใช้ จ่ายมากเกินไป
2. จัดสถานที!ประชุมที!มีการคมนาคมที!สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึง
3. จัดทําคําอธิบายเกี!ยวกับเอกสารหลักฐานเพื!อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
4. จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที!ผ้ ูที!มีความชํานาญพร้ อมทั Aงอุปกรณ์ที!เพียงพอ เพื!อรองรับผู้ถือหุ้นทั Aงในด้ านการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียน
5. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที!ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้ าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทน
ของตนเองหรือเสนอชื!อกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ การเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขันA ตอนที!
ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ จดั ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื!อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
6. จัดให้ มีบริการติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที!ไม่ได้ ติดอากรแสตมป์ ไว้
7. ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด )Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ ขั Aนตอนการดําเนินงานเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
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8. เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ า 2 ชัว! โมง ก่อนเริ!มประชุม นอกจากนี A ภายหลังจากการประชุมได้
เริ!มแล้ ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที!อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ ลงมติได้ ด้วย
ทั Aงนี A บริษัทได้ มอบหมายให้ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทําหน้ าที!ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ที!โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462
หมวด 2
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงหน้ าที!ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั Aงผู้ถือหุ้นที!เป็ นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที!ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่นกั ลงทุน สถาบันผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั Aงผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ด้ วยการถือปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนี A
การประชุมผู้ถือหุ้น
ในแต่ละปี บริษทั จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ Aนสุดรอบปี บัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ!ง
เรียกว่า การประชุมสามัญประจําปี และการประชุมนอกเหนือจากนี A จะเรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปี ที!ผ่านมาบริ ษัท
ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ จัดขึ Aนเมื!อวันที! 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม อนันตรา
สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ ใช้ วธิ ีกําหนดรายชื!อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที! 2 มิถนุ ายน 2558 เป็ นผู้มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
และทําการรวบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พัก
การโอนในวันที! 3 มิถนุ ายน 2558
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบและกลไกที!จะก่อให้ เกิดการจัดประชุม ที!ดีซึ!งครอบคลุมเกี!ยวกับ ข้ อมูลเกี!ยวกับวัน เวลา
สถานที! วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม ขั Aนตอนการออกเสียงลงมติ และข้ อมูลที!เกี!ยวข้ องกับเรื! องที!
ต้ องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ที!เป็ นการจํากัดโอกาสในการรับรู้
สารสนเทศ หรื อการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที!มีรายละเอียดเกี!ยวกับ วัน เวลา สถานที! และวาระการประชุมที!กําหนดไว้ เป็ นเรื! องๆ
อย่างชัดเจนพร้ อมทั Aงระบุว่าเป็ นวาระเพื!อทราบเพื!อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอด/เพื!ออนุมตั ิ/จนความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระที!เสนอไว้ ซึง! ถือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาที!เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที!กระทรวงพาณิชย์กําหนด ทั Aงแบบ ก ซึ!งเป็ นแบบทัว! ไปง่ายๆ ไม่ซับซ้ อน และแบบ ข ซึง! เป็ น
แบบที!ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื!องได้ ว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงตั Aงกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ในวาระการเลือกตั Aงกรรมการ
3. ข้ อมูลเกี!ยวกับกรรมการอิสระ ที!บริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ แก่ ชื!อ อายุ ที!อยู่ และการมีไม่มีส่วนได้ /
เสียในวาระที!เสนอในการประชุม
4. รายงานประจําปี ที!มีทั Aงข้ อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทั Aงจัดส่งรายงานประจําปี ที!เป็ น
รูปเล่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นที!ได้ แจ้ งความประสงค์มายังบริษัท(
5. คําอธิบายเกี!ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื!อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
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6. ข้ อบังคับของบริษัท ในส่วนที!เกี!ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที!ตั Aงสถานที!จดั ประชุม
นอกจากนี A บริษัทยังได้ ดําเนินการดังนี A
1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
วัน
2. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ )www.set.or.th) เรื! องเผยแพร่ข้อมูลเกี!ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื!อให้ ผ้ ูถือหุ้นเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอใน
การศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ )www.set.or.th) เรื! องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถส่งคําถามเกี!ยวกับวาระ
การประชุมได้ ล่วงหน้ าในช่วงวันที! 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยให้ ส่งคําถามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรถึง
คณะกรรมการบริษทั หรื อกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริ ษัท เพื!อส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรื อ
กรรมการทุกคน ซึง! คําถามในส่วนที!เกี!ยวข้ องจะได้ รับการตอบในที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สําหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 นั Aน ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริษัทแต่อย่างใด
และเนื!องจากบริ ษัทได้ ดําเนินการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนั Aนจึงได้ จัดอุปกรณ์หูฟังแปลภาษาให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที!ประสงค์จะใช้
เพื!อให้ การสื!อสารมีประสิทธิภาพยิ!งขึ Aน
นอกจากนี A ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้ วย เช่น กิจกรรม
เชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคถุงเท้ าใหม่ให้ แก่นกั เรี ยนที!อยู่โรงเรี ยนห่างไกล บูธรายงานผลงานและโครงการด้ าน CSR และ บูธแนะนํา
และให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นต้ น
ก่ อนเริ*มการประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนที!เกี!ยวข้ องกับการประชุม และวิธีปฏิบตั ิเกี!ยวกับการ
ประชุมได้ แก่ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ระหว่ างการประชุม
ประธานในที!ประชุมได้ ดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระโดยไม่มีการเพิ!มวาระเพื!อพิจารณาเรื! องอื!นนอกเหนือจากที!
ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี A ยังได้ จดั สรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน
ทําการลงคะแนนเสียง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั Aงกรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการเลือกตังA กรรมการ
ตลอดจนส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั Aงคําถามต่อที!ประชุม รวมทั Aงให้ ข้อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที!
สําหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษทั ได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยการใช้ บตั รลงคะแนน และได้ จดั ให้ มีผ้ ตู รวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทําหน้ าที!ดแู ลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
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สําหรับการนับคะแนนเสียงจะคํานวณด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที!ออกเสียง
“ไม่เห็นด้ วย” /“งดออกเสียง” และนํามาคํานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
สําหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็ จสินA การพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี A บริษัทได้
จัดให้ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื!อวิดีทศั น์ด้วย
หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที!ประชุมพร้ อมทั Aงคะแนนเสียงที! (เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ Aนการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที!กฎหมาย
กําหนด ซึง! รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกรายละเอียดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี A
1.
2.
3.
4.

รายชื!อพร้ อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั Aงผู้เกี!ยวข้ องที!เข้ าร่วมประชุม
วิธีการแจ้ งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
มติที!ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที!ได้ ระบุไว้ ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็ นคะแนนเสียงที!เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง

ทั Aงนี A ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทั Aงที!มาด้ วยตนเองและที!รับมอบฉันทะจํานวน 601 คน นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ ทั Aงสิ Aน 6,569,519,453 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 78.01 ของจํานวนหุ้นที!จําหน่ายได้ แล้ วทั Aงหมดของบริ ษัท จํานวน
8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังA คณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้ แก่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รวมทั Aงกรรมการทุกคนได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน นอกจากนี A ยังมีผ้ ูบริ หาร ผู้สอบบัญชี รวมทั Aงฝ่ ายกฎหมาย ได้ เข้ า
ร่วมประชุมอีกด้ วย เพื!อทําหน้ าที!ร่วมชี Aแจงและตอบข้ อซักถามในประเด็นต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้น
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการป้ องกันการนําข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หารไปใช้ ประโยชน์อย่างเคร่ งครัด รายละเอียด
ปรากฎอยู่ในหัวข้ อ 9.5
ทั Aงนี A ในปี ที!ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซื Aอขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทั Aงบุคคลที!เกี!ยวข้ องต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที!
เกี!ยวข้ องตามแบบรายงานที!คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ เมื!อได้ รับการแต่งตังA ให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร และมีการ
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เปลี!ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัททําหน้ าที!รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการที!อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที!เกี!ยวโยงกัน เป็ นต้ น
การทํารายการระหว่ างกัน
บริษทั ได้ กําหนดมาตรการและขั Aนตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้ อย่างชัดเจน รวมทั Aงถือปฏิบตั ิตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื! องที!เกี!ยวกับการทํารายการที!อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่ งครัด ในกรณีที!อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง กรรมการและผู้บริหารที!อาจมีส่วนได้ เสียในเรื! องที!พิจารณาจะไม่
เข้ าร่วมประชุมหรื องดออกเสียง เพื!อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริ หารเป็ นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั AงนีเA พื!อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริง
สําหรับรายการระหว่างกันที!เกิดขึนA ใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการโดยจะนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื!อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นอกจากนี A คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําหน้ าที!เป็ นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื!อดูแลและป้ องกันการ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที!ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้ วย
ทั Aงนี A ในปี ที!ผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที!เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที!ไม่ใช่บริษัท
ย่อ ยของบริ ษัทรวมทังA ไม่ เคยฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ านัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื! องการทํารายการระหว่างกันหรื อการซื Aอขายสินทรัพย์แต่ประการใด
หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษทั ตระหนักเป็ นอย่างยิ!งว่าการส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที!ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย เป็ น
กลไกที!จะช่วยสร้ างความมัง! คัง! ความมัน! คงทางการเงิน และความยัง! ยืนแก่บริษทั ดังนั Aน บริ ษัทจึงยึดมัน! ในการคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มที!เกี!ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทั Aงสิทธิที!กําหนดตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงที!ทําร่ วมกัน โดยการ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยทังA ภายในและภายนอกที!ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้ วยความเป็ นธรรมอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างสมํ!าเสมอ
พนักงานทุกคนจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct :
TCoC)” ซึง! ได้ ระบุถงึ หน้ าที!และความรับผิดชอบที!มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี A บริษัทได้ กําหนดมาตรการและช่องทางให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อ / แจ้ งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิด
หลักจรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภายหลังจากได้ รับแจ้ งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ภายใต้
“นโยบายการร้ องเรียนการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)
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ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้ องเรี ยน เกี!ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ ด้วย
ตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ ที!ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี A
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริษ สมารัมภ์
เลขที! 80 ซอยพร้ อมพันธ์ สุขมุ วิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
E-mail address: msamaram@gmail.com
ที*ปรึ กษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที! 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั Aน 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com
ทังA นี A ในรอบปี ที!ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยนเกี!ยวกับการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณหรื อการถูกละเมิดสิทธิแต่
ประการใด
สําหรับแนวทางการปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ ดงั นี A
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน! ที!จะดูแลผลประโยชน์และสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ด้ วยการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิ
บาลและวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื!นๆ อย่างเคร่งครัด
เพื!อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ!มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื!อง โดยบริ ษัทจะแจ้ งข้ อมูลข่าวสารที!เกี!ยวกับธุรกิจของบริ ษัท
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ตลอดจนเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์และข้ อตกลงที!เกี!ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที!มีคุณค่าอย่างยิ!ง จึงปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ให้ โอกาสที!เท่าเทียมกันแก่
พนักงานโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพ เชื Aอชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ
และชนชาติ มุ่งเน้ นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับศักยภาพ โดยใช้ ระบบคุณธรรม และความรู้ ความสามารถเป็ น
เกณฑ์ รวมถึงการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที!ดีทั Aงของพนักงานและครอบครัว รวมทังA กําหนดให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการที!เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริษัทชั Aนนําทัว! ไป รวมถึงมีกองทุนสํารองเลี Aยงชีพเพื!อให้ พนักงานได้ มีเงินเก็บออม
ไว้ ใช้
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นอกจากนียA งั ให้ ความสําคัญในเรื! องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั!น
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื!อง เพื!อเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างให้ องค์กร
เกิดการพัฒนาอย่างยัง! ยืน
ลูกค้ า
บริ ษัททุ่ม เทความพยายามในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ าในทุกด้ าน โดยมุ่งมั!นที!จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื!อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การรับประกันสินค้ าและบริ การ เพื!อ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั Aงในด้ านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที!เป็ นธรรม พัฒนาสินค้ าและบริ การเพื!อ
ตอบสนองความต้ องการที!หลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับข้ อร้ องเรี ยนเกี!ยวกับสินค้ าและบริ การ เก็บรักษา
ความลับของลูกค้ า รวมถึงไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปสร้ างผลประโยชน์ นอกจากนี A ยังมีนโยบายการคื นสินค้ ากรณีที!พบว่า
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ คณ
ุ ภาพหรื อตํ!ากว่ามาตรฐาน
คู่ค้า
บริ ษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้ กรอบการปฏิบตั ิงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัท TATA ที!เรี ยกว่า TCoC ในการ
ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึง! ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิที!เป็ นเอกภาพเดียวกันสําหรับ
กลุ่มบริ ษัทในเครื อ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างบริ ษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัย
ให้ กบั ผู้รับเหมาขนส่ง ที!เข้ ามารับสินค้ าที!โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื!องและเป็ นประจํา
คู่แข่ ง
บริ ษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้ าที!สุจริต โดยผ่านแหล่งและ
สื!อกลางที!ถกู ต้ องตามกฎหมายเท่านั Aน บริษัทจะไม่ก่อให้ เกิดข้ อมูลที!ไม่เป็ นธรรมหรื อบิดเบือนเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื!อ
ทําลายคู่แข่งทางการค้ า
เจ้ าหนี '
บริษทั ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื!อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที!มีต่อเจ้ าหนี A ทั Aงเจ้ าหนี Aการค้ าและเจ้ าหนี Aเงินกู้ยืม
อย่างเคร่งครัดและชําระหนี Aตามระยะเวลาที!กําหนด รวมถึงปฏิบตั ิตามคํารับรองที!ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี Aตลอดระยะเวลาที!มีภาระหนี Aกับ
เจ้ าหนี A ตลอดจนให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหนี Aทุกกลุ่มอย่างถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ชุมชน สังคม และสิ*งแวดล้ อม
บริษทั มุ่งดําเนินธุรกิจด้ วยการเป็ นบรรษัทพลเมืองที!ดี มีคุณธรรมโดยกําหนดเป็ นนโยบายอย่างชัดเจนในการคํานึงถึงหน้ าที!และ
ความรับผิดชอบที! มีต่อ ชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพชี วิตเพื!อเสริ ม สร้ าง
ประโยชน์สุขให้ ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื!อสังคมของบริ ษัทในรู ปแบบต่างๆ ทั Aงนี Aบริ ษัทจะไม่ถือว่าการดําเนินการตามนโยบายที!
กําหนดไว้ เป็ นเพียงทางเลือกในการปฏิบตั ิ หากแต่จะมุ่งมัน! ยึดถือเป็ นส่วนหนึง! ของแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ด้ วย
นอกจากนี A บริษทั ยังให้ ความสําคัญต่อการรักษาสิ!งแวดล้ อมอย่างเข้ มงวดและต่อเนื!องมาโดยตลอด เพื!อพิทกั ษ์รักษาสิ!งแวดล้ อม
ให้ คงอยู่ในสภาพที!ดีตลอดไป ด้ วยการดําเนินการและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั Aนตอนการทํางาน
รวมถึงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎหมายด้ านสิ!งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด ซึง! ทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้ ม่งุ มัน! ที!จะให้ ความสําคัญ
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และเป็ นผู้นําในเรื! อง “การเปลี!ยนแปลงภูมิอากาศ” หรื อ “Climate Change” อันเนื!องมาจากภาวะโลกร้ อน นอกจากนี Aยังได้
กําหนดให้ มีการนําแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ ในทุกขั Aนตอนของการดําเนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้ วย
หน่ วยงานราชการ
บริษทั ดําเนินการและถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิที!เกี!ยวข้ องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริ ษัททุกคนต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้ องทั Aงหมด พร้ อมทั Aงให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื!อง
สื*อมวลชน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทแก่สื!อมวลชนทั!วไป เพื!อการสื!อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่าง
กว้ างขวางบนพื Aนฐานของความถูกต้ อง และทันเหตุการณ์
หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ทั Aงข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที!ไม่ใช่
ข้ อมูลทางการเงิน เพื!อให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื!นใดของผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ เสียอื!นไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนเท่าเทียม ทัว! ถึง และไม่ก่อให้ เกิดความสําคัญผิดรวมทั Aง
มีความเป็ นปั จจุบนั และทันเวลาตามที!สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื!นๆที!เกี!ยวข้ องได้ กําหนดไว้ คณะผู้บริหารมีหน้ าที!ดูแลให้ มีการติดต่อสื!อสาร
และเปิ ดเผยข้ อมูลที!สําคัญทั Aงที!เป็ นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (PeriodicReports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น
การได้ มา/จําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์รายการ ที!เกี!ยวโยงกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่ วมทุน การเพิ!มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์
ใหม่ การซื Aอหุ้นคืน เป็ นต้ น
ทั Aงนี A ได้ จัดให้ มีหน่วยงาน “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ทําหน้ าที!เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที!สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่าย ทั Aงในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น
1. ข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที!ครบถ้ วน ถูกต้ องและเท่าเทียมกัน ทั Aงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์)www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท )www.tatasteelthailand.com)
2. ข้ อมูลคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี!ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ )
)www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) /หนังสือพิมพ์(
3. ข้ อมูลโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัทที!เป็ นข้ อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้ างที!แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ ทราบถึงผู้
ถือหุ้นที!แท้ จริ ง )Beneficial Owner) ได้ อย่างชัดเจน ) เว็บไซต์บริ ษัท/รายงานประจําปี )www.tatasteelthailand.com))
นอกจากนี A ยังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริ หารไว้ ด้วย ซึ!งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกัน
ไม่เกินร้ อยละ ของหุ้นที!ออกแล้ ว 1
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4. ข้ อมูลในรายงานประจําปี มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้ วน ชัดเจน และเป็ นประโยชน์สําหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
เช่น คําอธิบายเชิง วิเคราะห์ เกี! ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่ งขัน ความเสี! ยงต่อ การดํ าเนินธุรกิ จประวัติข องกรรมการและผู้บริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง และการเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ เป็ นต้ น ) เว็บไซต์บริษัท)www.tatasteelthailand.com))
5. ข้ อมูลการเงินที!มีรูปแบบรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที!รับรองทัว! ไป และได้ รับการรับรองจากผู้สอบซึ!งเป็ นผู้มี
ความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัตที!ได้ รับการยอมรับ รวมทั Aงได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กโดยที!ผ่านมา บริ ษัท .ต.ล.
ล่าช้ าแต่อย่างใด .ต.ล.ไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั Aงรายไตรมาส และรายปี ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก
) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์)www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท )www.tatasteelthailand.com))
6. ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน (ถ้ ามี)
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที!สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ อง ได้ กําหนดไว้ แล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ทํา
หน้ าที! “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทสู่สาธารณชน และจัดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้ าที!ดแู ลรับผิดชอบในการติดต่อสื!อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั!วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางอื!นที!สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของ
บริ ษัทได้ โ ดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั www.tatasteelthailand.com ทั Aงนี A เพื!อเป็ นการเสริมสร้ างความเข้ าใจและความเชื!อมัน! ของบุคคลภายนอกที!มีต่อบริษทั
นอกจากนี A บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทสู่สาธารณชนโดยผ่านสื!อสิ!งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสารต่างๆ เป็ นประจําทุกไตรมาส และมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรั พยากรบุคคล และบริ หารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด และการขายเป็ นผู้ให้
สัมภาษณ์
ในรอบปี 2558-2559 ภายหลังจากที!บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี ต่อตลาดหลักทรัพย์
เป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว บริษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้ าหน้ าที!ธนาคาร รวมทั Aงสื!อสิ!งพิมพ์ เพื!อ
ชี Aแจงผลประกอบการของบริษทั รวมถึงข้ อมูลการพัฒนาเปลี!ยนแปลงของธุรกิจเหล็กเป็ นประจําอีกด้ วย โดยการประชุมแต่ละครังA
จะมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมประมาณ 10-20 คน
หมวด 5
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั มุ่งเน้ นถึงบทบาทหน้ าที!ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้ าใจอย่างดีถึงหน้ าที!ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้ อมที!จะปฏิบตั ิหน้ าที!ด้วย “ความซื!อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื Aนฐานของความสัมพันธ์ที!
เชื!อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี A คณะกรรมการยังได้ จดั ให้ มีระบบการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที!ดีตามที!คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายไว้ เพื!อให้ การกํากับดูแลและการบริ หารงานเป็ นไปด้ วยความซื!อสัตย์
สุจริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายใต้ กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ!งจะทําให้ การ
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ดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิผลแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและ
ต่อเนื!อง
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัทคํ านึงถึงการถ่วงดุลในการบริ หารงานของคณะกรรมการเป็ นอย่างยิ!ง (Check and Balance) นอกจากนี Aยังได้ กําหนด
ความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการที!ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย บุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิที!มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั Aงในด้ านทักษะ วิชาชีพ ความเชี!ยวชาญเฉพาะด้ าน และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้นํา
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที!กรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ เป็ นอย่างดี รวมทั Aงได้ จัดตั Aงคณะกรรมการชุดย่อยซึง! มีความเชี!ยวชาญเฉพาะ
ด้ านขึ Aน เพื!อให้ การพิจารณาในเรื! องต่างๆ มีการตัดสินใจที!ถกู ต้ องและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี
นอกจากนี A คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตั Aงเลขานุการบริ ษัท ซึ!งเป็ นผู้ที!มีความรู้ และประสบการณ์ในงานด้ านเลขานุการ
รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้ อ 8. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.3
บทบาทหน้ าที*และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทําหน้ าที!กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของ
บริ ษัท โดยมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้นําเสนอเรื! องดังกล่าว คณะกรรมการได้ ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่าง
เต็มที!บนพื Aนฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื!อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั Aงนี A คณะกรรมการได้ มอบหมาย
ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที!กําหนดไว้ ด้วย เพื!อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี A คณะกรรมการบริ ษัทยังมีหน้ าที!และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงาน เป้ าหมาย การ
จัดสรรงบประมาณที!เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ!งงบประมาณในงานวิจยั และพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของบริษทั ในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดําเนินงานของบริ ษัท และ
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททั Aงคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี!ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ที!มีการเปลี!ยนแปลงตลอดจนกํากับดูแล
และพัฒ นาบรรษัทภิบาลของบริ ษัท เพื! อมุ่งสู่ม าตรฐานที! ยอมรับในระดับสากล อุทิศตนและเวลาเพื! อบริ ษัทโดยไม่แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึง! ผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดําเนินการใดๆ ที!เป็ นการขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์หรื อแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทและบริษทั ย่อย เป้ าหมายสูงสุดคือการดําเนินธุรกิจให้ มนั! คง เพื!อผลประโยชน์ที!สมดุลและยัง! ยืนของผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุ่ม รวมทั Aงการเพิม! มูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื!องในระยะยาว ทั Aงนี Aให้ สอดคล้ องวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของบริษทั
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ
1. อนุมตั ิแผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมตั ิให้ มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั Aนและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้ จํานองหรื อจํานําสินทรัพย์เพื!อ
คํ Aาประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที!เกี!ยวข้ องที!อนุมตั ิแล้ ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ด บัญชีธนาคาร
4. อนุมตั ิการใช้ หลักการบัญชี หรื อเปลี!ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลี!ยนแปลงบัญชีการใช้ อตั ราค่าเสื!อม
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5. อนุมตั ิการรับรองงบการเงินและจัดสรรกําไรสะสม
6. อนุมตั ิการจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื!นๆ ที!ไม่รวมเรื! องที!ดินและสิ!งปลูกสร้ าง ที!มีมูลค่า
วงเงินเกินอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมตั ิการซื Aอ ขาย แลกเปลี!ยน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซื Aอฝาก เช่า ให้ เช่า ที!ดินและสิ!งปลูกสร้ าง
8. อนุมตั ิการดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคล ในเรื! อง โครงสร้ างองค์กรการวางแผนกําลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
ระดับสูง และ งบประมาณการขึ Aนค่าจ้ างและเงินรางวัลประจําปี
9. อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุน การลงทุนซื Aอ/ขายหุ้น
10. อนุมตั ิเรื! องที!ต้องนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น
หน้ าที*ของประธานกรรมการ
หน้ าที!หลักของประธานกรรมการคือการบริหารจัดการและการเป็ นผู้นํา ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้ าที!รับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการ และดํ าเนินการในฐานะเป็ นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทผ่ าน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมทั Aงถ่ายทอดมติของคณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป
และด้ วยภาระหน้ าที!ที!แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นํา ด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นํา
ด้ านการบริหารงานประจํา บริษัทจึงได้ แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ ซึ!งหมายความว่า
ประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรื อความสัมพันธ์อื!นใดอันอาจเป็ นอุปสรรค
ต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
บทบาทหน้ าที!ความรับผิดชอบที!สําคัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตั ิหน้ าที!ได้ อย่างมีประสิทธิผล
ให้ คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็ นอิสระแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
หารื อร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื!อกําหนดวาระการประชุม
สนับสนุนให้ กรรมการได้ อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความเห็น
ส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์ที!สร้ างสรรค์ ทั Aงระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายบริหาร
ทําให้ มนั! ใจว่ามีการสื!อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังA คณะกรรมการตรวจสอบ ตังA แต่ปี 2545 ปั จ จุบันประกอบด้ วยกรรมการอิส ระจํานวน 3 คน
กรรมการตรวจสอบจํ านวนสองในสามเป็ นผู้มี ความรู้ ความเข้ า ใจหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ านบัญ ชี หรื อ การเงิน เป็ นอย่ า งดี
ตลอดจนยังเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้ าที!สอบทานความน่าเชื!อถือของงบการเงินได้ อีกด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที!สอบทานการดําเนินงานให้ ถูกต้ องตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจน
กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดของหน่วย งานกํากับดูแล ส่งเสริ มการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใ ห้
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เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั Aงสอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี!ยงที!
รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทให้ อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ หน้ าที! อย่างเต็ม ที! และแสดงความคิดเห็นได้ อย่ างอิส ระ โดยตังA แต่ปี 2552
คณะกรรมการได้ จดั ตั Aงหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนA เป็ นหน่วยงานหนึ!งภายในบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที!ขึนA ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื!อให้ คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ!งขึ Aน และในกรณีที!จําเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึ กษาจากที!ปรึ กษาภายนอกที!เป็ นอิสระได้ อย่างเต็มที! โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่าย
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
คณะกรรมการบริษทั ได้ แต่งตั Aงคณะกรรมการบริหาร ตั Aงแต่ปี 2545 ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการบริษัท จํานวน 4 คน ทําหน้ าที!
ควบคุมดูแลกิจการบริ ษัทตามที!คณะกรรมการมอบหมาย ทั Aงในด้ านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ าง และอํานาจการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนการกลัน! กรอง
เรื!องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้ จดั ตั Aงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั Aงแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็ น
2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื!อวันที! 31 มกราคม
2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี ม ติอนุมัติใ ห้ รวมคณะกรรมการชุดย่อยทังA 2 คณะเข้ าด้ วยกัน เพื!อความสะดวกและความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 4 คน และมีกรรมการ
ครึ!งหนึง! เป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าที!ด้านบรรษัท ภิบาล คือ เสนอทบทวนและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริ หาร ให้ เ ป็ นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษั ทตลอดจนมี ห น้ าที! พิจารณากํา หนดแนวทางและสรรหาผู้ที!
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื!อทดแทนกรรมการที!ครบรอบออกตามวาระ
หรื อ กรณี อื!น และทํา หน้ า ที! ด้า นพิจ ารณาผลตอบแทน คื อ ศึก ษาพิจ ารณาติด ตามความเปลี! ย นแปลงและแนวโน้ ม ในเรื! อ ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท
วาระการเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทกําหนดไว้ คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังA ให้ กรรมการ
จํานวนหนึ!งในสามของกรรมการทั Aงคณะพ้ นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้ นจากตําแหน่งให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่ วมกัน
ทังA นี A กรรมการซึ!งพ้ นจากตํ าแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ ก ลับ เข้ ามารั บตํ าแหน่งอี กได้ โดยมิได้ กําหนดระยะเวลา วาระการดํ ารง
ตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัท ดังนั Aน กรรมการจะพ้ นจากการเป็ นกรรมการ
ชุดย่อยทันที เมื!อพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื*นของกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริ ษัทยังไม่มีนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนอื!นที!กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ!งหนึ!ง โดยกรรมการที!เป็ น
ชาวต่างชาติเป็ นผู้มี ภูมิลํ าเนาอยู่ใ นต่างประเทศทํ าให้ ไ ม่มีก ารรั บตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบีย นอื!นแต่อ ย่างใด ส่วน
กรรมการไทยนั Aนตามข้ อมูลประวัติกรรมการห้ าปี ย้ อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื!นเกิน
5 บริ ษัท ดังนั Aน จึงเห็นได้ ว่ากรรมการบริ ษัทแต่ละคนเป็ นผู้ที!สามารถปฏิบตั ิหน้ าที!และอุทิศเวลาให้ กับบริ ษัทได้ อย่างเต็มที!และ
เต็มความสามารถ
สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ!งของบริ ษัทจะต้ องอุทิศเวลาในการทํางานทังA หมดของตนให้ แก่บริ ษัท
เพื!อให้ เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้ าง
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที!ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื!นนอกประเทศ บริษทั จะรายงานไว้ ในรายงานประจําปี อย่างชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริษทั ได้ กําหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 5 ครังA และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าตลอด
ทั Aงปี พร้ อมทั Aงได้ กําหนดวาระการพิจารณาที!สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ!มในกรณีที!มีเรื! องสําคัญเร่ งด่วน ในการประชุมแต่
ละครังA ได้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้ อมทั Aงเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการได้ ศึกษาล่วงหน้ า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุม ประธานกรรมการซี!งทําหน้ าที!เป็ นประธานในที!ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสําหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัว! ถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระ
จะใช้ มติเสียงข้ างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที!ประชุมจะเป็ นผู้ออกเสียงชี Aขาด ซึง! การพิจารณาวาระต่างๆ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มเป็ นหลัก ทั Aงนี A กรรมการที!มีส่วนได้ เสียในเรื! องที!
พิจารณาจะไม่เข้ าร่วมประชุม และภายหลังเสร็จสิ Aนการประชุมได้ มีการจดบันทึกการประชุมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
ในรอบปี 2558-2559 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 8 ครังA ในแต่ละครังA มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุม
เฉลี!ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั Aงหมด และมีสัดส่วนการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของการประชุมทังA ปี โดยมีคณะผู้บริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วยทุกครังA เพื!อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ!มเติมใน
ฐานะเป็ นผู้ที!เกี!ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง พร้ อมทั Aงรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื!อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว ยกเว้ นการประชุมบางวาระที!จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
เฉพาะกรรมการที! ไ ม่เป็ นผู้บริ หาร เพื!อให้ มี ความเป็ นอิส ระในการแสดงความคิดเห็นได้ อ ย่างเต็ม ที! ทังA นี A กรรมการที!ไ ม่เป็ น
ผู้บริหารได้ มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิม! เติมเป็ นประจําทุกไตรมาสด้ วย
สรุปภาพรวมจํานวนครังA ของการประชุมและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2558-2559 รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้ อ 8.
โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริษัท คณะกรรมการได้ กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยต้ องประเมินผล
การปฏิบตั ิงานโดยตนเองเป็ นประจําทุกปี ทั Aงนี Aเพื!อให้ มนั! ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สําหรับรูปแบบของการประเมินมีทั Aงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั Aงคณะและ
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึง! คณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็ นเครื! องมือที!จะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที!เกิดขึ Aนในรอบปี ที!ผ่านมา โดยจะนําผลการประเมินมา
วิเคราะห์และหาข้ อสรุปเพื!อกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั Aงคณะ จะพิจารณาจาก1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท
หน้ าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ 5) การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล
จะพิจารณาจาก 1) ความพร้ อมของกรรมการ 2) การกําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสี!ยงและการ
ควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดํา เนินงาน
และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขั Aนตอนดังต่อไปนี A
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื!อให้ มีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
ถูกต้ องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที!ได้ ประเมินเรียบร้ อยแล้ วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทั Aงข้ อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริ ษัท นําผลการประเมินพร้ อมทั Aงข้ อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพื!อพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงาน
ต่อไป
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง! ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นั Aน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษทั
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558-2559 กรรมการได้ ให้
ข้ อเสนอแนะอย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทมุ่งมัน! ดําเนินธุรกิจด้ วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้ แก่ “คุณธรรม ความเข้ าอกเข้ าใจ ความเป็ นเลิศ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นหนึ!งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึง! ถือเป็ นตัวแทนของค่านิยมองค์กร
และหลักการสําคัญซึ!งกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของทุกธุรกิ จในกลุ่มทาทา ทังA นี A เพื!อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมี
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด
จรรยาบรรณของทาทาได้ มี ก ารแปลเป็ นภาษาไทย พร้ อมทังA จัดทํ าไว้ เ ป็ นรู ป เล่ม เช่ น เดี ย วกับต้ น ฉบับ และแจกจ่า ยให้ กับ
คณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกทั Aง
ภาครัฐและเอกชนที!บริษัทดําเนินธุรกิจด้ วย นอกจากนี A คณะผู้บริหารของบริษทั ได้ จดั ให้ มีการกํากับ ดูแล สื!อสาร และส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับได้ ยดึ ถือเป็ นแนวทางสําหรับการประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตการทํางานอย่างจริ งจังและเคร่ งครัด ทั Aงในเรื! องความ
ซื! อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม โดยพนัก งานของบริ ษัท ทุก คนต้ อ งเข้ า รั บการอบรมและผ่ า นการทดสอบเกี! ย วกับ
จรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั Aงต้ องลงนามให้ คํารับรองที!จะยึดถือประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางที!ได้ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณด้ วย
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็ นเอกสารมีชีวิต ดังนั AนเอกสารฉบับนีจA ะถูกปรับปรุ งและพัฒนาเพื!อให้ สอดรับกับบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมและกฎระเบียบที!เปลี!ยนแปลงอยู่เสมอ โดยครังA ล่าสุดได้ มีการปรับปรุงเมื!อเดือนกรกฎาคม 2558
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กรณี มีการฝ่ าฝื นหรื ออาจฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของบริ ษัท จะต้ องรายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาตามลําดับชั Aนทราบทันที โดยตั Aงแต่ปี
2551 บริ ษัทได้ แต่งตังA ที!ปรึ กษาจรรยาบรรณเพื! อเป็ นการส่งเสริ มให้ พ นักงานได้ ร้องเรี ยนหรื อรายงานในเรื! องที! มีการฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณเกิดขึ Aน
นอกจากนี A บริษัทยังได้ ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี!ยวกับการร้ องเรี ยนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower
Policy and Practices”) เพื!อให้ พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกใช้ เป็ นเครื! องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
หรื อเรื! องราวการฝ่ าฝื นหรื อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อที!ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรื อหน่วยงานพิเศษอื!นใดของบริษัทได้ อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบตั ิ
การต่ อต้ านการติดสินบนและการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั*น
บริ ษัทมุ่งมัน! ดําเนินธุรกิจด้ วยวิถีทางที!ยุติธรรมและโปร่ งใส โดยยึดพันธสัญญาที!จะป้ องกัน ยับยั Aง และตรวจหาการฉ้ อโกง การ
ติดสินบนและการกระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! ทั Aงปวง นอกจากนี A บริ ษัทยังได้ กําหนดนโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั!นในทุกรู ปแบบไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ ความร่ วมมือกับทั Aงภาครัฐและภาคเอกชนเพื!อสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที!ใสสะอาด
ในปี 2557 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์” แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ ให้ การรับรองแก่บริ ษัทว่า “เป็ น
บริ ษัททีผ่ านกระบวนประเมินตนเองว่ ามี นโยบายและมีแนวปฏิบัติป้ องกันการทุจริ ตภายในองค์ กรครบถ้ วนตาม
เกณฑ์ ที CAC กําหนดไว้ ”
นอกจากนีบA ริ ษัทยังได้ เป็ นส่วนหนึ!งของเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื!อประเทศไทย (PACT) และร่ วมลงนามให้ คํามัน! ในการ
ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจที! The Children Sustainability Forum ซึง! จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิ
เซฟ
ทั Aงนี A กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้ กับการกระทําการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน! ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านคนกลาง หรื อบุคคลที!
สามเพื!อการเรียกร้ อง การได้ รับหรื อให้ ได้ มา การยื!นข้ อเสนอ ให้ สญ
ั ญา หรื อ การจัดหาให้ ได้ มาซึ!งผลประโยชน์ทางการเงิน หรื อ
ผลประโยชน์อื!นใดที!มีมลู ค่า หรื อผลการปฏิบตั ิใดๆ ซึง! มาจากการที!ไปมีอิทธิพลโน้ มน้ าวที!ไม่เหมาะสม ด้ วยเจตนาเพื!อให้ ได้ มาซึง!
ผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกระดับได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้
จัดตังA ระบบและกํ าหนดขันA ตอนการปฏิบตั ิที!มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั!วทังA องค์กร ทังA ในด้ านการจัดทํ า
รายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดต่างๆ อย่างเคร่ งครัด โดยยังคงมีความยื ดหยุ่นให้ พนักงานสามารถควบคุม
กํากับประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพื!อลดความเสี!ยงของการกระทําทุจริตและการใช้ อํานาจในทางมิชอบ และ
ป้ องกันไม่ให้ มีการกระทําผิดกฏหมาย
บริษทั ได้ จดั ตั Aงหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ Aนเป็ นหน่วยงานหนึ!งภายในบริษัท ตั Aงแต่ปี 2552 และได้ มีการกําหนดวัตถุประสงค์
อํานาจหน้ าที!และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้ อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ ผ่านความเห็นชอบ
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จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลงานตรวจสอบของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย โดยปฏิบตั ิงานภายใต้ ก ารดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ!งมีหน้ าที!กํากับดูแลการดําเนินงานด้ านต่างๆ เป็ น
ประจําทุกไตรมาสเพื!อให้ เป็ นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอํานาจหน้ าที!และกฏระเบียบต่างๆ รวมทั Aงการประเมินผลการบริ หาร
จัดการ ความเสี!ยงและการควบคุมภายในให้ เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั Aงนี A คณะกรรมการได้ ปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระ และสามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินงานที!สําคัญและการทําธุรกรรมทางการเงินที!สําคัญเป็ นไปตามแนวทางและระเบียบที!
กําหนด
รายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้ อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี!ยง
การจัดการความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์
บริษทั ให้ ความสําคัญในเรื! องการจัดการเกี!ยวกับความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี!ยวข้ องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริษทั จะดําเนินงานด้ วยความซื!อสัตย์สุจริ ต มีเหตุผล เป็ นอิสระและโปร่ งใส เพื!อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเงื!อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมายที! เกี! ยวข้ อง โดยรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูล การ
ดําเนินงานของบริ ษัทภายใต้ ข้อกําหนดต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วนชัดเจน ตลอดจนไม่นําข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพื!อ
ประโยชน์ส่วนตน กรณีที!กรรมการบริษทั คนหนึง! คนใดมีส่วนได้ เสียกับผลประโยชน์ของเรื! องที!กําลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้ าร่ วม
ประชุมหรืองดการออกเสียง
นอกจากนี A บริษัทยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ที!ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิในเรื! อง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน ซึง! ได้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั Aนโดยเคร่งครัดอีกด้ วย
การบริ หารความเสี*ยง
บริ ษัทได้ จัดให้ มีวิธีการบริ หารความเสี!ยงที!เหมาะสม โดยนําระบบที!เป็ นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับธุรกิจของ
บริษทั และแต่งตั Aงคณะทํางานบริหารความเสี!ยงซึง! ประกอบด้ วย ฝ่ ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัท และบริ ษัทย่อย
ทําหน้ าที!กําหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี!ยงในการดําเนินธุรกิจทัว! ทั Aงองค์กร รวมถึงกําหนดและ
ทบทวนปั จจัยความเสี!ยงโอกาสที!จะเกิดความเสี!ยง และผลกระทบจากความเสี!ยงที!ส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการที!เหมาะสมเพื!อลดความเสี!ยงที!เกิดขึนA และติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสี!ยง
รวมทั Aงทบทวนและปรับแผนให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ!งขึ Aน
ทังA นี A ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทํ าหน้ า ที! ประเมิน ประสิทธิ ภ าพของการบริ หารความเสี! ย ง และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจําเพื!อเป็ นสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้ าในการป้ องกันหรือลดความเสียหายหรื อ บรรเทาความ
เสียหายที!อาจจะเกิดขึ Aนต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิบตั ิหน้ าที!ของกรรมการและผู้บริ หาร โดยส่งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมความรู้ ที!
เกี!ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทแก่กรรมการและผู้บริ หาร ตลอดจนการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรหรื อกิจกรรมต่างๆ จาก
สถาบันที!เกี!ยวข้ องอย่างต่อเนื!องและเป็ นประจํา ตั Aงแต่เริ! มเข้ าตําแหน่งในบริ ษัท เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของ
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รัฐและเอกชน เพื!อเป็ นการเพิ!ม พูนความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุ งและ
พัฒนาตนเองให้ ทันต่อ สถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังA นี กA รรมการชาวไทยทุกคนได้ ผ่านการอบรมสัมมนาใน
หลักสูตรต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที!กรรมการจาก IOD เป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
รายละเอียดในหัวข้ อนี Aอยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพื*อความยั*งยืน” ซึง! บริษทั ได้ แนบตัวเล่มแยกมาให้ ต่างหาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี*ยง
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่งมั!นส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที!มีประสิทธิภาพ โดยเป็ นผู้กําหนดนโยบายและกรอบการ
ควบคุมภายให้ ผ้ บู ริหารของบริษัทใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดความเสี!ยง ออกแบบกิจกรรมในการควบคุมและการปฏิบตั ิการ
กํากับดูแลและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้ เป็ นปั จจุบนั บริ ษัทยังจัดทํานโยบายและคู่มือการปฏิบตั ิงานรวมถึงระเบียบ
ข้ อบังคับและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื!อเป็ นแนวทางการปฏิงานของพนักงานและเพื!อให้ มนั! ใจว่าการผลิตสินค้ าและ
บริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตั Aงคณะกรรมการตรวจสอบซึง! ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ให้ ดูแลประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที!เกี!ยวข้ องกับ ความเป็ นอิสระ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี!ยง การปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อบังคับ
ของบริ ษั ทและกฎหมายที! เกี! ย วข้ อง จริ ย ธรรม การรายงานและการเปิ ดข้ อ มูล ทางการเงิ น และยัง ทํ าหน้ าที! ส อบทานการ
ดําเนินงานของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักบรรษัทภิบาลที!ดีรวมทั Aงการเสนอแต่งตังA ผู้สอบบัญชีและงานอื!นๆที!คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ!งแวดล้ อมและความเสี!ยงที!
เปลี!ยนแปลง คณะกรรมการการตรวจสอบได้ รับทราบข้ อมูลที!ใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที!ที!ได้ รับมอบหมายจากแหล่งต่างซึง! รวมถึง
•

การปรึกษากับผู้บริหารถึงผลการดําเนินงานและเหตุการณ์ที!สําคัญ

•

การแสดงความเห็นของผู้ต รวจสอบภายนอกต่อการจัดทํ างบการเงินของบริ ษัทและประเด็นสํ าคัญที!เกี! ยวกับ
รายงานทางการเงิน

•

แผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี ) ที!จดั ทําโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบเกี!ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน

•

การร้ องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท ที!รายงานโดยที!ปรึกษาด้ านจรรยาบรรณ

จากการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท เมื! อวัน ที! 29 เมษายน 2559 ซึ!งมี ก รรมการตรวจสอบทุกคนเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยนันA
คณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัท มี
ความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริษทั ในแต่ละด้ านสําหรับรอบปี 2558-2559 ดังนี A
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องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทมี โครงสร้ างองค์ กรและสภาพแวดล้ อมที! ส่งเสริ มให้ ก ารปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุม อย่าง
เพียงพอและสามารถแบ่งแยกหน้ าที!ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี A ยังมีการจัดโครงสร้ างองค์กรให้
เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทั Aงสรรหาพนักงานที!มีคณ
ุ ภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื!องให้ เหมาะสม
กับการเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้ มีคู่มือปฏิบตั ิงานเพื!อให้ การปฏิบตั ิงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี A
บริษทั ได้ กําหนดแผนงานและเป้ าหมายทางธุรกิจประจําปี 2558-2559 โดยให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายในระยะยาว
แผนงานประจํา ปี นี Aได้ จดั ทําขึ Aนโดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และ
ความมุ่งมัน! ของบริษัทที!จะบรรลุตามเป้ าหมายที!กําหนดไว้
การบริ หารจัดการความเสี*ยง
บริ ษัทมี กระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี! ยงที! มี ผลต่อการดํ าเนินธุรกิจ ซึ!งมี ผ ลจากการเปลี! ยนแปลงด้ าน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริ ษัทได้ พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของความเสี!ยงตามความถี!
และผลกระทบที!มีต่อความสําเร็จตามเป้ าหมาย แผนการบริหารความเสี!ยงได้ ถกู ถ่ายทอดเพื!อให้ หน่วยงานต่างๆกําหนดกิจกรรม
เพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยง ผู้บริหารได้ มีการประชุมติดตามผลการบริ หารความเสี!ยงอย่างเป็ นประจําซึ!งกิจกรรมส่วนหนึ!งของ
การวางแผนกลยุทธ์ องค์ กร นอกจากนีกA ารบริ หารความเสี! ยงเป็ นอีก หนึ!งวาระที!ประธานบริ ษัทต้ องรายงานในที!ประชุม ของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
บริษทั ได้ กําหนดนโยบายและขั Aนตอนการปฏิบตั ิงานที!เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ กําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที! และอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริหารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั และบริ ษัท
ย่อยเป็ นประจําและสมํ!าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื! องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารและ
บุคคลเกี!ยวข้ องที!เพียงพอและรัดกุม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสื*อสารข้ อมูล
บริ ษัทนําเสนอข้ อมูลที!ถูกต้ อง ครบถ้ วน มีเนือA หาที!จําเป็ นและสําคัญต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท มีการบันทึก
รายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกครังA นอกจากนี A มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารบัญชีตามที!กฎหมายกําหนด พร้ อม
ทั Aงมีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสื!อสารที!มีความเป็ นปั จจุบนั ทันเวลา และง่ายต่อการเข้ าใจ
ระบบการติดตาม
บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้บริ หารเป็ นประจําทุกเดือน เพื!อติดตามผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที!กําหนดไว้
และได้ นําเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํ าทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ และกําหนดมาตรการแก้ ไข และการเสนอแนะให้ ปรับปรุงโดยฝ่ ายบริ หารต่อไป และจะมีการแจ้ งผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนที!กําหนดต่อที!ประชุมกรรมการบริษทั อย่างสมํ!าเสมอ
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12. รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
รายการบัญชีที!สําคัญกับบริษทั ที!เกี!ยวข้ องกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี สิ Aนสุดวันที! 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558
และ 31 มีนาคม 2557 สรุปได้ ดงั นี A
หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 2559

31 มี.ค. 2558

31 มี.ค. 2557

ขายสินค้ า

1,166,977

910,270

1,177,231

รายได้ อื!น

8,059

8,703

8,149

ซื Aอสินค้ า

2,147,396

1,125,724

2,375,933

ค่าใช้ จ่ายอื!น

11,263

20,039

25,101

ลูกหนี Aการค้ า

175,368

-

55,062

950

812

1,142

71,220

71,220

71,220

459,311

290,265

725,875

เจ้ าหนี Aและเงินกู้ยืม

12,405

3,213

8,926

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

46,100

99,658

-

270,596

270,596

270,596

ลูกหนี Aและเงินให้ ก้ ยู ืม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น *
เจ้ าหนี Aการค้ า

หนี Aสินระยะยาว

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 11 ที!ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

การคํ Aาประกันของบริษัทและบริษทั ย่อย

*หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2557 ได้ มีการเปลีย! นตัวลูกหนี Aจาก Tata Sons Ltd. เป็ น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดงั นี A
รายละเอียดรายการขายสินค้ ากับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน

หน่วย: พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน

ชื*อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
2 Tata Steel Limited
3 NatSteel Holding Pte. Ltd.
7 บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
31 มี.ค. 59

31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 57

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

464,640

666,717

925,379

ผลิตเหล็ก
บริ ษัทใหญ่
ผลิตเหล็ก
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
ผลิตลวดเหล็กเคลือบ
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
สังกะสี

666,183
-

212,103
-

123,565
6,403

36,154

31,450

121,884

1,166,977

910,270

1,177,231

ผลิตลวดเหล็ก

รวมรายการขายสินค้ าระหว่ างกัน
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รายละเอียดรายการรายได้ อ* ืนกับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน่วย: พันบาท
ลักษณะ
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 59

31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 57

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

8,095

8,703

8,149

รวมรายการรายได้ อ*นื ระหว่ างกัน

8,095

8,703

8,149

รายละเอียดรายการซือ' สินค้ ากับบริษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

2 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

3 Tata Steel International (Singapore) Pte.

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59
31 มี.ค.58
31 มี.ค.57
239

404,142

2,003,125

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

182,971

221,788

188,637

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

24,243

24,774

-

4 Nat Steel Trade International Pte. Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

273,247

-

5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิม
ชื!อ Tata Steel international (Hong Kong)
Ltd.)

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

1,917,153

181,782

6,299

6 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

677

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

1,452

177,195

8 Tata International Limited

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

22,790

18,539

-

2,147,396

1,125,724

2,375,933

Ltd.

รวมรายการซือ' สินค้ าระหว่ างกัน
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รายละเอียดรายการค่ าใช้ จ่ายอื*นกับบริษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 Tata Consultancy Services (Thailand)

หน่วย: พันบาท
ลักษณะความสัมพันธ์

-

11,092

11,496

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

489

-

4

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

240

-

5

ผลิตเหล็ก

บริ ษัทใหญ่

720

11

90

5 Tata Sons Ltd.

ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

754

757

5,560

6 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ลงทุน

ผู้ถือหุ้น

-

-

19

7 NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

60

80

142

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

9,000

8,099

7,785

11,263

20,039

25,101

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

8 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ให้ บริ การคอมพิวเตอร์ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59
31 มี.ค.58
31 มี.ค.57

ค้ าขายและบริ การ
จัดซื Aอจัดจ้ าง
ผลิตลวดเหล็ก

รวมรายการค่ าใช้ จ่ายอื*นระหว่ างกัน

รายละเอียดลูกหนีก' ารค้ ากับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท
1 บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด
2 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด
3 Tata Steel Limited

หน่วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตลวดเหล็กเคลือบ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
สังกะสี
ผลิตลวดเหล็ก
ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
บริ ษัทใหญ่

รวมรายการลูกหนีก' ารค้ าระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59
4,616

-

31 มี.ค.57
7,089

170,752

-

47,973
-

175,368

-

55,062

รายละเอียดรายการลูกหนีแ' ละเงินกู้ยืมบริษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท
1 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

31 มี.ค.58

หน่วย : พันบาท

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 59

31 มี.ค. 58

31 มี.ค. 57

805

788

710

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

2 Tata Steel Nederland Services B.V.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

432

3 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริ ษัทใหญ่

16

24

-

4 Tata Sons Limited.

ให้ บริ การด้ านที!
ปรึกษา

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

129

-

-

950

812

1,142

รวมรายการลูกหนีแ' ละเงินให้ ก้ ูยมื ระหว่ างกัน
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รายละเอียดรายการสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื*นกับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

การลงทุน

ผู้ถือหุ้น

รวมรายการสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื*นระหว่ างกัน

หน่วย : พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59
71,220

31 มี.ค.58
71,220

31 มี.ค.57

71,220

71,220

71,220

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีก' ารค้ ากับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท
1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชือ!
Tata Steel international (Hong Kong)

71,220

หน่วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59

31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

436,940

179,848

-

2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

5,340

4,370

-

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

(498)

84,207

667,685

4 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

17,529

21,840

21,468

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

-

36,722

459,311

290,265

725,875

รวมรายการเจ้ าหนีก' ารค้ าระหว่ างกัน

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีแ' ละเงินกู้ยืมกับบริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน**
ชื*อบริษัท
1 บริ ษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

รีไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุ้นโดยทางอ้ อม

หน่วย : พันบาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57
306

825

317

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

-

1,902

3,087

3 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

441

-

ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

11,773

33

5,510

5 Tata Steel UK Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

12

12

6 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริ ษัทใหญ่

326

-

-

ลงทุน

ผู้ถิอหุ้น

201,822

-

-

214,227

3,213

8,926

4 Tata Sons Ltd

7 T S Global Holdings Pte. Ltd.

รวมรายการเจ้ าหนีแ' ละเงินกู้ยมื ระหว่ างกัน

หมายเหตุ **รายละเอียดเจ้ าหนี Aและเงินกู้ยืมกับบริษัทที!เกี!ยวข้ องข้ างต้ นเป็ นรายการค้ าที!เกิดขึ Aนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน ซึง! ตามวิธีการ
บันทึกบัญชี หากเป็ นรายการค้ าที!เป็ นธุรกิจหลักของแต่ละบริ ษัท จะบันทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนี Aการค้ากับบริ ษัททีเ! กี!ยวข้ องกัน แต่หากไม่ใช่ธรุ กิจหลักหรื อเป็ นบริการอืน!
รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ ในรายการเจ้ าหนี Aและเงินกู้ยมื กับบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องข้ างต้ น เป็ นต้ น
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รายละเอียดรายการเงินรั บล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
ชื*อบริษัท
1 บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตลวดเหล็ก

ผู้ถือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

รวมรายการเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59

31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

46,100

99,658

-

46,100

99,658

-

รายละเอียดรายการหนีส' ินระยะยาวกับบริษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
ชื*อบริษัท
1 T S Global Holding Pte .Ltd

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตเหล็ก

ผู้ถือหุ้น

รวมรายการหนีส' ินระยะยาว

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.59

31 มี.ค.58

31 มี.ค.57

270,596

270,596

270,596

270,596

270,596

270,596

รายละเอียดการคํา' ประกันของบริ ษัทและบริษัทย่ อย
ชื*อบริษัท

หน่วย: ล้ านบาท

ลักษณะการคํา' ประกัน

วงเงินคํา' ประกัน

TSTH

- คํา' ประกันการชําระหนีต' ามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

11,200

NTS

- คํา' ประกันการชําระหนีต' ามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

11,200

SISC

- คํา' ประกันการชําระหนีต' ามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

11,200

SCSC

- คํา' ประกันการชําระหนีต' ามสัญญากู้เงินระหว่ างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

11,200

หมายเหตุ การคํ Aาประกันดังกล่าว เป็ นการคํ Aาประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
วงเงิน 6,870 ล้ านบาท และ ระหว่างกลุม่ TSTH กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 4,330 ล้ านบาท

เงื*อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน โดยใช้ นโยบายการซื Aอขายและ
อัตราการกู้ยืมซึง! ต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี Aยได้ เช่นเดียวกับบุคคลทัว! ไป อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที!ไม่มีราคาหรื ออัตราเทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรี ยบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้ เงื!อนไขที!เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน
หรื ออาจว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระเพื!อนํามาใช้ เปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันที!สําคัญ
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึง! เกิดขึ Aนจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษทั กับบริษัทย่อยและบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน
บนเงื!อนไขการค้ าทัว! ไป ซึง! เป็ นรายการที!ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัท กล่าวคือ ในการซื Aอวัตถุดิบ บริ ษัทมัน! ใจในเรื! องคุณภาพ
และความสมํ!าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับการขายสินค้ าจะเป็ นการเพิ!มช่องทางการจําหน่ายให้ แก่บริษัท และในส่วนของ
ตัว เงินสามารถเพิ!มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
มาตรการหรือขัน' ตอนในการอนุมัตริ ายการระหว่ างกัน
ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนั Aน ในแต่ละบริษัทได้ มีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไว้ อย่างชัดเจนว่าต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรื อได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อคณะ
จัดการ หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทตามวงเงินที!กําหนดไว้ ภายใต้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทที!วางไว้ การกําหนด
อํานาจดังกล่าวได้ มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ!าเสมอ เพื!อให้ เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดําเนินงานและการ
ควบคุมภายในที!ดี
ในกรณีที!อาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริษัทจะปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและขั Aนตอนต่างๆ ตามประกาศและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยอย่ างเคร่ ง ครั ด ทังA ในด้ า นการขออนุมัติ ต่อ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถื อ หุ้น ภายใต้ ค วามเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั Aงนี A กรรมการและผู้บริหารที!อาจมีส่วนได้ เสียในเรื! องที!พิจารณาจะต้ องไม่เข้ าร่ วมประชุม หรื อ งดออก
เสียง เพื!อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็ นไปอย่างยุติธรรม
การดําเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในกรณีที!จะต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที!เกี!ยวโยง
กันและรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ที!สําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตามาตรฐานการบัญชีที!กําหนด โดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั Aนตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทําไปบน
พื Aนฐานของความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื!อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้ มธุรกรรมต่างๆ ซึ!งเกิดขึ Aนระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันในอนาคต ยังคงเป็ นไปตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติและตามเงื!อนไขการค้ าทัว! ไป
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ Aนกับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสีย
และ/หรื อบุคคลที!เกี!ยวโยงกัน บริษทั ก็จะปฏิบตั ิตามมาตรการและขั Aนตอนต่างๆ ตามประกาศและข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

ส่ วนที* 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงิน
สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี สิ Aนสุดวันที! 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557 ปรากฏดังนี A
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

2559

2559

2557

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

1,186.75

708.60

1,340.10

636.14

660.08

692.74

31.25

30.64

44.55

2,296.42

3,222.68

4,575.83

27.48

29.26

40.49

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

4,906.72

5,203.66

5,532.37

สินทรัพย์อื!น

3,812.18

3,784.60

3,968.96

ลูกหนี Aการค้ า-สุทธิ
ลูกหนี Aและเงินให้ ก้ ยู ืมบริษัทที!เกี!ยวข้ อง
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น

รวมสินทรัพย์

12,896.93 13,639.52 16,195.04

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั Aน

2,044.15

2,298.95

2,085.03

เจ้ าหนี Aการค้ า

846.59

801.00

1,414.59

หนี Aสินส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึง! ปี

206.32

871.33

1,616.33

เจ้ าหนี Aและเงินกู้ยืมจากบริษัทที!เกี!ยวข้ อง

233.08

28.04

27.70

หนี Aสินหมุนเวียนอื!นๆ

570.68

613.03

575.37

เงินกู้ยืมระยะยาว

270.60

470.60

1,335.60

หนี Aสินอื!น

171.27

157.88

123.95

รวมหนีส' ิน

4,342.69

5,240.83

7,178.57
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายการ

2559

2558

2557

8,421.54

8,421.54

8,421.54

-

-

-

8,421.54

8,421.54

8,421.54

3,388.83

3,388.83

3,388.83

1.86

0.50

0.60

337.30

334.60

333.84

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรที!ยงั ไม่เกิดขึ Aนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฏหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม

(3,582.67) (3,734.18) (3,117.03)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(12.62)

(12.60)

(11.31)

8,554.24

8,398.69

9,016.47

งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย

16,732.80 21,355.09 25,362.71

รายได้ รวม

16,872.26 21,410.46 25,440.10

ต้ นทุนขาย

15,784.88 20,788.78 24,236.73

กําไรขั Aนต้ น(ขาดทุน)

947.92

566.31

1,125.98

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

730.84

779.41

792.02

-

-

-

133.17

227.96

327.54

ค่าใช้ จ่าย ภาษีเงินได้ (รายได้ )

69.19

225.35

53.02

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

69.19

(611.04)

30.78

154.22

(609.76)

30.79

0.02

(0.07)

0.00

ค่าเผื!อการด้ อยค่า
ดอกเบี Aยจ่าย

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั Aนพื Aนฐาน (บาท(
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละปี สิ Aนสุดวันที! 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย : ล้ าน

บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่ อนภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที!ยงั
ไม่เกิดขึ Aนจริง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื!น
กลับรายการค่าเผื!อมูลค่าสินค้ าเสื!อมคุณภาพ
ค่าเสื!อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าคงเหลือ
ประมาณหนี Aสินสําหรับพนักงานเกษียณอายุ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี Aยรับ
ดอกเบี Aยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี A
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (กําไร)
กลับรายการค่าเผื!อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื!น
ประมาณการเบี Aยปรับและเงินเพิ!มที!เกี!ยวข้ องกับภาษีเงิน
ได้ นิติบคุ คลรอขอคืน

2559
223.38

2558
(385.70)

2557
83.80

4.07

(2.99)

4.38

(52.56)
9.18
522.87
2.50
27.75
(3.70)
133.17
10.50

(16.80)
6.40
521.16
35.31
0.04
(8.58)
227.96
(2.86)

1.93
588.84
25.56
0.04
(20.59)
327.54
(2.89)
(4.89)

-

-

(0.17)

877.16

373.94

2.73
1,006.28

ลูกหนี Aการค้ าและลูกหนี Aบริษัทที!เกี!ยวข้ อง
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมลู ค่าเพิม! รอขอคืนและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
เจ้ าหนี Aการค้ าและเจ้ าหนี Aบริษัทที!เกี!ยวข้ อง
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี Aสินหมุนเวียนอื!น
ประมาณหนี Aสินสําหรับพนักงานเกษียณอายุเพิม! ขึ Aน
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบี Aย

24.00
872.98

46.56
1,308.02

180.28
338.53

(10.86)
56.47
(116.23)
(13.66)
(31.64)
(125.82)

23.83
(610.17)
44.73
(10.72)
(56.72)
(230.54)

70.37
35.15
(12.83)
(12.37)
(86.39)
(326.90)

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

1,532.40

888.93

1,192.12
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

สําหรับแต่ละปี สิ Aนสุดวันที! 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557
(หน่วย : ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื!น
รับดอกเบี Aย
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับ/จ่ายจากซื Aอหรื อขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2559
52.56
4.06
4.05
(197.93)
(137.26.)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั Aนจากสถาบัน
การเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
เจ้ าหนี Aการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี A
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

213.91 (247.14)
(917.00) (1,610.00) (1,650.00)
(48.50)
(917.00) (1,396.09) (1,945.64)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ*มขึน' (ลดลง(
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิน' งวด

478.14
708.60
1,186.74
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2558
16.80
9.37
2.90
(153.42)
(124.35)

(631.50)
1,340.10
708.60

2557
22.30
6.40
(69.83)
(41.13)

(794.65)
2,134.75
1,340.10

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

อัตราส่ วนทางการเงินที*สําคัญ

2559

2558

2557

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)

1.07

1.01

1.17

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (เท่า)

0.47

0.30

0.36

25.82

31.57

31.92

14

12

12

23.33

18.94

16.67

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครัง" )

3.34

3.99

4.41

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (ครัง" )

1.27

1.44

1.48

34

38

44

6.59

1.64

3.07

0.51

0.62

0.80

0.91

(2.85)

0.12

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

1.2

(4.1)

0.2

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

1.8

(7.0)

0.3

อัตรากําไรขันต้
" น (%)

2.7

2.7

4.4

อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(%)

2.1

(0.7)

1.6

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการใช้ สินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี " (ครัง" )
ระยะเวลาเก็บหนี "เฉลี%ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (ครัง" )

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี "
อัตราส่วนหนี "สินต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี "ย
(เท่า)
อัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (%)
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บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายได้
สําหรั บงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559
บริ ษัท และบริ ษั ทย่อ ยมี รายได้ จ ากการจัด จํ าหน่าย 16,732.80 ล้ านบาท โครงสร้ างรายได้ แ ยกตามประเภทผลิ ตภัณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆ ภายในประเทศ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 63, ร้ อยละ 19 และร้ อยละ 8 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ เป็ นการจัด
จําหน่ายต่างประเทศ
บริษทั และบริษัทย่อยมีรายได้ ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 139.47 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.83 ของ
รายได้ รวม ที!สํ าคัญได้ แก่ เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื! น 52.56 ล้ านบาท, เงินชดเชยความเสี ยหายจากบริ ษัท
ประกันภัย 34.69 ล้ านบาท, กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยน - สุทธิ 15.08 ล้ านบาท, กําไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้
6.14 ล้ านบาท, ดอกเบี Aยรับ 3.70 ล้ านบาท, กําไรจากการจําหน่ายที!ดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.43 ล้ าน
บาท และรายได้ อื!นๆ 25.87 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ จ ากการจัด จํ า หน่ า ย 21,355.09 ล้ า นบาท โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆภายในประเทศ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 65, ร้ อยละ 21 และร้ อยละ 7 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้ อยละ 7 ของรายได้ เป็ นการจัดจําหน่าย
ต่างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 55.36 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.26 ของ
รายได้ รวม ที!สําคัญได้ แก่ เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื!น 16.80 ล้ านบาท, กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยน - สุทธิ 15.20
ล้ านบาท, ดอกเบี Aยรับ 8.57 ล้ านบาท, กําไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 6.20 ล้ านบาท, กําไรจากการจําหน่ายที!ดิน
อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.88 ล้ านบาท, และรายได้ อื!น 5.71 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557
บริ ษัท และบริ ษั ทย่อ ยมี รายได้ จ ากการจัด จํ าหน่าย 25,362.71 ล้ านบาท โครงสร้ างรายได้ แ ยกตามประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกอบด้ วยรายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆภายในประเทศ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 58, ร้ อยละ 27 และร้ อยละ 5 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ เป็ นการจัดจําหน่าย
ต่างประเทศ
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้ า จํานวน 77.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.30 ของ
รายได้ รวม ที!สําคัญได้ แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทประกันภัย 33.33 ล้ านบาท ดอกเบี Aยรับ 20.59 ล้ านบาท กําไรจาก
การขายสินทรั พย์ และวัส ดุเหลื อใช้ 10.00 ล้ านบาท กําไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี ชA ํ าระคื นเจ้ าหนี กA ารค้ าจากการปรั บ
โครงสร้ างหนี A 2.89 ล้ านบาท และรายได้ อื!น 10.57 ล้ านบาท
วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของรายได้
ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) เป็ นเงิน 16,732.80 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,145,000 ตัน เมื!อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนซึง! มียอดขายสุทธิ 21,355.09 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ!มขึ Aนร้ อยละ 2
ยอดขายที!เพิ!มขึ Aนเนื!องจากมีการส่งออกเพิ!มขึ Aน
ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็ นเงิน 21,355.09 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,128,000 ตัน เมื!อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อนซึง! มียอดขายสุทธิ 25,362.71 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตัน ปริมาณการขายลดลงร้ อยละ 13
เนื!องจากการอ่อนตัวของตลาดส่งผลให้ ความต้ องการบริโภคสินค้ าตํ!า การนําเข้ าสินค้ าเพิ!มขึ Aน และแนวโน้ มราคาขายที!ลดลง
ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็ นเงิน 25,362.71 ล้ านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตัน เมื!อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึง! มียอดขายสุทธิ 25,014.52 ล้ านบาท จากปริ มาณขาย 1,175,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ!มขึ Aนร้ อยละ
10 ยอดขายที!เพิ!มขึ Aนมาจากความต้ องการในงานโครงการที!ยังทําต่อเนื!อง การขายในตลาดต่างจังหวัดและการส่งออกไปยัง
ประเทศเพื!อนบ้ าน
ต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขัน' ต้น
สําหรั บงวด เมษายน 2558 มีนาคม - 2559
บริษทั และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 15,784.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94.33 ของรายได้ จากการขาย มีอตั รากําไรขั Aนต้ นคิดเป็ น
ร้ อยละ 5.67 ของรายได้ จากการขาย
สําหรั บงวด เมษายน 2557 มีนาคม - 2558
บริษทั และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 20,788.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.35 ของรายได้ จากการขาย มีอตั รากําไรขันต้
A นคิดเป็ นร้ อยละ 2.65
ของรายได้ จากการขาย
สําหรั บงวด เมษายน 2556 มีนาคม - 2557
บริ ษทั และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 24,236.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.56 ของรายได้ จากการขาย มีอตั รากําไรขั Aนต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 4.43
ของรายได้ จากการขาย
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วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขัน' ต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รากําไรขันA ต้ นงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 อยู่ที!ร้อยละ 5.67 ซึง! สูงกว่าปี ก่อน เนื!องจากราคา
ขายเฉลี!ยในปี นี Aลดลงจากปี ก่อนตันละ 4,300 บาท ขณะที! ต้ นทุนขายเฉลี!ยลดลงตันละ 4,600 บาท ต้ นทุนขายที!ลดได้ มากกว่า
เป็ นผลจากการบริหารทั Aงด้ านการค้ า และการผลิตที!มีประสิทธิภาพ เป็ นผลให้ อตั รากําไรขั Aนต้ นปี นี Aเพิ!มขึนA จากปี ก่อน ตันละ 300
บาท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รากําไรขันA ต้ นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 อยู่ที!ร้อยละ 2.65 ซึ!งตํ!ากว่าปี ก่อน เนื!องจากราคา
ขายเฉลี!ยในปี นี Aลดลงจากปี ก่อนตันละ 600 บาท ขณะที! ต้ นทุนขายเฉลี!ยลดลงตันละ 300 บาท เป็ นผลให้ อตั รากําไรขั Aนต้ นปี นี A
ลดลงจากปี ก่อน ตันละ 300 บาท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รากําไรขันA ต้ นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 อยู่ที!ร้อยละ 4.43 ซึง! สูงกว่าปี ก่อน เนื!องจากราคา
ขายเฉลี!ยในปี นี Aลดลงจากปี ก่อนตันละ 1,800 บาท ขณะที! ต้ นทุนขายเฉลี!ยลดลงตันละ 2,300 บาท เป็ นผลให้ อตั รากําไรขั Aนต้ นปี
นี Aเพิม! ขึ Aนจากปี ก่อน ตันละ 500 บาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
สําหรั บงวด เมษายน 2558 มีนาคม - 2559
บริษทั และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 154.22 ล้ านบาท เมื!อเทียบกับปี ก่อนที!มีขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2557 มีนาคม - 2558
บริษทั และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ )611.04) ล้ านบาท เมื!อเทียบกับปี ก่อนที!มีกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท
สําหรั บงวด เมษายน 2556 มีนาคม - 2557
บริษทั และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท เมื!อเทียบกับปี ก่อนที!มีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท
วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 154.22 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 2557 มีนาคม 2558 ซึง! มีผลขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้ านบาท ทั Aงนี Aเป็ นผลมาจากการควบคุมการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้ มงวด
และเน้ นการควบคุมต้ นทุนและสัดส่วนของการขายอย่างต่อเนื!อง
งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 2556 มีนาคม 2557 ซึง! มีผลกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท เกิดจากปริ มาณขายที!ลดลงเนื!องจากความล่าช้ าในการดําเนินงานโครงการ
โครงสร้ างพื Aนฐาน, การจํากัดปริ มาณการซื Aอของลูกค้ าซึง! จะสั!งเมื!อมีคําสั!งซื Aอแล้ วเท่านันA รวมถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื!องของ
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ผลต่างราคาขายและวัตถุดิบ เนื!องจากราคาเศษเหล็กที!ไม่ลดลงในขณะที!ราคาขายสินค้ าสําเร็ จรู ปอ่อนตัวลง และการปรับปรุง
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (200) ล้ านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที! 12 (ปรับปรุง 2555)
งวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 บริษทั และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 30.79 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 2555 - มีนาคม
2556 ซึง! มีผลขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้ านบาท ซึ!งผลประกอบการที!ดีขึนA เกิดจากการควบคุมการใช้ เงินทุนหมุนเวียนอย่าง
เข้ มงวด เน้ นการควบคุมต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื!อง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ
ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ส่ วนประกอบของสินทรั พย์
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 12,896.93 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน ที!ดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์อื!น 4,178.03 ล้ านบาท 4,906.72 ล้ านบาท และ 3,812.18 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ!ง
สินทรัพย์อื!นแบ่งเป็ นค่าความนิยม 3,456.01 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี จํานวน 31.94 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ รอขอคืน
จํานวน 209.89 ล้ านบาท และอื!นๆ
คุณภาพของสินทรั พย์
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียอดลูกหนี Aการค้ าสุทธิหลังค่าเผื!อหนี Aสงสัยจะสูญแล้ ว 636.14 ล้ านบาท โดย
ร้ อยละ 72.43 เป็ นลูกหนี Aการค้ าบริษัทอื!น หากพิจารณาคุณภาพลูกหนี Aการค้ าของบริษัทจัดได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้ อยละ
99.27 ของยอดลูกหนี Aการค้ าดังกล่าวมีอายุหนี Aตํ!ากว่า 3 เดือน ซึง! เป็ นระยะเวลาการชําระหนี Aเฉลี!ยที!บริษัทให้ กบั ลูกค้ า
บริษทั และบริษัทย่อยมีนโยบายตั Aงค่าเผื!อหนี Aสงสัยจะสูญตามจํานวนหนี Aที!คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี Aไม่ได้ ซึง! จํานวนหนี Aที!คาด
ว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ นั Aน ประมาณขึนA จากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนีใA นอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี A
โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าเผื!อหนี Aสงสัยจะสูญ ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 21.88 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 3.44 ของ
ยอดลูกหนี Aการค้ ารวม ส่วนใหญ่เป็ นค่าเผื!อหนี Aสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี Aการค้ าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการในปี
2549
นอกจากนี A ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีการตั Aงค่าเผื!อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือและมูลค่าสินค้ าเสื!อมคุณภาพและ
เคลื!อนไหวช้ า 38.60 ล้ านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 2 เรื!อง สินค้ าคงเหลือซึง! บริ ษัทและบริษัทย่อยจะได้
มีการพิจารณาเป็ นประจําทุกปี
สภาพคล่ อง
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษทั และบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ!มขึ Aนจากปี 2558 478.15 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,532.40 ล้ านบาท ซึง! เป็ นกําไรจากกิจกรรม
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ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสA ินดําเนินงาน 877.16 ล้ านบาท และเป็ นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 655.24 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และบริ ษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 137.26 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 917.00 ล้ านบาท ซึง! เป็ นผลจากการจ่ายชําระ คืนเงินกู้ระยะยาว 865.00 ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงินและ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะสั Aน 52 ล้ านบาท
ณ วันที! 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2557 631.50 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 888.93 ล้ านบาท ซึ!งเป็ นกําไรจากกิจกรรม
ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสA ินดําเนินงาน 373.93 ล้ านบาท และเป็ นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 515.00 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 124.35 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 1,396.09 ล้ านบาท ซึง! เป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,610.00 ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงิน
และการได้ รับเงินกู้ยืมระยะสั Aน 213.91 ล้ านบาท
ณ วันที! 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2556 797.65 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,192.12 ล้ านบาท ซึง! เป็ นกําไรจากกิจกรรม
ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี Aสินดําเนินงาน 1,006.28 ล้ านบาท และเป็ นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 185.84 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้ าคงเหลือ และบริ ษัทมีกระแสเงิน
สดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 41.12 ล้ านบาท เป็ นผลจากการลงทุนเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้ านบาท ซึง! เป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนกู้ยืมระยะสั Aน 247.15 ล้ านบาท, การจ่ายชําระคืนเงินกู้
ระยะยาว 1,650.00 ล้ านบาท ให้ แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชําระคืนเจ้ าหนี Aการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี A 48.49 ล้ านบาท
แหล่ งที*มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษทั และบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี Aสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2558 ที! 0.62 เท่าส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,554.24 ล้ านบาท เป็ นทุนชําระแล้ วของหุ้นสามัญรวม
11,810.36 ล้ านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม (3,582.67) ล้ านบาท, สํารองตามกฎหมาย 337.30 ล้ านบาท, กําไรที!ยงั ไม่
เกิดขึ Aนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื!อขาย 1.86 ล้ านบาท และ ส่วนได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม (12.62) ล้ านบาท

88

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

หนีส' ิน
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี Aสินรวมทั Aงสิ Aน 4,342.69 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนี Aสินหมุนเวียน 3,900.83
ล้ านบาท และหนี Aสินไม่หมุนเวียน 441.87 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 90 และร้ อยละ 10 ของหนี Aสินรวม ตามลําดับ
ทั Aงนี A หนี Aสินหมุนเวียนประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสั Aนจากสถาบันการเงิน 2,044.15 ล้ านบาท, ส่วนของหนี Aสินระยะยาวที!ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึง! ปี จากสถาบันการเงิน 200.00 ล้ านบาท, เจ้ าหนี Aการค้ าและเจ้ าหนี Aอื!น 1,343.25 ล้ านบาท, เงินกู้ยืมระยะ
สั Aนจากกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน 201.82 ล้ านบาท และหนี Aสินหมุนเวียนอื!น 111.60 ล้ านบาท หนี Aสินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วยเงิน
กู้ยืมจากกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน 270.60 ล้ านบาท และหนี Aสินอื!น 171.27 ล้ านบาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน :
1. เงินกู้ยืมระยะสัน'
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษัทได้ ก้ ูยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่งจํานวน 1,498 ล้ านบาท และ 2,179
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบี Aยร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึง! เป็ นการทําสัญญาระยะสั Aนสําหรับวงเงินสินเชื!อรวม 3,216
ล้ านบาท เพื!อซื Aอเศษเหล็กวัตถุดิบอื!นๆ และค่าสาธารณูปโภค
ณ วันที! 31 มีนาคม 2558 บริษทั ได้ ก้ ูยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึง! จํานวน 120 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี Aยร้ อยละ 4.81 4.82 ต่อปี เพื!อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน (2559 : ไม่มี)
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทั ได้ ก้ ยู ืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งจํานวน 546 ล้ านบาท สําหรับทรัสต์รีซีทส์เพื!อซื Aอ
เหล็กแท่ง โดยมีอตั ราดอกเบี Aยร้ อยละ LIBOR ต่อปี (2558 : ไม่มี)
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษัทมีสญ
ั ญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื!อขอรับวงเงินสินเชื!อรวม
จํานวน 5,484 ล้ านบาท และ จํานวน 6,723 ล้ านบาท เพื!อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี Aยของวงเงินสินเชื!อเหล่านี Aมีดงั นี A
วงเงิน

อัตราดอกเบี Aย

1( วงเงินเบิกเกินบัญชี

อัตราดอกเบี Aยขั Aนตํ!าสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี )MOR(

2( ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท

อัตราดอกเบี Aยตามสภาวะตลาด (MMR)

3) ตัว สัญญาใช้ เงิน

อัตราดอกเบี Aยตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษัทได้ ทําการเบิกใช้ วงเงินสินเชื!อซึ!งรวมถึงเลตเตอร์ ออฟเครดิตแล้ วจํานวน 1,534
ล้ านบาท และ 824 ล้ านบาท ตามลําดับ

89

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

2. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้ วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที! 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้ านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบี Aยลอยตัวร้ อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที! 2 ลงวันที! 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี Aย
ลอยตัวร้ อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้ อตกลงเพิ!มเติมอื!นแนบท้ ายสัญญา โดยบริษัทใช้ ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทย่อย
ทั Aง 3 แห่ง เป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที!กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 11 เงินกู้ยืม มีข้อจํากัดเกี!ยวกับการ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้ างการถือหุ้น ซึง! เป็ นไปตามเงื!อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระหนี Aตํ!ากว่า อัตราที!ระบุไว้ ในเงื!อนไขสัญญา
เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ รับหนังสืออนุมตั ผิ ่อนผันในการไม่ปฏิบตั ิตามในเรื! องดังกล่าว
จากผู้ให้ ก้ แู ล้ ว
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที*อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ภาระหนีแ' ละภาระคํา' ประกันที*เกี*ยวข้ องอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษทั มีภาระผูกพันและหนี Aสินที!อาจเกิดขึ Aน ดังนี A
1. บริษทั ย่อยมีเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) ที!เปิ ดแล้ วแต่ยงั ไม่เข้ าเงื!อนไขการเป็ นหนี Aสิน 705.94 ล้ านบาท
2. หนังสือคําA ประกันที!ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และการนิคม
อุตสาหกรรม 386 ล้ านบาท ซึง! เป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ ซึง! มีเงินฝากสถาบันการเงินเป็ นหลักประกันจํานวน 32.11
ล้ านบาท
3. บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี!ยวกับการซื Aอและติดตั Aงเครื! องจักร 0.67 ล้ านบาท
4. บริ ษทั และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 62 ล้ านบาท
ปั จจัยอื*นที*อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสี!ยงที!ระบุในหัวข้ อปั จจัยความเสี!ยง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 25 เครื! องมือทางการเงิน
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 4,208,000
บาท
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ค่ าบริการอื*นๆ (Non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื!นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานอินเดีย, งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ, ค่าเดินทาง, ค่าเบี Aยเลี Aยง, ค่าที!พกั เป็ นต้ น
จํานวน 2,439,298 บาท ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริษัท สํานักงานสอบบัญชีที!ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที!ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดดังกล่าว

91

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

92

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559

บริ ษทั ทาทา สตีล (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

2

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

3

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

4

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

*เป็ นกรรมการผูม้ ี อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีก ําหนดในหนังสือรับรอง

5

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

6

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

*หมายเหตุ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแทน นายอาชี ช อนุปัม มี ผลตัง' แต่วนั ที  29 เมษายน 2559

7

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

*เป็ นกรรมการผูม้ ี อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีก ําหนดในหนังสือรับรอง

8

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

9

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

10

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

11

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

12

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

13

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

14

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

15

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

16

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

17

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

18

เอกสารแนบ 2

ข้ อมูลสรุ ปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึ*งดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่ อย

ชื*อ – สกุล

บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จํากัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด

บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด

1. นายราจีฟ

มังกัล

///

///

///

2. นายวันเลิศ

การวิวฒ
ั น์

/

/

/

3. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิ มปลิก้า

-

/

/

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ

/

/

/

5. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

//

-

-

6. นายพรชัย

ตั Aงวรกุลชัย

/

-

//

7. นายรุ่งโรจน์

เลิศอารมย์

-

//

-

คน 5

คน 5

คน 5

หมายเหตุ :

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

1

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เอ็นสตีลกรุ๊ ป จํากัด .เอส.ที. (มหาชน)

2

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เอ็นสตีลกรุ๊ ป จํากัด .เอส.ที. (มหาชน)

3

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เหล็กสยาม )2001จํากัด (

4

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เหล็กสยาม )2001จํากัด (

5

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด

6

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด

7

เอกสารแนบ 2

8

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี*ยวกับหัวหน้ าฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559

