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ส่ วนที 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิมชือบริ ษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนตามโครงสร้ างการ
ควบรวมกิจ การระหว่า งบมจ. เอ็ น. ที . เอส. สตีลกรุ๊ ป (N.T.S.) ซึงถื อหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่ งเรื อ ง และบจก. เหล็ก สยาม (2001)
(SISCO)

และ บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม (SCSC) ซึงถือหุ้นโดย บริ ษัท ซิเมนต์ ไทยโฮลดิง จํากัด ในปี พ.ศ. 2549

Tata Steel

Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.(“TSGH”) ได้ เข้ าถือหุ้นใหญ่ ใน บริ ษั ท มิลเลนเนียม

สตีล จํากัด (มหาชน) บริ ษัทได้ เปลียนชือจาก บริ ษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) (TSTH)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็ นบริ ษัทย่อยที TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ดําเนินธุรกิจ เป็ นบริษัทลงทุน มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ในประเทศสิงคโปร์ ทังนี TSL เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทีจัดตังขึน
ภายใต้ กฎหมายอินเดีย และเป็ นบริษัทผลิตเหล็กทีหลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ ว่า TSL (ทําการผลิตใน
ประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัททีตังอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ ทีหลากหลายและสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวางกว่า จึงสามารถให้ การสนับสนุนช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มทีในเรื องการดําเนินงานทาง
ธุรกิจ ทังทางด้ านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึ กอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย
ผ่า นทางสํา นัก งานเครื อ ข่ า ยด้ ว ยการบริ ห ารงานที ประเทศสิง คโปร์

TSL

ขับ เคลือนกลยุท ธ์ ผลิต ภั ณ ฑ์ ท รงยาว ในลัก ษณะ

ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปั จจุบนั บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (Holding Company) มีบริ ษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ
SCSC

ซึงทังสามบริ ษัท เป็ นผู้ผลิต เหล็กเส้ น ก่อสร้ าง เหล็กลวด เหล็กรู ป พรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริ หารงานโดยที ม

ผู้บริหารทีมีความเชียวชาญด้ านธุรกิจเหล็ก
การดําเนินงานของบริษัทเป็ นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริ ษัทโดยมีบริ ษัทเป็ นผู้กําหนดนโยบายการบริ หารระดับสูงสุด
และบริ ษัทย่ อยทังสามจะดูแลด้ านการดํา เนิ นงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารทีบริ ษัท กํา หนดไว้ ทังด้ านการตลาด การ
วางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้ านอืนๆ
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วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

1.1

วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล (ประเทศไทย ) มุ่งมันในการสร้ างความปิ ติยินดี ให้ กับลู กค้ าด้ ว ยนวัตกรรมของผลิต ภัณฑ์ และการบริ การที
เหนือระดับ สําหรับเหล็กก่อสร้ าง ตลอดจนการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เราจะทําให้ วิสยั ทัศน์ของเราบรรลุผลสําเร็จ ด้ วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่ งความน่ าเชือถือไว้ วางใจ และการปรั บปรุ ง
พัฒนาอย่ างต่ อเนื อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ ซงการทํ
ึ
างานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมันในมาตรฐานสูงสุดของ
การดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
1.2 ประวัติและพัฒนาการทีสําคัญ
ประวัติและพัฒนาการทีสําคัญทีผ่านมามีดังนี
2545






2547
2548
2549









2550



2551



2552



2554




บริษัทจดทะเบียนจัดตังขึนเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ในชือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” (MS)
บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง N.T.S. กับ SISCO และ SCSC ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด
(CHC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ิให้ หลักทรัพย์ของบริษัทเริ มซือขายภายใต้ หมวด “REHABCO”
ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ย้ายหมวดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทกลับสูห่ มวด “CONMAT”
CHC บรรลุข้อตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยู่ในบริษัททังหมดให้ แก่กลุ่ม Tata Steel
กลุม่ Tata Steel ร่วมกันยืนคําเสนอซือหลักทรัพย์ของบริษัททังหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นการทัวไป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลียนจาก “CHC” เป็ น “กลุม่ Tata Steel”
บริษัทเปลียนชือจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)”
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลียนแปลงชือย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซือขายจาก “MS” เป็ น “TSTH”
บริษัทจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2549 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร
สุทธิ )
บริษัทจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2550 – 2551 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20%
ของกําไรสุทธิ )
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึงเป็ นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้ แร่ เหล็กเป็ นวัตถุดิบ ได้ ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์
ถือเป็ นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลียนหมวดการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็ นการชัวคราว เนืองจากราคาวัตถุดิบทีมีราคาสูงขึนและคาดว่าจะ
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กลับมาดําเนินการผลิตเมือความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้ าสูส่ ภาวะการณ์ทีเหมาะสม
บริษัทเปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสิงหาคม 2554
บริ ษัท ก้ า วเข้ าสู่ตลาดผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ เป็ น “เหล็ก เพลา”(Special Bar Quality) ซึงเป็ นผู้ผลิต เพี ยงรายเดี ยวใน
ประเทศไทย
บริ ษัทเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ “เหล็กเส้ นต้ านแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหว” ครังแรกในประเทศไทย สําหรับพืนทีที มี
แนวโน้ มเรืองแผ่นดินไหว
บริษัทได้ รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
N.T.S ได้ รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
บริษัทได้ รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
N.T.S ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทได้ รับการคัดเลือก ให้ อยู่ในรายชือ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชือ “หุ้นยังยืน”
บริษัทได้ ร่วมเป็ น 1 ใน 30 บริษัทนําร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ The Children Sustainability
Forum เพือส่งเสริมการดําเนินธุรกิจทีเป็ นมิตรและคํานึงถึงสิทธิเด็ก
SCSC ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่
บริษัท ได้ รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
SCSC ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย
SCSC ได้ รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขัน ICQCC 2016
(International Convention on Quality Control Circle 2016) จัดขึนในประเทศไทย
SISCO ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างยังยืน ซึงจัดขึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
SCSC ได้ รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิงแวดล้ อม” ประจําปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิงเพือทหารผ่านศึก” เป็ นครังแรกเพือ
ยกระดับแบรนด์ของบริษัท
บริษัทได้ รับรางวัล “หุ้นยังยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพือความยังยืน ปี
” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
N.T.S. ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย”
N.T.S., SCSC และ SISC ได้ รับรางวัล “National Safety” จากกระทรวงแรงงาน
N.T.S. และ SISCO ได้ รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์ บอนฟุตพรินท์
ขององค์กร) จากองค์ การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
N.T.S. ได้ รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้ รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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SCSC ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยังยืน
(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ ม
โรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยังยืน (ระดับต่อเนือง)
SCSC ได้ รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้น
บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)

99.76%

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

99.99%

99.99%

บจก. เหล็กสยาม
(“SISCO”)

บจก. เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม (“SCSC”)

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกําลังการผลิตสําหรับแต่ละบริษัทย่อยด้ วยเป้าหมายทีจะทําให้ เกิดผลกําไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม
ด้ วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้ าได้
หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของตลาดและลูกค้ าได้ อย่างเต็มที
บริ ษัทย่ อย

ทุนชําระแล้ ว (ล้ านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2561

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

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
การดําเนินงานของกลุม่ บริษัทเกียวข้ องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสดั ส่วนของ
รายได้ จากการจัดจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึงมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี
ประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2560 – 2561
พันตัน ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2559 – 2560

ปี 2558 – 2559

พันตัน ล้ านบาท ร้ อยละ

พันตัน ล้ านบาท ร้ อยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเส้ น

682

12,174

54.7

844

12,929

65.6

751

10,545

63.0

เหล็กลวด

360

6,977

31.4

256

4,263

21.6

195

3,115

18.6

59

1,094

4.9

69

1,106

5.6

77

1,295

7.8

3

52

0.2

8

95

0.5

5

53

0.3

1,104

20,297

91.2

1,177

18,393

93.3

1,028

15,008

89.7

เหล็กเส้ น

101

1,729

7.8

84

1,295

6.6

116

1,705

10.2

เหล็กลวด

12

220

1.0

1

13

0.1

1

20

0.1

113

1,949

8.8

85

1,308

6.7

117

1,725

10.3

1,217

22,246

100.0

1,262

19,701

100.0

1,145

16,733

100.0

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อืนๆ
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
ภายในประเทศ
ส่ งออก

รวมรายได้ จากการส่ งออก
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ าย
ทังสิน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้ นก่ อสร้ าง
1.1 เหล็กเส้ นกลมมีเส้ นผ่าศูนย์ กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2559 ชัน
คุณภาพ SR24
1.2 เหล็กข้ ออ้ อยมีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 24-2559 ชัน
คุณภาพ SD40 และ SD50
เหล็กเส้ นก่อสร้ างจัดจําหน่ายภายใต้ เครืองหมายการค้ า ทาทา ทิสคอน สําหรับใช้ ในภาคการก่อสร้ างด้ านเสริมคอนกรี ต เช่น คาน
เสา พืนของถนน สะพานสนามกีฬา เขือน บ้ าน และอาคาร เป็ นต้ น
นอกจากนี บริษัทได้ พฒ
ั นาเหล็กข้ ออ้ อยคุณภาพพิเศษให้ มีคณ
ุ สมบัติสามารถต้ านทานแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหวได้ นานยิงขึน
(เมือเทียบกับเหล็กเส้ นปกติ) ภายใต้ เครืองหมายการค้ า ทาทา ทิสคอน ซุปเปอร์ ดกั ไทล์ ชันคุณภาพ SD40 ทีมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 10-40 มม.
ในอนาคตบริษัทกําลังพัฒนาเหล็กข้ ออ้ อยชันคุณภาพ SD60 และทาทา ทิสคอนซุปเปอร์ ดกั ไทล์ ชันคุณภาพ SD50
2. เหล็กลวด
ประกอบด้ วย
2.1

เหล็กลวดคาร์ บอนตําชันคุณภาพ SWRM6-22 มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 สําหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบ
สังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็ นต้ น

2.2

เหล็กลวดคาร์ บอนสําหรั บงานยําหัวและงานทุบขึนรู ปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้ นผ่าศูนย์ กลางขนาด 5.5-17 มม.
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เลขที 2243-2548 สําหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดขอบยางรถยนต์
น๊ อต สลัก และสกรู เป็ นต้ น

2.3

เหล็กลวดสําหรั บทําแกนลวดเชือมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที2244-2548 สําหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชือม เป็ นต้ น

2.4

เหล็กลวดคาร์ บอนสูงชันคุณภาพ SWRH27-82 มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที 349-2548 สําหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว
สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยึด สปริ งรับแรงบิด และลวดสลิง เป็ นต้ น
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3. เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ประกอบด้ วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํา ชันคุณภาพ SM400-540 และSS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เลขที1227-2539 ภายใต้ เครืองหมายการค้ า
เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า เป็ นต้ น

สําหรับใช้ ในการก่อสร้ างงาน โครงสร้ างต่างๆ

4. เหล็กเพลา
ชันคุณภาพ SS400-540 มีเส้ นผ่าศูนย์ กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สําหรับการใช้
งานทัวไป และชันคุณภาพ S10C-S50C มีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979)
สําหรับการใช้ งานด้ านยานยนต์ และวิศวกรรม
5. เหล็กตัด และดัดสําเร็ จรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นก่อสร้ างสําเร็จรูปทีพร้ อมใช้ งานตามผู้ใช้ งานออกแบบโดยใช้ เหล็กเส้ นก่อสร้ างทีเป็ นเส้ นตรง หรือม้ วนเป็ น
วัตถุดิบและสังให้ บริษัทดําเนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบทีต้ องการ ทีสถานทีก่อสร้ าง ซึงส่งผลดีในหลายด้ าน เช่น ค่าเหล็ก
ทีเหลือจากการตัด ประหยัดพืนทีในการดัด การใช้ คนทีมีทกั ษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิดด้ วยเครืองจักรทีทันสมัยทีโรงงาน
และขนส่งทันเวลาสูส่ ถานทีก่อสร้ าง จากข้ อจํากัดในการวางอุปกรณ์การดัดและการกองเก็บ และความพร้ อมของแรงงานทีมี
ทักษะ ส่งผลให้ สดั ส่วนของเหล็กตัดและดัดสําเร็จรู ปเพิมขึน
บริษัทได้ ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสําเร็ จรูป (Stirrup) ภายใต้ เครื องหมายการค้ า ทิสคอน ซุปเปอร์ ลิงค์ สําหรับใช้ ในงานก่อสร้ าง
ในโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็ นต้ น และได้ ผลิตเหล็กเดือยสําเร็จรูป (Dowel) ภายใต้ เครืองหมายการค้ า
ทาทา ทิสคอน สําหรับใช้ ในงานก่อสร้ างถนน และลานคอนกรีต เป็ นต้ น
ระบบมาตรฐานการบริ หารงาน
บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึงประกอบด้ วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมันทีจะส่งเสริ มระบบ
การบริหารงานสูค่ ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริ หารงานคุณภาพ และ
ได้ รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 9001:2015 นอกจากนี บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสิงแวดล้ อม โดยได้ รับ
การรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิงแวดล้ อม โดย SCSC N.T.S. และ SISCO ได้ รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO
14001:2015 (ระบบการจั ด การสิ งแวดล้ อมระดั บ มาตรฐานสากล) N.T.S. และ SCSC ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานข้ อกําหนดทัวไปว่าด้ วยความสามารถของห้ องปฏิ บัติการทดสอบ และ
ห้ องปฎิ บัติก ารสอบเทีย บ) SISCO และ N.T.S. ได้ รับ การรั บรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)”
(คาร์ บอนฟุตพรินท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ตลอดจน บริษัทได้ ให้ ความสําคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพือสุขอนามัยของพนักงาน
ทุกคน โดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้ รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001-2554 และ BS OHSAS18001:2007
(มาตรฐานสากลสําหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ที TSTH ฝ่ ายการตลาดและการขาย และฝ่ ายจัดหา และได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2008
ตามลําดับ
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สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
บริษัทจะใช้ สทิ ธิประโยชน์ สาํ หรับข้ อยกเว้ นทางภาษี ทีได้ รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ทีบริษัทย่อย มี
อยู่ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 ซึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี
ปริ มาณการผลิต
สิทธิประโยชน์ ทีได้ รับ

(ตันต่ อปี )
N.T.S
ระยะที 2

500,000




MBF*

500,000

ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เป็ นเวลา 8 ปี ตังแต่วันทีเริ มมี
รายได้ (เมษายน 2549 – เมษายน 2557)
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปีที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้ องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป



ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี
ตังแต่วนั ทีเริมมีรายได้ (พฤศจิกายน 2552 – พฤศจิกายน 2560)



ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปีที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้ องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป



ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครืองจักร
ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของมูลค่าเงิน
ลงทุน เป็ นเวลา 3 ปี (ธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2561)
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปีที 1 ถึงปี ที 3 สามารถนํามาหักกําไรทีต้ องเสียภาษี ใน 5
ปี ถัดไป

SISCO
ระยะที 1

372,000




*Mini Blast Furnace Project หรื อ โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้ นก่ อสร้ าง
บริ ษัท จําหน่ ายผ่ านตัว แทนจํ าหน่ ายในกรุ งเทพ และจังหวัด ต่างๆ ทุก ภูมิภาค รวมถึง ผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของโครงการ
ภายใต้ เครืองหมายการค้ า ทาทา ทิสคอนทีเป็ นทีรู้ จัก และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพือนบ้ านบริ ษัทยังคงมีการเพิม
ตัวแทนจําหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้ องการและการเติบโตของแต่ละพืนที

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
โดยบริษัทจะมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสือสารทางการตลาดในกลุม่ ผู้แทนจําหน่ายรายหลัก อีกทังมีการขายสินค้ าผ่านทาง
เครือข่ายร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้ านโกลบอลเฮ้ าส์ ไทวัสดุ และ เมกาโฮม เป็ นต้ น
บริษัทมีการจัดตังทีมพัฒนาตลาด เพือให้ ความรู้ ทางด้ านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ใหม่ ได้ แก่ เหล็กเส้ นเหนียวพิ เศษ เหล็กเส้ นรับ
แรงสูง SD50 เหล็กตัด และดัดสํา เร็ จ รู ป เหล็กปลอกสํา เร็ จ รู ป และเหล็กเดื อยสําเร็ จรู ป ไปยัง ผู้อ อกแบบ เจ้ า ของโครงการ
หน่วยงานราชการ ผู้ค วบคุมงานก่ อสร้ าง และผู้รับเหมาก่อสร้ าง พร้ อมด้ วยให้ ความรู้ แก่พ นักงานของตัวแทนจําหน่ายทังด้ า น
เทคนิค และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่างสมําเสมอ
2. เหล็กลวด

บริ ษั ท จํ า หน่ า ยแก่ ผ้ ูผลิต ลวดเหล็ก โดยตรงเป็ นหลัก มี บ างส่ว นขายผ่ า นตัว แทนจํ า หน่ า ย บริ ษั ท มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
ผลิต ภั ณฑ์ ใ ห้ ตรงกับ การใช้ ง านของผู้ใ ช้ อ ย่ า งต่ อ เนื องผ่ า นการเข้ า พบโดยที ม บริ ก ารลูก ค้ า ซึงประกอบไปด้ ว ยฝ่ ายผลิต ฝ่ าย
การตลาดและการขาย ฝ่ ายรับประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่และส่วนวางแผนการผลิต
บริษัทยังคงมีการขยายฐานลูกค้ ารายใหม่อย่างต่อเนือง และในด้ านผลิตภัณฑ์บริษัทมีการพัฒนาเหล็กลวดสําหรับผลิตลวดเหล็ก
เสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึงเป็ นลวดเหล็กคุณภาพสูง
3. เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพ

และจังหวัดต่างๆ

ทุกภูมิภาคและยังคงมีการเพิมตัวแทนจําหน่ายรายใหม่ใน

จังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค อีกทังการจัดทีมบริ การลูกค้ าเข้ าพบผู้ใช้ ปลายทางอย่างต่อเนือง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลิตชินส่วนงานการ
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพือรับฟั งความต้ องการสินค้ าและบริการมาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
4. เหล็กเพลา

บริษัทจําหน่ายแก่ผ้ ผู ลิตส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาวโดยตรง
5. เหล็กตัด และดัดสําเร็ จรู ป

บริษัทจําหน่ายไปยังผู้รับเหมาโครงการ และผ่านตัวแทนจําหน่ายทังในกรุ งเทพและต่างจังหวัด
บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพือประสานงานกับผู้ใช้ ในด้ านการวางแผนผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการใช้ ของลูกค้ า

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ทุกผลิตภัณฑ์ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือสังคมออนไลน์ วิทยุ สิงพิมพ์ และรถสาธารณะ ทังในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด อีกทังจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพือสร้ างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้ าไปยังลูกค้ ารายย่อยกับ
ผู้แทนจําหน่ายอย่างต่อเนือง
ตลาดส่ งออก
บริษัทส่งออกเหล็กเส้ นก่อสร้ าง และเหล็กลวดไปยังประเทศเพือนบ้ านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนีบริษัทยังได้ ส่งออกสินค้ าเหล็กเส้ น
ภายใต้ เครืองหมายการค้ า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย บริษัทมีสดั ส่วนการขายส่งออก ประมาณร้ อยละ 9 ของยอดขาย
รวม
ในปี ทีผ่านมาบริษัทได้ รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้ แก่ เหล็กเส้ นก่อสร้ างตามมาตรฐาน
ออสเตรเลีย/ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน

BIS (ประเทศอินเดีย)

ACRS (ประเทศ

และเหล็กลวดตามมาตรฐาน

SIRIM

(ประเทศมาเลเซีย) เพือขยายฐานการส่งออก

สัดส่ วนของช่ องทางจัดจําหน่ าย
ปี การเงิน (ร้ อยละ)
ช่ องทางจําหน่ าย
ปี 2560-2561*

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

ขายตรง

48

39

34

32

37

ตัวแทนจําหน่ายส่วนภูมิภาค

17

18

18

18

16

ตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล

35

43

48

50

47

100

100

100

100

100

รวม
หมายเหตุ: *ปรับตามผังองค์กร

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ในปี 2560 ประมาณความต้ องการใช้ เหล็กของโลกอยู่ที 1,622 ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ 7 เมือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากภาวะ
เศรษฐกิจของโลกทีปรับตัวดีขนึ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญีปุ่ น ด้ านความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศจีนอยู่ที 766
ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ 12.4 เมือเทียบกับปี ก่อนเนืองจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้ างพืนฐาน
ในปี ทีผ่านมา ประเทศจีนได้ ดําเนินนโยบายการลดกําลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็ก ทังวัตถุดิบและสินค้ าเหล็กอย่าง
ต่อเนือง โดยเฉพาะโรงงานผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตเหล็กใน
ประเทศจีนมีการขายเครืองจักร หรือย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย
ด้ านความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทยอยู่ที 16.5 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 14.2 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมีปริมาณการนําเข้ าอยู่
ที 11.3 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 10.2 เมือเทียบกับปี ก่อน และคิดเป็ นร้ อยละ 68.5 ของความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทย
ด้ านความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที 5.6 ล้ านตันลดลงร้ อยละ 25.7 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยมีปริ มาณการ
นําเข้ าอยู่ที 2.6 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 16.3 เมือเทียบกับปี ก่อน และคิดเป็ นร้ อยละ 46.4 ของความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวของ
ประเทศไทย (สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย) เนืองจากการลงทุนภาครัฐมีการชะลอตัวจากการเลือนการประมูล
และก่อสร้ างภาคเอกชนลงทุนน้ อยเนืองจากยังขาดความเชือมันในเศรษฐกิจ
ตารางแสดงความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทย
ปริมาณการผลิต
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

นําเข้ า
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

ส่งออก
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

ความ
ต้ องการใช้
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

นําเข้ า
(ร้ อยละของความ
ต้ องการใช้ )

2560

6.77

-15

11.33

-10

1.55

20

16.54

14

68

2559

7.96

22

12.61

10

1.29

8

19.28

15

65

2558

6.50

-4

11.44

-4

1.20

-11

16.74

-4

68

2557

6.80

-4

11.90

-3

1.35

-4

17.35

-3

69

2556

7.12

1

12.25

9

1.40

0

17.97

6

68

2555

7.02

1

11.29

25

1.40

4

16.91

15

67

ปี

ทีมา: สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ภาวะการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตทีมีเตาหลอมแบบอาร์ คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) จัดหาเศษเหล็กทังภายในประเทศ และนําเข้ าจาก
ต่างประเทศ เพือใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ กงสํ
ึ าเร็จรูปทีเรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนีสามารถจํากัดสารมลทินได้
เกือบร้ อยละ 100 ทําให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตลอดทังเส้ น) ซึงจะถูกนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ สาํ เร็จรูป เช่น เหล็กเส้ น เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
2. ผู้ผลิตที มีเตาหลอมแบบเหนียวนํ าไฟฟ้ า (IF หรื อ Induction Furnace) จัดหาเศษเหล็ก ทังภายในประเทศ เพือใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กงสํ
ึ าเร็จรูปทีเรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนีต้ องใช้ เศษเหล็กทีมีคุณภาพสูงกว่า และการควบคุม
การผลิตทีเข้ มงวดตังแต่ขนตอนการคั
ั
ดแยกเศษเหล็กจนถึงการปรุ งนําเหล็ก ซึงอาจทําให้ ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพไม่สมําเสมอ
ตลอดทังเส้ น เนืองจากอาจมี สารมลทินเจือ อยู่ใ นบางช่ วงของผลิต ภัณ ฑ์ ) โดยกระบวนการนี จะมีข้อ ได้ เปรี ยบทางด้ า น
ต้ นทุนการผลิตเนืองจากมีกระบวนการหลอมที สันกว่า ซึงจะถูกนํ าไปผลิตผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรู ป เช่น เหล็กเส้ น และเหล็ก
รูปพรรณ
3. ผู้ผลิตทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทังภายในประเทศ และนําเข้ าจากต่างประเทศ ซึงจะถูกนําไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ สาํ เร็ จรูป เช่น เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
4. ผู้นําเข้ าผลิตภัณฑ์ สาํ เร็จรูป เช่น เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ ทังทีเป็ นผู้ใช้ และผู้นําเข้ ามาจัด
จําหน่าย
เมือพิจารณากําลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นก่อสร้ าง เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณรีดร้ อนภายในประเทศทีมีโดยรวมประมาณ
กว่า 15 ล้ านตัน กับความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2560 ที 5.6 ล้ านตัน จะเห็นได้ ว่ายังคงมีกําลังการผลิต
เหลือเพียงพอทีจะรองรับกับความต้ องการใช้ ในอนาคตได้ อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนําเข้ าแต่อย่างใด
ในปี ทีผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง จากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมีการลงทุน และว่าจ้ างผู้เชียวชาญเพือผลิตเหล็ก
คุณภาพทีสูงขึน และการเพิมขึนของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)
ด้ วยนโยบายการปรับลดกําลังการผลิต และความต้ องการใช้ ภายในประเทศทีเพิมขึน ทําให้ การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจาก
ประเทศจีนลดลง อนึงในปี ทีผ่านมาไทยมีการนําเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจากประเทศเวียดนามสูงขึนมาก บริษัทจึงต้ องติดตาม
สถานการณ์การนําเข้ าเหล็กลวดจากเวียดนามอย่างใกล้ ชิดเช่นกัน
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ตลาดต่ างประเทศ – การส่ งออก
บริษัทยังคงมุ่งเน้ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่การแข่งขันหลักในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจาก
ประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือ ผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้ า ทีผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็ นทียอมรับในเรื อง
คุณภาพทีเหนือกว่า จึงทําให้ มีการส่งออกอย่างต่อเนือง ในส่วนประเทศอินเดีย บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนืองไปยังกลุ่มลูกค้ าของ
ทาทา สตีล
แนวโน้ มของอุตสาหกรรมในปี

2561

ธนาคารโลกประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ ทีระดับร้ อยละ 3.1 ซึงสูงขึนจากปี ก่อนทีอยู่ในระดับร้ อยละ เนืองจาก
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญีปุ่ น อีกทังประเทศกําลังพัฒนา เช่น ประเทศอินเดีย
ประเทศรัสเซีย ประเทศบราซิล และตะวันออกกลาง เศรษฐกิจประเทศจีนยังคงชะลอตัวลงทีระดับร้ อยละ 6.4 ซึงลดลงจากปี ก่อน
ร้ อยละ 6.8 (ธนาคารโลก) จากมาตรการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ และการแก้ ไขปั ญหาเสถียรภาพของระบบการเงิน
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตทีระดับร้ อยละ

3.6-4.6

ซึงสูงขึนจากปี ก่อนทีระดับร้ อยละ

3.9 (สภาพัฒน์)

โดยมีปัจจัยสนับสนุน

ประกอบด้ วย เศรษฐกิจโลกทีขยายตัวอย่างต่อเนือง ทําให้ การส่งออกเพิมขึน จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึน การลงทุน
ภาครัฐทังโครงการเก่า และโครงการใหม่ทีมีอย่างต่อเนือง เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าทังในกรุงเทพและต่างจังหวัด รถไฟฟ้า
ความเร็ วสูง การสร้ างและขยายสนามบิน ท่าเรือ ถนน และเขือน อีกทังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Corridor-EEC)

Economic

พร้ อมด้ วยการลงทุนภาคเอกชนทีเพิมขึนจากความเชือมันทางเศรษฐกิจ ทําให้ เกิดการจ้ างงานทีเพิมขึนทังภาค

การเกษตร บริการ และอุตสาหกรรม แต่ก็มีสงที
ิ น่ากังวลประกอบด้ วยภาวะเงินเฟ้อทีอาจสูงขึนจากราคานํามัน นโยบายทางด้ าน
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

ราคาสินค้ าทางการเกษตรทียังคงไม่ปรับเพิมขึน

และมาตรการปกป้องทางการค้ าทังใน

รูปแบบมาตรการทางด้ านภาษี และไม่ใช่ภาษี ของประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้ านสินค้ าเหล็กสถาบันเหล็กโลกประมาณความต้ องการใช้ เหล็กของโลกไว้ ที

1,648

ล้ านตัน เพิมขึนร้ อยละ

1.6

เมือเทียบกับปี

ก่อน จากภาวะเศรษฐกิจของโลกทีปรับตัวดีขนึ
ความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศจีนอยู่ที
อสังหาริมทรัพย์
ต่อเนืองอีกหลายปี

766

ล้ านตัน ซึงเท่ากับปี ก่อน จากการทีรัฐมีมาตรการเพิมความเข้ มงวดในภาค

อีกทังการดําเนินนโยบายลดกําลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมเหล็กทังวัตถุดิบ

และสินค้ าเหล็กอย่าง
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อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (Induction

furnace)

การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน และการนําเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม มาตรการ
การเพิมภาษี เหล็กนําเข้ าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึงอาจทําให้ ราคาเหล็กผันผวน

และการหาประเทศส่งออกทดแทน

สหรัฐอเมริกา ต้ นทุนการผลิตเหล็กทีสูงขึนตามราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด และเฟอร์ โรอัลลอยด์
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในช่ วงหลายปี ทีผ่ านมา ประเทศจี นได้ กลายเป็ นแหล่งผลิตวัตถุดิ บสํา คัญสําหรั บวัต ถุดิบ วัสดุอะไหล่แ ละวัสดุสินเปลืองต่างๆ
ให้ กบั ภูมิภาคต่างๆ ในโลก และในช่วงปี ทีผ่านมา รัฐบาลประเทศจีนได้ ออกมาตรการเพือควบคุม และปรับปรุ งผลกระทบด้ าน
สิงแวดล้ อมในประเทศ ทําให้ โรงงานทียังปฏิ บัติไม่สอดคล้ องกับมาตรการใหม่นีต้ องปิ ดตัวลงบางส่วนหรื อทังหมด ส่งผลกระทบ
ต่ออุปทานของวัสดุบางประเภทด้ วยเหตุดังกล่าวต้ นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์ โรอัลลอยด์
และวัสดุทนไฟ จึงกลายมาเป็ นความท้ าทายของผู้ผลิตเหล็ก สําหรับแท่งถ่านอิเลคโทรดนัน ราคาปรับตัวสูงขึนถึง 8 เท่าในช่วง 15
เดือนทีผ่านมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการติดตามสถานการณ์ ตลาดอย่างใกล้ ชิด และพัฒนาแหล่งอืนๆ นอกเหนือจากประเทศจีน
เพือเป็ นการลดความเสียง ในขณะเดียวกันฝ่ ายจัดหาก็มีการทํางานอย่างใกล้ ชิดกับ Tata Steel China Desk เพือหาผู้จําหน่าย
ในประเทศจีนทีราคาแข่งขันได้ และมีความน่าเชือถือ นอกจากนี ยังถือเป็ นการขยายฐานผู้จําหน่ายอีกด้ วย
ฝ่ ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ ความสําคัญ ต่อ การดําเนิน งานบนพื นฐานการบริ หารจัดการองค์ กรเพื อความยังยื น
ดําเนินงานในแนวทางความยังยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายทีจะขยายไปสูห่ ่วงโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนือง มีการประสานงาน และ
สือสารนโยบายเกียวกับจริยธรรมอย่างสมําเสมอ เกียวกับการกํากับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผ้ เู กียวข้ องใน
ห่วงโซ่อปุ ทานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องในห่วงโซ่อุปทานสามารถนําไปพัฒนาระบบทีเกียวข้ องกับตนเองได้ อย่าง
เหมาะสม
บริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อืนๆ ทังจากตลาดภายในประเทศและการนําเข้ าโดยเน้ นทีความคุ้มค่าในการใช้ งานเป็ นหลัก
โดยมีสดั ส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการนําเข้ าจากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76 และร้ อยละ 24 สําหรับปี
2560 – 2561 ตามลํา ดับ สัด ส่ว นการจัดหาส่วนใหญ่ จากในประเทศที มีแ นวโน้ มเพิ มขึนเนืองจากระยะเวลาการส่ง มอบสัน
สามารถลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของการขนส่ง ลดความเสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียนของสกุลเงิน และเกิดการสร้ างงาน
และขับเคลือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในทุ ก ๆ ปี ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษั ท มี ก ารพบปะและแลกเปลียนข้ อ มูลกั บ คู่ ค้ า ที สํา คัญ ในหลายกลุ่ม ผลิต ภั ณ ฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือสือสารแผนงานในอนาคตของบริษัทให้ ค่คู ้ าได้ รับทราบ ในทางกลับกันก็ได้ รับข้ อมูลในตลาดจากคู่ค้าอีกด้ วย
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โครงสร้ างของฝ่ ายจัดหา
ในปี ทีผ่านมา ได้ มีการปรับปรุ งโครงสร้ างการทํางานภายในฝ่ ายจัดหา ได้ แก่ การแยกหน่วยงานจัดหาวัสดุการผลิตออกจากการ
จัดหาวัสดุเพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาการผลิต และเพิมเจ้ าหน้ าทีบริหารข้ อมูลวัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการทํางานทีคล่องตัว
และเพือมุ่งเน้ นการจัดหาแบบกลยุทธ์ ให้ มากขึน จัดตังแผนกใหม่เพือจัดการข้ อมูลวัสดุโดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมระดับการ
บริการให้ ผ้ ใู ช้ งาน และดูแลฐานข้ อมูลให้ มีรายละเอียดวัสดุอปุ กรณ์เพียงพอต่อการจัดหา และจัดการความพร้ อมใช้ งานของวัสดุ
ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมหน่วยงานจัดหาของบริษัทได้ จดั ระบบการทํางานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้ า และ
หมวดหมู่ในการใช้ จ่ายออกเป็ น หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี
1. การจัดหาเศษเหล็ก
เศษเหล็กถือเป็ นวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตเหล็กทีใช้ เตาหลอมไฟฟ้า ในปี 2560 สภาวะการแข่งขันของตลาดเศษเหล็กใน
ประเทศยังคงสูงอันมีสาเหตุมาจาก มีผ้ ผู ลิตเหล็กทีใช้ เตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้าเข้ ามา ในบางช่วงเวลาทีประเมินแล้ วว่าบริษัท
คุ้มค่ามากสุด บริษัทได้ มีการซือเหล็กแท่ง (Billet) มาผลิตต่อ เพือช่วยในการลดต้ นทุนโดยรวม อีกทัง เป็ นการเพิมศักยภาพการ
แข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอีกด้ วย แต่ทงนี
ั บริษัทก็ยงั คงศึกษาและพัฒนาการใช้ เศษเหล็กทีมีต้นทุนตําประเภทต่างๆ
อย่างต่อเนือง พร้ อมทัง ขยายศูนย์ รับซือเศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนืองเพือเป็ นการเพิมแหล่งวัตถุดิบในประเทศให้ ได้ ปริ มาณ
มากขึน เพือทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศทียังคงมีราคาสูงกว่าส่งผลให้ สามารถรักษาระดับต้ นทุนให้ ตําทีสุดได้
2. การจัดหาวัสดุเพือการซ่ อมแซม บํารุ งรั กษา และเพือการผลิต
วัสดุหลักทีจัดหาโดยหน่วยงานนี เป็ นวัสดุเทคนิคและวัสดุอะไหล่ เช่น ตลับลูกปื น อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค ระบบหล่อลืน
ระบบบําบัดนําเสีย เครืองกรอง สายพานลําเลียง และอืนๆ การตังแผนกใหม่เพือจัดการข้ อมูลวัสดุ โดยการทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ ชิดของหน่วยงานนี และแผนกจัดการพัสดุได้ ช่วยปรับปรุงฐานข้ อมูลวัสดุอย่างมีประสิทธิ ผล สิงนีช่วยในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุเพือการซ่อมแซม ชินส่วนอะไหล่ในรุ่นทีเทียบเคียงได้ และการจัดหาจากประเทศทีมีต้นทุนตํา
หน่วยงานนียังคงให้ ความสําคัญกับการลดภาระการทําธุรกรรมและการขยายฐานผู้จัดจําหน่าย
3. การจัดหาวัตถุดิบ บริ การกลางและงบลงทุน

การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์ โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งทีใช้ ในกระบวนการหลอมเหล็กด้ วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ ทีสําคัญคือ
การหาแหล่งวัตถุดิบทีมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาทีเหมาะสมสําหรับการผลิตของบริษัทการใช้ กลยุทธ์ การจัดหาไป
ยังผู้ผลิตโดยตรงในประเทศทีมีต้นทุนตํา ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน ประเทศมาเลเซีย ประเทศปากีสถาน เนืองจาก
ผู้ผลิตบางรายในประเทศจีนได้ รับผลกระทบจากนโยบายเรืองสิงแวดล้ อมทีเข้ มงวดของรัฐบาลทําให้ การผลิตมีปริ มาณจํากัด

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
สําหรับงานจัดหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ ในรอบปี ทีผ่านมา มีการปรับปรุ งกระบวนการทบทวนและจัดทํา Technical
Specification โดยผู้จด
ั การแต่ละโครงการ ทําให้ ลดขันตอนการเตรียมการก่อนการเสนอราคาลงโครงการทีดําเนินการเป็ น

โครงการสนับสนุนและปรับปรุ งเครืองจักรเพือให้ เกิดการประหยัดพลังงานเป็ นหลัก เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายจากกลุม่ บริษัทที
มุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
4. การจัดหาวัสดุการผลิต
วัสดุการผลิตมีความเชือมโยงกับแผนการผลิตซึงต้ องมีการปรับเปลียนให้ ทนั เวลา ตามสภาวะตลาดทีเปลียนแปลง วัสดุการผลิต
ทีสําคัญ ได้ แก่ แท่งถ่านอิเลคโทรด ซึงเป็ นวัสดุสาํ คัญในกระบวนการหลอมเหล็ก
ความท้ าทายทีสําคัญเกิดจากนโยบายเรืองสิงแวดล้ อมทีเข้ มงวดของประเทศจีนในช่วงปี ทีผ่านมา ส่งผลให้ การเกิดภาวะราคาผัน
ผวนอย่างมาก อย่างไรก็ดี มีการร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายจัดหาของบริษัทกับหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุม่ ทาทา
สตีลใน ประเทศอินเดีย และประเทศสิงคโปร์ ในการรวมกันเป็ นเอกภาพในตลาดเพือเพิมอํานาจการต่อรอง และการใช้ กลยุทธ์
จัดหาจากผู้ผลิตกระจายออกไปในแหล่งต่างๆ เพือเป็ นการลดความเสียงดังกล่าว
5. การจัดหาและบริ การโรงงาน

หน้ าทีหลักของหน่วยงานนี คือ การจัดหางานบริการสําหรับโรงงานทัง 3 โรงงาน บริ ษัทปฏิ บัติตามโครงสร้ างค่าจ้ างขันตําตามที
รั ฐ บาลประกาศในแต่ ละครั ง เนื องจากค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ก ารขึนอยู่กั บ จํ า นวนคนงาน ความพยายามในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของคนงานอย่างต่อเนือง ในฐานะนายจ้ างหลักบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจดทะเบียนและการปฏิ บัติ
ตามข้ อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้ องกับแรงงานต่างด้ าว นอกจากนี บริ ษัท ยังให้ ความสําคัญกับกระบวนการความปลอดภัย
ของผู้รับเหมาเพือให้ มนใจว่
ั าไม่มีอนั ตรายต่อสถานทีทํางาน
6. บริ การโลจิสติกส์

งานโลจิสติกส์ และงานบริการทีเกียวข้ องกับการนําเข้ าวัสดุ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การจัดการขันตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่
ละวิธีทีจะทําให้ สนิ ค้ าขนส่งได้ ตรงตามเวลาทีต้ องการ ด้ วยต้ นทุนทีเหมาะสม และสอดคล้ องกับนโยบายความปลอดภัย
ช่วงรอบปี ทีผ่านมามีแนวทางการเพิมประสิทธิภาพกระบวนการรับเข้ า และส่งวัสดุออกนอกโรงงาน โดยบริษัทได้ ตงคณะทํ
ั
างานที
มีตวั แทนจากฝ่ ายทีเกียวข้ องเพือลดเวลาเข้ า-ออก ของรถบรรทุก และเพือเป็ นการเพิมระดับความพึงพอใจให้ กบั ผู้รับเหมาขนส่ง
รวมทังลูกค้ าของบริษัทด้ วย

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
7. การสนับสนุนงานจัดหา และรายงาน

บริษัทมีแผนจะพัฒนาระบบการจัดหาทีมีประสิทธิภาพในการสือสารข้ อมูลการจัดหาอย่างชัดเจนและโปร่ งใสแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ภายในและภายนอก มุ่งสู่การเป็ นองค์กรดิจิทัล ทางเลือกต่างๆ กําลังอยู่ระหว่างการศึกษา และปรึกษากับทีม IT ของทาทา สตีล
อินเดีย
8. การจัดการพัสดุ

หน่วยงานมีหน้ าทีบริหารและจัดการพัสดุในแต่ละทีตังของโรงงาน โดยมีหน้ าทีหลักในการรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุอะไหล่ วัสดุ
สินเปลืองเพือบริการให้ กบั หน่วยงานการผลิตและซ่อมบํารุงได้ ในเวลาทีต้ องการ ในขณะเดียวกันยังต้ องควบคุมมูลค่าของวัสดุคง
คลังให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม แนวทางปฏิบตั ิทีดีทีสุดจากทาทา สตีล อินเดีย ได้ ผนวกอยู่ในกลยุทธ์ การจัดการวัสดุเพือรักษา
คุณภาพของอะไหล่และวัสดุสนเปลื
ิ องให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยไม่กระทบกับระดับการให้ บริการ
รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ ละบริ ษัทย่ อยของกลุ่มบริ ษัท
N.T.S

กําลังผลิต (ตันต่อปี )
- เหล็กเส้ น
- เหล็กลวด
- เหล็กรูปพรรณ
กําลังผลิตรวม
ข้อมูลสินรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที

มี นาคม

SISC

รวม

SCSC

450,000

-

500,000

950,000

350,000

300,000

-

650,000

-

100,000

-

100,000

800,000

400,000

500,000

1,700,000

มี อตั ราการใช้ประโยชน์ของกําลังการผลิ ตจากจํ านวนผลิตภัณฑ์ สําเร็ จรูปรวม 1.21 ล้านตัน

คิ ดเป็ นประมาณ 71%

ปั จจัยความเสียง
1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก

ปี ทีผ่านมา ความต้ องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กทีใช้ เตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้าทีเพิมสูงขึนในประเทศและความ
ผันผวนของราคาเศษเหล็กและแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างมีนยั สําคัญ บริษัทได้ ขยาย
ลานรับซือไปยังพืนทีใหม่ๆ เพือรวบรวมเศษเหล็กภายในประเทศเพิม บริษัทยังคงให้ ความสําคัญกับการทดลองใช้ เศษเหล็ก
ต้ นทุนตําและการจัดหาเศษเหล็กต้ นทุนตําทีผ่านการทดลองใช้ ในเชิงพาณิชย์

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
2. การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว

การลดความเสียงจากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี

ประการแรกการทํางานร่วมกันกับผู้ใช้ ปลายทาง

ผ่าน

คณะทํางาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ งานทดลองใช้
วัสดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆ เพือเพิมแหล่งจําหน่ายให้ เป็ นทางเลือกให้ มีมากขึน จากการติดตามผลเป็ นประจําทุกเดือน พบว่าในรอบปี
ทีผ่านมาการจัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้ มลดลง
ประการทีสองในกรณีทีเป็ นผู้จดั จําหน่ายรายเดียวการสร้ างความสัมพันธ์ ระยะยาวเพือให้ เกิดการบริหารต้ นทุนอย่างมี
ประสิทธิ ผล หน่วยงานจัดหามีหน้ าทีทบทวนรายการทียังใช้ จากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายรายเดียว เพือขออนุมตั ิจากระดับทีเหมาะสม
3. ความเสียงจากแรงงานทักษะมีต้นทุนสูงขึน

เนืองจากรัฐบาลประกาศเมือไม่นานนีว่า ไม่อนุญาตให้ ใช้ แรงงานต่างชาติทํางานทีใช้ ทกั ษะ ส่งผลให้ ต้นทุนแรงงานมีแนวโน้ ม
สูงขึน เพือลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจัดให้ มีการรวมงานประเภทต่างๆ เพิมประสิทธิภาพของผู้รับเหมาเพือยกระดับผลผลิต
ยกเลิกสัญญาการจ้ างแรงงานภายนอก และใช้ พนักงานแทนปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือหลีกเลียงกิจกรรมบางประเภท
ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทําและสือสารนโยบายด้ านสิงแวดล้ อมให้ กบั คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบ
อย่างชัดเจน เพือให้ ค่คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อมและกฎหมายทีดิน
โดยในปั จจุบนั บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้ องด้ วยเรืองใดๆ เกียวกับปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม
งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
ไม่มีงานทีเกียวข้ องกับโครงการ หรือการจัดซือทีมีมลู ค่าสูงและการขายทีรอการส่งมอบ

3. ปั จจัยความเสียง
บริ ษัทดําเนินการตามระบบการบริ หารความเสียงองค์ กร (Enterprise Risk Management – ERM) เพือจัดการกับความเสียงที
เกียวข้ องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการบริหารความเสียงองค์กร สอดคล้ องกับแนวทางของกลุ่มบริ ษัททาทา สตีล และ
ยึดตามมาตรฐานสากล ได้ แก่ ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบตั ิทีดีทีสุดของบริษัทชันนําในอุตสาหกรรมต่างๆ การบริ หารความเสียงองค์ กรของบริ ษัท มีการ
พัฒนาและก้ าวหน้ าขึนเรือยๆ ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา และถูกนํามาใช้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในการระบุและวิเคราะห์ ความเสียงที
คาดไม่ถงึ ซึงช่วยให้ ผ้ บู ริหารสามารถตัดสินใจจัดการกับความเสียงนันได้ นอกจากนัน การบริ หารความเสียงองค์ กรยังเป็ นส่วน
สําคัญในกระบวนการวางแผนระยะยาวเพือให้ เกิดความยังยืน ขององค์ กร ซึงช่วยให้ มีการคาดการณ์ ไปข้ างหน้ า ทํ า ให้ บริ ษั ท
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สามารถบริหารความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเพือเป็ นการบรรเทาผลกระทบจากความเสียงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนนัน ในขณะเดียวกัน
ก็ช่วยให้ บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู่ เพือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางด้ านธุรกิจต่อไป
การทีบริษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก บริ ษัทจะต้ องเผชิญกับความเสียงในการดําเนินธุรกิจในหลายด้ า น ทังด้ านการค้ า
การปฏิบตั กิ าร ด้ านความปลอดภัย และด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี บริ ษัทจึงได้ จัดทําและรวบรวมความเสียงของ
ธุรกิจทังหมด ตลอดจนได้ วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของธุ รกิจ และสถานการณ์ ด้า นการตลาดโดยละเอียด และได้ กําหนดแผน
รับมือกับความเสียงโดยมีผ้ รู ับผิดชอบในด้ านต่างๆ สําหรับความเสียงจะแบ่งเป็ นประเภทเอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจะ
เกิดขึนและผลกระทบทีมีต่อธุรกิจ โดยความเสียงประเภทเอ ถือว่ามีความเสียงสูง
รายการความเสียงทีบันทึกไว้ จะได้ รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริ หารของ TSTH โดยหน่วยงาน
เจ้ าของความเสียงแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบตั ิการลดความเสียงและแนวโน้ มของข้ อบ่งชีเตือนภัยความเสียง
ความเคลือนไหวของรายการความเสียงจะเป็ นที เข้ าใจโดยทัวกันผ่ านแผนทีเตือ นความเสียงของบริ ษั ท นอกจากนี ยังมี การ
พิจารณารายการความเสียงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
รายละเอียดความเสียงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี
1. ความเสียงด้ านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญกับการลงทุนของภาครัฐทีมีผลกระทบ
ต่อความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศ ในปี 2560 การลงทุนภาครัฐลดลงร้ อยละ 1.2 ซึงตํากว่าประมาณการทําให้ ปริ มาณการใช้
เหล็กลดลงเช่นกัน อีกทังการนําเข้ าเหล็กอย่างต่อเนืองจากประเทศจีน และเริ มมีการนําเข้ าจากประเทศเวียดนามมากขึน ทําให้
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้ รับผลกระทบ ทังนี การมีส่วนร่ วมอย่างสมําเสมอกับหน่วยงานกํากับดูแลผ่านทางสมาคม
ผู้ผลิตเหล็กช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้ านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปี ทีผ่านมา บริษัทได้ ขยาย
ตลาดเหล็กเส้ นตัดและดัดสําเร็ จรู ป และเพิมกําลังผลิตเหล็กเส้ นตัดและเหล็กดัดสําเร็ จรู ปพร้ อมใช้ งานซึงมีแนวโน้ มเติบโตเมือ
เทียบกับปี ทีผ่านมา นอกจากนันการสร้ างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจําหน่ายและ
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าและผู้ใช้ งานปลายทางอีกด้ วย
บริษัทยังให้ ความสําคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพือเป็ น
อีกหนึงมาตรการในการลดความผันผวนของความต้ องการเหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนีช่วยขยายฐานลูกค้ าซึง
ส่งผลให้ ปริมาณการส่งออกเพิมขึนเมือเทียบกับปี ก่อน รวมถึงสร้ างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้ เป็ นทีนิยมในภูมิภาคอาเซียนด้ วย
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2. ความเสียงด้ านวัตถุดิบ
บริษัทมีการใช้ วตั ถุดิบในการผลิตทังโดยการนําเข้ าจากต่างประเทศ และการจัดหาภายในประเทศ ซึงในปี 2560 ทีผ่านมา เป็ นปี
ทีราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต) ในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึนอย่างต่อเนือง เนืองจากความต้ องการทีเพิมสูงขึน อีกทัง
จากความต้ องการบริโภคภายในประเทศจีนทีเพิมสูงขึน ส่งผลให้ การส่งออกวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศจีนมีปริมาณลดลง
สถานการณ์ ด้านวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ ูผลิตในประเทศ รวมถึง บริ ษัทได้ รับผลกระทบด้ า นต้ นทุน ในส่วนที มีการนํา เข้ า จาก
ต่างประเทศทีสูงขึน ดังนัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ รวมถึงบริษัทจึงหันมาใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศเป็ นหลัก จึงทําให้ การแข่งขันด้ านการ
ซือวัตถุดิบภายในประเทศ (เศษเหล็ก, บิลเล็ต) เพิมสูงขึน
บริ ษั ทได้ มี การบริ หารความเสียงนี ด้ ว ยการพัฒนากลยุท ธ์ ใ นการจัดหาวัตถุดิบ ร่ วมกับ พัน ธมิ ตรที สํา คัญ ทํ าให้ บริ ษัท ประสบ
ความสําเร็จในการเพิมปริมาณการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศ ในส่วนของความเสียงด้ านความไม่แน่นอนของราคาบริ ษัทได้ มี
การบริหารความเสียงนี ด้ วยการรักษาสมดุลของระดับวัตถุดิบคงคลัง
3. ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF)
บริษัทได้ ลงนามในสัญญาซือขายสินทรัพย์กบั ผู้ซือ เมือวันที 15 พฤศจิกายน 2560 เพือขายเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องมือและ
อะไหล่ทีเกียวข้ องกับโครงการเตาถลุงขนาดเล็ก “ตามสภาพทีเป็ นอยู่ในปั จจุบัน ” ในราคา 15.15 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ
ข้ อกําหนดของสัญญากําหนดให้ ผ้ ซู ือชําระเงินล่วงหน้ าก่อนทีจะทําการรือถอนและขนส่งชินส่วนของสิงปลูกสร้ างของโครงการเตา
ถลุงเหล็ก MBF งานรื อถอนดังกล่าวค่อนข้ างซับซ้ อนและน่าจะใช้ เวลา 12-18 เดือน ซึงอาจจะมีความเสียงในการปฏิ บัติตาม
ข้ อตกลง รวมถึงความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอันจะส่งผลต่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
4. ความเสียงด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทได้ นําระบบบริ หารเพือความเป็ นเลิศด้ านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริ หารด้ า น
สิงแวดล้ อม ISO14001 และระบบการบริ ห ารด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริ ษัทมีการกําหนด
โครงสร้ างด้ านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซึงมีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็ นประธานและมีผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ทงหมดเป็
ั
นสมาชิก โครงการริ เริ มทีสําคัญทีดําเนินการในระหว่างปี ทีผ่านมา
เช่น การยกระดับการบริ หารความปลอดภัยให้ ผ้ รู ับเหมามีมาตรฐานสูงขึน และสร้ างระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยทาง
ถนน บริษัทให้ ความสําคัญในการติดตามตัวชีวัดด้ านอัตราความถีการบาดเจ็บถึงขันหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีทีมีการบาดเจ็บ
และปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์ สินเสียหาย (Property Damage) มีการสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานรายงานเหตุการณ์ เฉียด
เกิดอุบตั ิเหตุ (Near Miss) การสังเกตุการณ์ ด้านความปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขันเสียชิวิต (Fatal Risk
Control Program - FRCP) ส่งผลให้ มีความใส่ใจในจุดเสียงและกําหนดกิจกรรมแก้ ไขทีเกียวข้ อง
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บริษัทยังให้ ความสําคัญด้ านสุขภาพโดยจัดให้ สถานทีทํางานมีสภาพแวดล้ อมทีดีมีการตรวจปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ต่า งๆ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมี ความร้ อ น อยู่เสมอ และมีก ารตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทังติ ดตามและให้ ก ารรัก ษาหากมี ผล
ผิดปกติจากปั จจัยในการทํางาน โดยได้ นําระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้ ในการวัดผลด้ านสุขภาพของพนักงาน
บริ ษัท ได้ กํ าหนดลําดับความสํา คัญเพือให้ การบริ ห ารจัด การและการใช้ ทรั พยากรได้ เกิดประโยชน์ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมี
ประสิทธิ ผล ด้ วยการกํ าหนดกฎระเบี ยบในการจัดการเกียวกับสิงแวดล้ อ มอย่า งเหมาะสม เพือลดผลกระทบเชิงลบต่อ ชุมชน
วัตถุดิบหลักทีนํามาใช้ ในการผลิตของทังสามโรงงาน ได้ แก่ เศษเหล็ก สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ ใหม่ได้ ทังหมด บริ ษัทยังให้
ความสําคัญด้ านสิงแวดล้ อม โดยใช้ ดัชนีชีวัดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการวัดผลเพือควบคุมการ
ปล่อยก๊ าซเรือนกระจก และยังมีการติดตามมาตรการลดผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยก๊ าซ ได้ แก่
ก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SOx), ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่ น ของทุก โรงงาน โดยมี
เป้าหมายให้ ข้อร้ องเรี ยนเป็ นศูนย์ และปฏิ บัติตามกฎหมายทุกเรื อง รวมถึงใช้ ทรัพยากรนําอย่างมีประสิทธิ ภาพ และใช้ หลักการ
ปล่อยนําทิงเป็ นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัดการนํา สําหรับการจัดการขยะและกากของเสียได้ ใช้ หลัก 3R ในการรีไซเคิล
ขยะให้ ม ากที สุด โดยมี เ ป้ าหมายให้ นํา กากของเสีย มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ ร้อ ยละ 99 โดยทุก โรงงานของบริ ษั ท ได้ ย กระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียวเป็ นระดับ 4
5. ความเสียงด้ านทรั พยากรบุคคล
บริ ษั ท อาจจะประสบกับ ความเสียงในด้ า นการจัด การอัต รากํ า ลัง พล และการรั ก ษาบุค ลากรให้ อ ยู่กับ องค์ ก รในระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิงบุคลากรกลุม่ ศักยภาพ และกลุม่ แรงงานทีมีทกั ษะ เนืองจากการประกอบการอยู่ในเขตอุตสาหกรรมและ
ในประเทศซึงมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับตํา มีการแข่งขันและความท้ าทายทางธุรกิจ มาตรการเข้ มงวดในเรื องการจ้ าง
แรงงานต่า งด้ าว การปรั บขึนค่ าจ้ างขันตํ า ประกอบกับ โอกาสที บริ ษัท จัด หางานอื นๆ จะยืนข้ อ เสนอทีสูงกว่า ให้ กับ พนักงาน
ถึงแม้ ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับทีดีอย่างต่อเนืองโดยปรับลดตําลงจากร้ อยละ 8.2 เป็ นร้ อยละ 5.1 และร้ อย
ละ 4.5 ในปี การเงิน 2559, 2560 และ 2561 ทีผ่านมาตามลําดับ บริ ษัทก็ได้ มีการดําเนินการในหลายๆ ด้ านเพือหลีกเลียงปั จจัย
เสียงเหล่านี
บริษัทว่าจ้ างทีปรึกษาภายนอกเพือมาศึกษาด้ านการวางแผนกําลังพล โดยเริมต้ นโครงการนําร่ องกับ 3 หน่วยงานหลักของบริ ษัท
มีการกําหนดกําลังพลสํารองเพือรองรับความต้ องการกําลังพลวิศวกร ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้ านเพือให้ มันใจว่า
อัตราการลาออกอยู่ในระดับทีตํา บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าทีการงาน สนับสนุนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึงถือเป็ นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้ าน ทังใน
ด้ านการปฏิบตั ิงานในหน้ าทีงานโดยตรง ด้ านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นํา ทังนี เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี บริษัทได้ ทําโครงการพัฒนาผู้นําเพืออนาคต “LOT” (Leaders of Tomorrow) ต่อเนืองมา
เป็ นรุ่นที 3 เพือให้ พนักงานสามารถเติบโตในหน้ าทีการงานได้ อย่างรวดเร็วยิงขึน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บริ ษัท ได้ ว่ า จ้ า งทีปรึก ษาภายนอกด้ านทรัพ ยากรบุค คลให้ ทํ า การสํา รวจความผูก พัน ของพนัก งานทีมี ต่อ องค์ ก ร (Employee
Engagement Survey) และได้ จดั ตัง Engagement Champion ซึงเป็ นกลุม่ ตัวแทนของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้ ามาร่ วม
กันหารือและนําเสนอแผนการปรับปรุงยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันในองค์ กร มีการพิจารณาปรับปรุ งสวัสดิการต่างๆ
โดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้ โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริ ษัทชันนําอืนๆ ตลอดจนสะท้ อนถึงความต้ องการและ
เสียงจากพนักงาน ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมทีหลากหลายอย่ างสมําเสมอ เพื อให้ เกิดที มงานทีเข้ มแข็งและมีความ
ผูกพัน มีการจัดประชุมกับพนัก งานกลุ่มต่า งๆ เพื อรับฟั งความคิดเห็นและชีแจงในเรื องต่า งๆ เพือให้ มันใจว่ามีก ารสือสารกับ
พนักงานอย่างต่อเนืองและเพือลดความเสียงทีพนักงานจะเกิดความไม่พงึ พอใจอีกด้ วย
6. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่ างประเทศ
ความเสียงด้ านการเงินครอบคลุม ถึง พัน ธะทางการเงิน ทังหมดที บริ ษัท มีต่อ บุค คลภายนอก กลุ่ม บริ ษั ทถื อว่ าการปฏิ บัติ ตาม
สัญญาเป็ นเรื องทีมีความสําคัญอย่างยิงซึงในปี ทีผ่านมาบริ ษัท ได้ ปฏิ บัติตามเงือนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ ชิด ส่วนความ
เสียงเรื องอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศนันมีกลไกการประกันความเสียงซึงเป็ นไปตามกลยุทธ์ ทีกําหนดขึน มีการ
ติด ตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้ า นการเงิ น ระดับ ภู มิ ภาค (Regional Treasury Committee) และมีก ารรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ การบริ หารสภาพคล่องขององค์ กรได้ รับการจัดการร่ วมกันกับการวางแผนธุรกิจและ
การประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนัน บริษัทได้ จัดทํากรมธรรม์ ประกันภัยทีเหมาะสมเพือคุ้มครองทรัพย์ สินและธุรกิจของ
บริษัทอีกด้ วย
7. ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ
ความเสียงของบริ ษั ทต่ อภั ยทางธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากการทีสํานักงานใหญ่ และโรงงานตังอยู่ คนละพืนที
อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสียงในการดําเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ กําหนดให้ มีขันตอนปฏิ บัติในการจัดการ
กับภาวะฉุกเฉินขึนสําหรับทุกโรงงานและจัดการฝึ กซ้ อมรับมือเป็ นระยะเพือให้ มันใจว่าจะสามารถปฏิ บัติตามขันตอนดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีทีมีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริ ษัทก็สามารถแก้ ไขได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยการบริ หารจัดการห่วง
โซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพือให้ สามารถปรับเปลียนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทังสามแห่ งได้ อย่ างคล่องตัว นอกจากนัน
บริษัทยังได้ ทําประกันภัยให้ ครอบคลุมความเสียงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอืนๆ

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
4. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรั พย์ ถาวรทีใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
(ณ วันที 31 มีนาคม 2561)
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี(ล้ าน
บาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดิน

เป็ นเจ้ าของ

798.69

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

549.47

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครืองจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

1,860.54

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สํานักงาน เครืองตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

60.61

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

22.18

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

3,291.49

รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดังนี
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TSTH”)
ลักษณะ
ราคาตามบัญชี
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
กรรมสิทธิ
(ล้ านบาท)
1. อุปกรณ์สํานักงาน เครืองตกแต่งและ
ยานพาหนะ
. สินทรัพย์ ระหว่างดําเนินการ
รวม

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

32.71

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

0.23

ไม่มีภาระผูกพัน

32.94

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บริ ษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“N.T.S”)
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดิน

เป็ นเจ้ าของ

714.61

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

324.54

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครืองจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

1,510.99

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สํานักงาน เครืองตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

12.89

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

6.99

ไม่มีภาระผูกพัน

2,570.02

รวม
บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISCO”)
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดิน

เป็ นเจ้ าของ

84.08

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

30.08

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครืองจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

132.30

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สํานักงาน เครืองตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

9.23

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

13.54

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

269.23

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บริ ษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด (“SCSC”)
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดิน

เป็ นเจ้ าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

83.34

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครืองจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

217.24

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สํานักงาน เครืองตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

5.80

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

1.41

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

07.79

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
5. ข้ อพิพาททางกฏหมาย

ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย คือ N.T.S SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีเป็ นคู่ความหรือคู่กรณี
โดยทีคดีหรือข้ อพิพาทยังไม่สนสุ
ิ ดแต่อย่างใด ในทัง 3 กรณี ดังต่อไปนี
1. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริ ษัทย่อยทีมีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริ ษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ
ไม่มีคดีใดทีมิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
ชือบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
สัญลักษณ์ หลักทรั พย์
หมายเลขกํากับใบหลักทรพย์

วันเริ มก่ อตังบริ ษัท
วันเริ มจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์
วันเริ มซือขายหลักทรั พย์ ครั งแรก
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นทีตราไว้
นายทะเบียนหลักทรั พย์

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”)
เดิมชือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด)(มหาชน) หรือ“MS”)
: 0107545000136
: ผลิตและจําหน่ายเหล็กทรงยาว
: TSTH
: ในประเทศ
TH0692010000
ต่างด้ าว
TH0692010018
NVDR
TH0692010R12
: 12 กรกฎาคม 2545
: 29 พฤศจิกายน 2545
: 18 ธันวาคม 2545
: เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชัน ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0 2937 1000
: 0 2937 1224
: http://www.tatasteelthailand.com
: 8,421,540,848 บาท
: 8,421,540,848 หุ้น
: หุ้นละ 1.00 บาท
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :0 2009 9000 โทรสาร :0 2009 9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
: นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474)
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชัน 15, อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ , 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2844 1000

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ร้ องเรี ยนการกระทําผิด
จรรยาบรรณ

:

ทีปรึ กษาจรรยาบรรณ

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
: โทรศัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810
โทรสาร 0 29371224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com
: นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210
โทรสาร 0 29371224
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com
: นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล jittis@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์

ส่ วนสือสารและกิจกรรมองค์ กร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล alank@libertasth.com

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ข้ อมูลบริ ษัทย่ อย (ณ 31 มีนาคม 2561)
บริ ษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107536001273
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ นและเหล็กลวด
วันทีก่อตัง
: 4 ตุลาคม 2531
ทีตังโรงงาน
: เลขที 351 หมู่ที 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตําบลบ่อ
วิน อําเภอศรีราชา 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
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ต่อหุ้น
: 1.20 บาท
ถือโดย TSTH
99.76 %
บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105544085276
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
วันทีก่อตัง
: 3 กันยายน 2544
ทีตังโรงงาน
: 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
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
บริ ษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จํากัด
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105532094348
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ น
วันทีก่อตัง
: 4 ตุลาคม 2532
ทีตังโรงงาน
: เลขที 1 ถนน I-7 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
ทุนจดทะเบียน
: 1,750,000,000.00 บาท
ทุนชําระแล้ ว
: 1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
หมายเหตุ ทีอยูข่ องสํานักงานใหญ่บริ ษัทย่อยทังสาม : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224

ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ส่ วนที 2 การจัดการและกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรียกชําระแล้ ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ประวัติการเพิมทุนและลดทุน รวมทังทุนชําระแล้ วของบริษัท ปรากฏดังนี

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

หุ้นสามัญ

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

การดําเนินการ

0.01

0.01

จดทะเบียนจัดตังบริษัท ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีทนุ
ชําระแล้ ว 10,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 10,000 หุ้น

0.01

0.01

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

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

6,729.44

1,851.62

1,851.62

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,083.68

788.30

788.30

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,639.92 ล้ านหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมของ N.T.S โดยแบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้ านหุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 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

ออกหุ้น สามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้ านหุ้นให้ กับ
CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็ น
 ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้ านหุ้น และ หุ้นบุริ ม สิทธิ
895.38 ล้ านหุ้น มูลค่ าที ตราไว้ หุ้น ละ 1 บาท ให้ กับ
CHC
 ออกหุ้นบุริ ม สิทธิ 367.60 ล้ านหุ้น มูลค่าที ตราไว้ ห้ ุน ละ
1 บาทให้ ก ับ McDonald และ MCL
รวมทุน ชํา ระแล้ วทังสิน 5,445.46 ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ทุนชําระแล้ ว
ทุนทีเพิม
หลังเพิม (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

และ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ต.ค. 46

7,097.04

132.60

3,974.31

ธ.ค. 46

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,603.75

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

7,097.04

3,97 .

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,60 .

30 และ

หุ้นสามัญ

ธ.ค. 46

7,1 .9

-

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
3,97 .

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 447.53 ล้ านหุ้น เป็ น หุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 5,445.46 ล้ านบาท
จดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ มเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ อ งกับ การใช้ สิทธิ แ ปลงสภาพหุ้น บุริมสิทธิ เ ป็ นหุ้น สามัญ
จํานวน . ล้ านหุ้น
ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้ านหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ N.T.S
เป็ นครังทีสอง 62.08 ล้ านหุ้น และให้ แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด
อันเนืองจากการปฏิ บัติต ามสัญ ญาการควบรวมกิ จ การ 70.52
ล้ า นหุ้ น มูล ค่า ที ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทุน ชํ าระแล้ ว ทังสิน
5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีกจํานวน 3.34 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 5,578.06 ล้ านบาท

จดทะเบี ยนแก้ ไขเพิ มเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพือให้
สอดคล้ องกับการดําเนินการดังนี


หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,6 . 5

1,60 .



แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 79.93 ล้ าน
หุ้น
ตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่าย และมิได้ ถูกจัดสรร
ไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือ
หุ้น 70.46 ล้ านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้ านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
32.40 ล้ านหุ้น)

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้ านหุ้น รวมทุนชําระแล้ วทังสิน
5,578.06 ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

วัน/เดือน/ปี

5 ม.ค. 47

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
9,138.91

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

หุ้นบุริมสิทธิ
1,603.75
13 ม.ค. 47

หุ้นสามัญ
9,138.91

หุ้นบุริมสิทธิ
1,600.41
-

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

หุ้นสามัญ
.

หุ้นสามัญ
9,1 . 1
หุ้นบุริมสิทธิ
1, . 5

30 พ.ย. 47

หุ้นสามัญ
9,1 . 1
หุ้นบุริมสิทธิ
1, . 5

หุ้นสามัญ
, .
หุ้นบุริมสิทธิ
1, .

-

หุ้นบุริมสิทธิ
1, . 5
19 ต.ค. 47

หุ้นสามัญ
3,9 .
หุ้นบุริมสิทธิ
1, .

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

หุ้นสามัญ
3,977.65

หุ้นสามัญ
, .
หุ้นบุริมสิทธิ
1, .

-

หุ้นสามัญ
.

การดําเนินการ

จดทะเบีย นแก้ ไ ขเพิมเติม หนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบีย นของบริ ษั ทอีก 2,000 ล้ า น
บาท จาก 8,742.66 ล้ านบาท เป็ น 10,742.66 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อี กจํา นวน . ล้ า นหุ้ น เป็ นหุ้ น
สามัญ ที อัต ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุน ชํ า ระแล้ ว ทั งสิ น
5,5 . ล้ า นบาท

ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้ สทิ ธิ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนในอัตรา10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็ นจํานวน 178.38 ล้ านหุ้น รวมทุนชําระ
แล้ วทังสิน 5,756.44 ล้ านบาท
จดทะเบีย นแก้ ไ ขเพิมเติม หนังสือบริ ค ณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับ การใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 15.40 ล้ านหุ้น

หุ้นสามัญ
, 72.36
หุ้นบุริมสิทธิ
1, 4.08

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีกจํานวน 4.27 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน , . ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
, .
หุ้นบุริมสิทธิ
1, . 7

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 418.72 ล้ านหุ้น ทีราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชําระแล้ วทังสิน
6,175.15 ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
18 ก.พ. 48

หุ้นสามัญ
9,154.

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

หุ้นบุริมสิทธิ
1, .35
22 เม.ย 48

หุ้นสามัญ
9,170.88

หุ้นสามัญ
9, .88

-

หุ้นสามัญ
9,170.88
หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.

10 ม.ค 49

หุ้นสามัญ
9, .88
หุ้นบุริมสิทธิ
1, .78

17 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,089.72
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

หุ้นสามัญ
, .37
หุ้นบุริมสิทธิ
1, .78

-

หุ้นบุริมสิทธิ
1, .78
21 ธ.ค. 48

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน ,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1, .78

หุ้นบุริมสิทธิ
1, .78
20 ธ.ค. 48

หุ้นสามัญ
, .37

การดําเนินการ

หุ้นสามัญ
, .76

จดทะเบีย นแก้ ไ ขเพิมเติ มหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญรวม
จํานวน 16.57 ล้ านหุ้น

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญ
ทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน ,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
6 .39
หุ้นสามัญ
.

หุ้นสามัญ
,645.61
หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

แปลงสภาพหุ้น กู้แ ปลงสภาพจํ า นวน 2,000 หน่ ว ย หน่ ว ยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 141.84 ล้ า นหุ้น ที ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุน ชําระแล้ วทังสิน
6,317.00 ล้ านบาท

-

หุ้นสามัญ
, .06
หุ้นบุริมสิทธิ
6 .94

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 6,317.00 ล้ านบาท

-

หุ้นสามัญ
, .06
หุ้นบุริมสิทธิ
6 .94

จดทะเบีย นแก้ ไ ขเพิมเติ มหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ อ งกับการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพหุ้นบุริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้น สามัญ
รวมจํานวน 918.84 ล้ านหุ้น

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

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

หุ้นสามัญ
8,268.10

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

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
22 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นบุริมสิทธิ
6 .94
-

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ
10,372.64

-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
21 มี.ค 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นสามัญ
, .06
หุ้นบุริมสิทธิ
6 .94

652.94
23 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
, .06

หุ้นสามัญ
, .15

การดําเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้ านบาท เป็ น 8,921.04 ล้ าน
บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้ นําออกจําหน่าย และ
มิได้ ถูกจัดสรรไว้ เพื อรองรั บหุ้น กู้แปลงสภาพหรื อใบสํา คัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้น จํานวน 1,821.62 หุ้น
เพิมทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้ านบาท เป็ น 11,025.58 ล้ าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้น มูลค่า ที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน , .00 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
6 .85
-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

หุ้นสามัญ
, .83
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีกรวมจํานวน 41 . ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน , .00
ล้ านบาท

2 พ.ค. 49

หุ้นสามัญ
10,432.41
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

-

หุ้นสามัญ
, .37
หุ้นบุริมสิทธิ
.17

จดทะเบีย นแก้ ไ ขเพิมเติ มหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื อให้
สอดคล้ อ งกับการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพหุ้นบุริม สิท ธิ เ ป็ นหุ้น สามัญ
รวมจํานวน 59.77 ล้ านหุ้น

16 พ.ค. 51

หุ้นสามัญ
10,432.41
หุ้นบุริมสิทธิ
.17

-

หุ้นสามัญ
, .77
หุ้นบุริมสิทธิ
252.77

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อี กรวมจํ านวน 340.40 ล้ า นหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน 8,421.54
ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

วัน/เดือน/ปี

12 ก.ย. 56

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
8,168.77

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

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
9 ธ.ค. 56

หุ้นสามัญ
8,421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

หุ้นสามัญ
8,168.77
หุ้นบุริมสิทธิ
252.77

-

หุ้นสามัญ
, 421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

การดําเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้ านบาท เป็ น 8.421.54 ล้ าน
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญทีถูกจัดสรรเพือรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญจํานวน 2,604.04 ล้ านบาท
เนืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ หมดอายุลง
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครังสุดท้ าย จํานวน 252.77 ล้ านหุ้น เป็ น
หุ้นสามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้ วทังสิน
8,421.54 ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด 6,285 ราย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 25 พฤษภาคม 2561 มี
รายละเอียด ดังนี
ลําดับ

รายชือผู้ ถอื หุ้น

1.

T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. (ก)

2.

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

5,718,472,083

67.90

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

456,306,500

5.42

3.

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

296,050,796

3.52

4.

นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์

273,002,901

3.24

5.

EAST FOURTEEN LIMITED (ข)

114,829,000

1.36

6.

นายธีระชัย กีรติเตชากร

108,420,200

1.29

7.

PERSHING LLC

100,772,455

1.20

8.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ค)

97,555,777

1.16

9.

นายอําพล วิโรจน์เวชภัณฑ์

52,384,000

0.62

10.

นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์

52,000,000

0.62

7,269,793,712

86.32

1,151,747,136

13.68

8,421,540,848

100.00

รวม
11.

ผู้ถือหุ้นอืน ๆ (6,267 ราย)
รวมทังสิน

หมายเหตุ
(ก) เป็ นบริ ษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สดั ส่วนร้ อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ดําเนินธุรกิจเป็ นบริษัทลงทุน จัดตังขึน
เมือปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนืองด้ วย TSGH ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 50 จึงทําให้สามารถควบคุมมติทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นได้ เกือบ
ทังหมด เช่น การแต่งตังกรรมการ หรื อการขอมติในเรื องอืนทีต้ องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุม เป็ นต้ น
(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้ วย :
- EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
- EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.
- EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP STRATEGIES FUND
- EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
- EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
- EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
(ค) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนทีถือเอ็นวีดีอาร์ สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้ เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริ ษทั
จดทะเบียนทุกประการ ยกเว้ นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th
ณ วันที 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยทังสิน 6,028 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้นสามัญ 2,246,736,228 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามัญทังหมด 8,421,540,848 หุ้น หรื อ
อัตราร้ อยละ 26.68 ของหุ้นสามัญทีชําระแล้ว

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
7.3 การออกหลักทรั พย์ อืน
– ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
ของงบการเงินรวมซึงจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ทีจะไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อการดําเนินการปกติของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญ
ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วย ผลการดําเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระหนีของบริ ษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้ าที
ทีต้ องชําระหนีของบริษัทให้ เสร็จสินตามสัญญาการปรับโครงสร้ างหนี และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการ
บริหารของบริษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสําคัญ แต่ทังนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
และการอนุมตั ิจากคณะกรรมการและหรือทีประชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย จะขึนอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริ ษัทย่อยนัน ซึงจะต้ องมีกําไรเพียง
พอทีจะจ่ายได้ และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี ต้ องพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ ข้ างต้ นด้ วย
สําหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี
รายละเอียด

กําไรสุทธิ
(ล้ านบาท)

ปี 2560 - 2561

44

ปี 2559 - 2560

จํานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)

เงินปั นผลต่ อ
หุ้น(บาท)

0.01

8,421.54

0

0

528

0.06

8,421.54

0

0

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

0.00

8,421.54

0

0

ปี 25 - 2555
ปี 2

กําไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

สัดส่ วนการจ่ ายเงินปั น
ผล (ร้ อยละ)

- 2554

35

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2552 - 2553

41

0.00

8,421.54

0

0

.

8,421.54

0

0

.

8,421.54

0.076

ปี 2551 - 2552
ปี 2550 - 2551

,

ปี 2550 ( )

.

,

.

ปี 2549( )

.

,

.

หมายเหตุ :

()

()

.

ณ วันที 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลียนนโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท จากวิธีสว่ นได้ เสียมาเป็ นวิธีราคาทุน ทําให้ กําไรในงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกําไรในงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน เดือน (มกราคม – มีนาคม)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
8. โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทมีโครงสร้ างการจัดการซึงประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน
8.1 คณะกรรมการบริ ษัท
ตามข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึงปั จจุบนั บริษัทมีจํานวน
กรรมการทังหมด 8 คนโดยมีกรรมการทีเป็ นอิสระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
รายชือคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที 31 มีนาคม 2561
รายชือ

1. นายปิ ยุช

กุปต้ า

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นประธานกรรมการมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

2. นายอลัน

แคม

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560)

3. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง
(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

ตําแหน่ ง

จํานวนครั งการประชุม
(2560-2561)

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม
2
4(ก)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

6

กรรมการอิสระ

6

4

กรรมการอิสระ

6

6

กรรมการอิสระ

6

1

5. นายธราธร
6. นายรังกะนาร์ ท

เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์

กรรมการ
กรรมการ

6
6

6
6(ข)

7. นายราจีฟ
8. นายอาชีช

มังกัล
อนุปัม

กรรมการ

6

6

กรรมการ

6

2(ค)

ประธานกรรมการ

6

4(ง)

กรรมการอิสระ

6

2

กรรมการอิสระ

6

5

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 30 มกราคม 2561)

9. นายทะชาร์ ต

วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน

(ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผลวันที 10 มกราคม 2561)

10. นายมาริษ

สมารัมภ์

(เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 7 กรกฎาคม 2560)

11. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

(เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)
หมายเหตุ : คําอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก), (ค) และ (ง) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 1 ครัง
(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครัง

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริ ษัท
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท หรือนายปิ ยุช กุปต้ า ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกับ
นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้ าทีในการจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการทีเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรือง ดังต่อไปนี
1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
2. การให้ ก้ หู รือให้ หลักประกัน การชดใช้ ค่าเสียหาย การคําประกันหนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรือคํามันในลักษณะที
คล้ ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ทีมิได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท เว้ นแต่ตามทีอนุญาตในสัญญาหลักในการปรับ
โครงสร้ างหนี หรือตามทีกําหนดในแผนฟื นฟูกิจการ ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
4. การขาย โอน ให้ เช่า หรือให้ อนุญาตใดๆ เกียวกับทรัพย์สนิ หรือสินทรัพย์ใดๆ ทีมีมลู ค่าทางบัญชีเกินห้ าสิบล้ านบาท ซึงไม่ได้
อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริษัท
5. การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเกียวข้ องกันซึงมิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลียนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั ิงบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปี เดียว และงบการเงินรายไตร
มาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ
1. นายอลัน

แคม

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560 และดํารง
ตําแหน่งเป็ นประธานคณะตรวจสอบมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

2. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง
(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

4. นายมาริษ

สมารัมภ์

(เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 7 กรกฎาคม 2560)

5. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560
และเกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ

จํานวนครั งการประชุม
(2560-2561)
5

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม
2
1

กรรมการ

5

5

กรรมการ

5

-

ประธาน

5

2

ประธาน
กรรมการ

5

3
2

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กํากับดูแลสอบทานให้ บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส
ถูกต้ องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสียงขององค์กร
5. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทังการประเมินผลการตรวจสอบ การดําเนินงาน
ด้ านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป
7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี

ความเห็นเกียวกับความถูกต้ องครบถ้ วน และความน่าเชือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

จํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร

รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น และเข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
แต่งตัง ถอดถอน โยกย้ าย หรือเลิกจ้ างผู้บริหารสูงสุดของสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรือ ว่าจ้ าง หรือเปลียนแปลง
วาระการว่าจ้ างงานของพนักงานทีทํางานอยู่ในสํานักงานตรวจสอบภายใน
พิจารณางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้ างสํานักงานตรวจสอบ
ภายในอืน
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริ ษัทจะมอบหมาย


10.
11.
12.
13.

รายชือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชือ
1. นายปิ ยุช

กุปต้ า

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นประธานมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

2. นายอลัน

แคม*

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560)

3. นายธราธร
4. นางสาวอนุตตรา

เปรมสุนทร
พานโพธิ ทอง*

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

5. นายทะชาร์ ต

วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน

(ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผลวันที 10 มกราคม 2561)

6. นายมาริษ

สมารัมภ์

(เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 7 กรกฎาคม 2560)

7. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

(ได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560 และ
เกษียณอายุจากตําแหน่งมีผลวันที 20 มีนาคม 2561)

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั งการประชุม
(ในปี 2560-2561)

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม

ประธาน

3

1

กรรมการ

3

2

กรรมการ

3

3

กรรมการ

3

-

ประธาน

3

1

กรรมการ

3

1

ประธาน
กรรมการ

3

1
1

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื องการปฏิ บัติงานเพือให้ เป็ นไปตามแนวปฏิ บัติ ด้ านบรรษั ทภิ บาล
ตามทีกําหนด
นําเสนอหลักเกณฑ์ และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที
หมดวาระหรือกรณีอืนต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้ กรรมการบริษัทได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยองค์ รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีคณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่) เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คํานึงถึงปั จจัยต่างๆ และบริษัทอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้ วย
พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองงบประมาณการขึนค่าจ้ าง เงินรางวัลประจําปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัท
และบริษัทย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
งานอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะจัดการ
1.
2.
3.

4.

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อ
สภาพเศรษฐกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีฝ่ ายบริหารเสนอมา เพือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพือ
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดําเนินงานของบริษัทให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจทีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดไว้
ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป ทังนีคณะจัดการอาจมอบอํานาจหน้ าทีให้ พนักงาน
ระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรืองใด เรืองหนึงหรื อหลายเรืองตามทีคณะจัดการ พิจารณาเห็นสมควรได้

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
รายชือคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน
ตําแหน่ ง

จํานวนครั งการประชุม

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม

ประธานกรรมการ

1/1

1

รายชือ
1. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

2. นายอาชีช

อนุปัม

กรรมการ

1/1

1

3. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ

1/1

1

หมายเหตุ: คณะกรรมการพันธกิ จเพือสังคมและความยังยื นได้รับการแต่งตังขึนเมื อวันที 23 เมษายน 2561

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน
1. กําหนด เสนอแนะและติดตาม นโยบายในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม นําเสนอกิจกรรม และแผนการใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินการตามนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนและติดตามการดําเนินกิจกรรมในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายในด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. พิจารณาร่ วมกับฝ่ ายบริหาร ในมุมมองด้ านแนวโน้ มของสังคมและประเด็นทีเกียวข้ องกับส่วนรวม รวมทังเรืองทีอาจส่งผล
กระทบต่อการ ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางทีบริษัทควร
ตอบสนองต่อแนวโน้ ม ประเด็นปั ญหา และข้ อกังวลเหล่านัน เพือให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างมีประสิทธิ ผลมากขึน
4. ทบทวนตําแหน่งของฝ่ ายบริหารทีเกียวข้ องกับการคาดหวังหลักของผู้มีสว่ นได้ เสียทีเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทังการนําเสนอมุมมองเหล่านันต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
5. ทบทวนการเป็ นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์ อย่างต่อเนือง ทังในปั จจุบนั และอนาคต เพือสนับสนุนการเติบโตอย่างยังยืน
ของบริษัท
6. ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างยังยืนประจําปี ของบริษัทก่อนทีจะนําเสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบตั ิทีดีทีสุดในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนําเสนองบประมาณประจําปี ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนเกียวกับโครงการริเริมต่างๆ ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดําเนินการโดยฝ่ ายบริหารในรอบระยะเวลา 6 เดือน
10. ทบทวนแผนงานด้ านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิงแวดล้ อมของบริษัท และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบดังกล่าว
11. ทบทวนกลยุทธ์ ด้านการสือสารทีเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทอย่างต่อเนือง

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
12. พิจารณาทบทวนการเปิ ดเผยข้ อมูลในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพือให้ เกิดความเชือมันในกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
14. ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามข้ อควรปฏิบตั ิของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองทีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
15. ดูแลให้ มีการทํากิจกรรมทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
16. ติดตามให้ บริษัทย่อยดําเนินการสอดคล้ องกับนโยบาย และงบประมาณด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
17. สนับสนุนให้ คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท และนําไปปฏิบตั ิเพือให้ บริษัทมีการเติบโตอย่างยังยืน เพิมคุณค่าให้ สอดคล้ องกับการคงไว้ และเพิมขึนในระยะยาว
ทางด้ านการเงิน การผลิต เรืองทีเกียวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปั ญญา
18. ให้ ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็ นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีคณะกรรมการได้ ปรึกษาหารือ
19. ดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทอ้ างถึงเป็ นครังคราว หรือทีอาจมีผลบังคับใช้ โดยประกาศ / แก้ ไขตามกฎหมาย
20. ติดตามทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนําไปปฏิบตั ิเพือให้ บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ยังยืน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2560
รายชือ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั งการประชุม
(2560-2561)

จํานวนครั ง
เข้ าร่ วมประชุม

ประธาน

1

1

1. นายทะชาร์ ต

วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน

2. นายมาริษ

สมารัมภ์

กรรมการอิสระ

1

1

3. นางสาวรวีวลั ย์

ภิยโยพนากุล

กรรมการอิสระ

1

1

4. นายหัตถศักดิ

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

1

1

5. นายธราธร

เปรมสุนทร

กรรมการ

1

1

6. นายปิ ยุช

กุปต้ า

กรรมการ

1

1

7. นายรังกะนาร์ ท

รากุปะติ เราว์

กรรมการ

1

1

8. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ

1

1

8.2 ผู้บริ หาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีผ้ บู ริหารจํานวน 10 คน ดังนี
รายชือผู้บริ หาร

ตําแหน่ ง

1. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายวันเลิศ

การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

3. นายจายันทา

ชาคราบอร์ ตี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี

4. นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

5. นายไพฑูรย์

เชือสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - จัดหา

6. นายชัยเฉลิม

บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย

7. นายอมิท

คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

8. นายอรุน คูมาร์

ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี

9. นายพรชัย

ตังวรกุลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายรุ่งโรจน์

เลิศอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การใหญ่
1. ดูแล บริ หาร ดํา เนิน งาน และปฏิ บัติ งานประจํา ตามปกติ ธุรกิ จเพื อประโยชน์ ของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบมติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดและอนุมัติโดยทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้ กรอบของกฎหมายทีเกียวข้ องและขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท เพือนําเสนอต่อคณะ
จัดการ และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจ ารณากลันกรองข้ อมูลและข้ อ เท็จ จริ ง ในเรื องทีเกี ยวข้ องกับการดํ า เนิ น ธุ รกิจ ก่ อนที จะนํ าเสนอต่ อคณะจัด การ และ
คณะกรรมการบริษัท
4. มีอํานาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรืองต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
แผนภาพโครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในบริ ษัท ณ วันที 31 มีนาคม 2561

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
8.3 เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทได้ จัดมีเลขานุการบริ ษัทมาตังแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริ ษัทปฏิ บัติหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ
ซือสัตย์สจุ ริต ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท ชือนางอริ ศรา ณ ระนอง เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ ในงานด้ าน
เลขานุการ ตลอดจนได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเกียวข้ องกับการปฏิ บัติหน้ าทีของเลขานุการบริ ษัท ได้ แก่ Company Secretary
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็ นต้ น
เลขานุการบริษัทมีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักดังนี
1. ดูแลและจัดการเรืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานทีเกียวข้ อง
4. ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏระเบียบทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้ ข้อเสนอเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
6. ดูแลให้ บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กฏหมาย และแนวปฏิ บตั ิด้านตลาดทุนได้ อย่างถูกต้ อง
7. ดูแลเรืองอืนๆ ทีเกียวข้ องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ติดตามให้ มีการดําเนินการตามมติทีประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ กํา หนดนโยบายและแนวทางเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริหารทีมีคณ
ุ ภาพสามารถปฏิบตั ิงานให้ บริษัทได้ เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็ นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้
ถือหุ้นจะเป็ นผู้พิ จารณาอนุมัติ โดยการกํา หนดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ย โดยพิจ ารณาจาก
ภาระหน้ าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบผลการปฏิ บัติงานโดยรวม และผลการดําเนินงานของบริ ษัทเพือเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมือเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทังนี บริ ษัทไม่ มี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่ผ้ บู ริหารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทย่อย
สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษั ทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้ าทีความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัททังในระยะสันและระยะยาวประกอบด้ วย ซึงเป็ นค่าตอบแทนทีใช้
เป็ นบรรทัดฐานทีได้ ตกลงไว้ ร่วมกัน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการกํากับดูแลและบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
และร่วมสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าของบริษัทอย่างมันคงต่อไป

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
(1) ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็ นตัวเงินแบ่งออกเป็ นสองประเภท ค่าตอบแทนประจํา ซึงแบ่งจ่ายเป็ นรายไตรมาส และค่าเบีย
ประชุม ซึงจ่ายให้ เฉพาะกรรมการทีมาเข้ าร่วมประชุมหลังการประชุมแต่ละครัง
กรณีทีมีกรรมการพ้ นจากตําแหน่งหรือเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคํานวณจ่ายตามสัดส่วนจํานวนวันทีกรรมการดํารง
ตําแหน่งในไตรมาสนันๆ
อัตราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทจนกว่ าทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่ างอืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคม
และความยังยืน*

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
(บาทต่อปี )
630,000
525,000
472,500
168,000
115,500
150,000
75,000
150,000
75,000

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

หมายเหตุ: *การจัดตังคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน มีผลเมือวันที 24 เมษายน 2561 ทังนี การจ่ ายค่ าตอบแทนของ
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืนกระทําได้ เมือผ่ านการอนุมัตจิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทแต่ ละรายในปี 2560-2561
ลําดับ
ที
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

ชือ – นามสกุล

นายปิ ยุช กุปต้ า (ก)
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายอลัน แคม (ข)
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง(ค)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
กรรมการ
กรรมการคณะจัดการ
นายอาชีช อนุปัม (ง)
กรรมการ
กรรมการคณะจัดการ
นายราจีฟ มังกัล
กรรมการบริษัท
กรรมการคณะจัดการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน (จ)
ประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

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

จํานวนรวม
ทังหมด

-

-

-

429,388.00

107,178.00

-

65,324.00

601,890.00

36,750.00

3,850.00

-

2,500.00

43,100.00

598,500.00

168,000.00

-

-

766,500.00

598,500.00

-

-

106,500.00

705,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10.

11.

นายมาริษ สมารัมภ์ (ฉ)
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล (ช)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
รวม

หมายเหตุ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

169,113.00

76,696.00

-

30,677.00

276,486.00

561,750.00

216,527.00

-

151,074.00

929,351.00

2,394,001.00

572,251.00

-

356,075.00

3,322,327.000

ตังแต่วันที มิถนุ ายน
เป็ นต้ นไป กรรมการผู้ทีได้ รับการแต่งตังจากกลุ่มบริ ษัท ทาทา สตีล ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตี ล จะต้ องไม่
รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัททีตนเข้ าไปดํารงตําแหน่ง

นายปิ ยชุ กุปต้ าได้ รับการแต่งตังเป็ นประธานกรรมการแทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน มีผลวันที 30 มกราคม 2561
นายอลัน แคมได้ รับการแต่งตังเป็ นประธานคณะตรวจสอบแทนนางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล มีผลวันที 20 มีนาคม 2561
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทองได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระแทนนางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล มีผลวันที 20 มีนาคม 2561
นายอาชีช อนุปัมได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการแทนนายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน มีผลวันที 30 มกราคม 2561
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรันลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 10 มกราคม 2561
นายมาริ ษ สมารัมภ์ลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 7 กรกฎาคม 2560
นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุลลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 20 มีนาคม 2561

(ข) ค่ าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริ หารและผู้ บริ หารของบริ ษัท
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริ หารของบริ ษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561)
รวม 10 คน รวมเป็ นเงินทังสิน 49.59 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริ ษัทย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
บริษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการของบริษัทย่อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริ หารของบริ ษัทย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็ นธุรกิจหลัก ในรู ปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2560 - 2561
(1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) ได้ รวมไว้ ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ ว
ค่ าตอบแทนอืน
เงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานประจําต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้ าน เงินช่วยเหลือการเดินทางในปี 2560 - 2561 จํานวน 6.58 ล้ านบาท
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ค่ าตอบแทนอืนทีมอบให้ แก่ กรรมการ
บริษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบอืน เช่น โบนัส เบียเลียง หรือเอกสิทธิพิเศษอืน ๆ แก่กรรมการ
ค่ าตอบแทนอืนทีมอบให้ แก่ ผ้ ูบริ หาร
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ
บริษัทจัดให้ มีการสมทบเงินกองทุนสํารองเลียงชีพแก่ผ้ บู ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็ น
อัตราประมาณร้ อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็ นยอดเงินสมทบสําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2560- 2561 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) รวมเป็ นเงินทังสิน 3.62 ล้ านบาท


รถประจําตําแหน่ ง
บริษัทได้ มีการจัดหารถประจําตําแหน่งให้ แก่ผ้ บู ริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริษัทย่อยด้ วย


ปั จจุบนั
บริษัทยังไม่มีนโยบายทีจะให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ บู ริหารโดยให้ สทิ ธิในการซือหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น
โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้ บริหาร
ผลตอบแทนให้ กบั ผู้บริหารในรูปแบบอืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้ าทีความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้ วย
บุคลากร
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัท รวมทังบริษัทย่อยทังสามบริษัทมีพนักงานทังหมด 1,236 คน โดยในปี 2560-2561 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวนทังสิน 267.44 ล้ านบาท ซึงผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
นอกจากนี บริษัทย่อยทังสามบริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจํานวนทังสิน 671.27
ล้ านบาท
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จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2560-2561
(31 มีนาคม 2561)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานบังคับบัญชา (คน)
พนักงานปฏิบตั ิการ/บริการ (คน)
พนักงานในสํานักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

บมจ.
ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)
51
(51)
194
(191)
88
(85)
170
(172)
333
(327)
267.44
(265.83)

บมจ.
เอ็น. ที. เอส
สตีลกรุ๊ ป
11
(11)
63
(62)
277
(274)
-

บจก.
เหล็กสยาม
( )
10
(10)
53
(51)
193
(197)
-

บจก.
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
9
(9)
50
(51)
237
(236)
-

351
(347)
270.35
(262.87)

256
(258)
185.03
(187.39)

296
(296)
215.89
(210.13)

ข้ อมูลปี ทีผ่านมา (2559-2560) ปรากฏในวงเล็บ
ทังนี ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญ
แต่อย่างใด
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ
บริษัทมุ่งมันทีจะส่งเสริม ดูแลกิจการทีดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้ างจิตสํานึกต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพือเป็ นเสมือนกระจกเงาที
สะท้ อ นให้ สอดคล้ อ งกับ หลัก ธรรมาภิ บ าล ตามข้ อ เสนอแนะของตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ประกาศของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ อืนๆ ทีเกียวข้ อง บริ ษัทยังมีความ
ตังใจทีจะพัฒนาธุรกิจเพือให้ สอดคล้ อง หรือบรรลุตามข้ อกําหนด ทีอยู่ภายใต้ แนวทางการกํากับและดูแลกิจการทีเป็ นธรรมและ
โปร่งใส
ดังนัน นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้ วยการสร้ างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata
Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ ว บริษัทยังได้ กําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไว้ ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตังแต่ปี 2548 และได้ ทําการทบทวนและปรับปรุงให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สําหรับเนือหานันครอบคลุมเกียวกับหลักการและแนว
ปฏิบตั ิในเรืองของโครงสร้ างหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสียง
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) โครงสร้ างของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ถือเป็ นจํานวนทีเหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระ
ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จํานวน 3 คน ร่วมกับกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที
เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็ นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ ครอบคลุมสายงาน
ต่างๆ ได้ แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพือแบ่งแยกบทบาทหน้ าทีให้ ชดั เจนและก่อให้ เกิดความสมดุลในอํานาจ
การดําเนินงาน ผู้ทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะผู้นําด้ าน
บริหารงานประจําไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตัง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะทําหน้ าทีกลันกรองงานเฉพาะเรือง และเสนอเรืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านีปฏิบตั ิงานด้ วย
ความสุขมุ รอบคอบ เพือนําเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาต่อไป
สําหรับรายชือกรรมการในแต่คณะพร้ อมทังขอบเขตอํานาจหน้ าทีปรากฏอยู่ข้อ 8 โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
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9.3 การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ ใช้ Board Skill Matrix ในการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต้ องการสรรหา รวมทัง
ระบุทกั ษะความสามารถและความเชียวชาญทีหลากหลายของกรรมการทีบริษัทต้ องการสําหรับคณะกรรมการของบริษัท
(1) กรรมการอิสระ
การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริ ห ารระดับสูง จะต้ องผ่านการกลันกรองโดยคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล สรรหา และ
พิ จ ารณาผลตอบแทน ซึ งประกอบด้ วยกรรมการอิ ส ระจํ า นวน 2 คน จากจํ า นวนกรรมการทั งหมด 4 คน ก่ อ นเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือ หุ้นเพือลงมติเ ลือกตัง หรื อแต่งตังทุก ครัง สําหรับการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต้ องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน โดยการสรร
หากรรมการใหม่ นัน บริ ษัท จะพิจารณาจาก (1) ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) และ
(3) ทําเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในการสรรหากรรมการอิ ส ระ นอกจากจะต้ อ งผ่ า นการกลันกรองโดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิ จ ารณา
ผลตอบแทน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ ว ยังต้ องพิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิมเติม ตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึงมีความเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เพือให้ ก รรมการอิสระมีค วามเป็ นอิสระอย่างแท้ จ ริ งเหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะของบริ ษัท ซึงได้ รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการ
บริษัทอีกด้ วย
คุณสมบัติของกรรมการ
1.
2.

3.
4.
5.

เป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรม ประวัติการทํางานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เป็ นผู้ทีสามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดย
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทอืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม
มิได้ เป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็ นหุ้นส่วน ในสัดส่วนทีมีนยั สําคัญในกิจการทีมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันหรือกิจการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัท
สําหรับกรรมการทีเป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา และผลการประเมิน
ศักยภาพทีเหมาะสม

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งโดยให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีเลขานุการ
บริษัท ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งและต้ องไม่มี
ผลประโยชน์ หรือส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุมหรือบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับ
บิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที
อาจมีค วามขัด แย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์ หรื อ ส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี
4.1 รายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้ า ซือวัตถุดิบ หรือให้ บริการทีมีมลู ค่า
ตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
4.2 รายการการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
4.3 รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้ มาหรือการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรือรับบริการ
4.4 รายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ หรือรับให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ มีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ซึงมีมูลค่าตังแต่
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่าภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็ นรายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง
หนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสีย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

6.

ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษาทางการเงินซึงได้ รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งทังนี
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ในกรณีทีผู้ให้ บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จดั การของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้ วย และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
7.

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.

ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท

9.

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

10.

สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

11.

สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือตัดสินใจในเรื องต่างๆ ได้ โดยอิสระ

12.

เป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริษัท และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13.

เป็ นผู้ทีมีอายุไม่ตํากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ
การเกษี ยณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารเท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษี ยณอายุของกรรมการอืน ได้ แก่
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี
(1)

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตัง

กรณีเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริษัท ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวคือผู้ถือ
หุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ หุ้นต่อ เสียง ตามจํานวนหุ้นทีตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ีเป็ นประธานทีประชุมมี
เสียงชีขาดเพิมเป็ นอีกหนึงเสียง ทังนีในการเลือกตังกรรมการบริ ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับ
การเสนอชือเป็ นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้ สิทธิ ตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตามจํานวนหุ้นทีตน
ถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
กรณี ทีตํา แหน่ งกรรมการว่างลงเนืองจากเหตุอื นนอกจากครบกํ าหนดออกจากตํ าแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตังบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้ น
แต่วาระของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้ เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน ทังนี มติการแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
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(2)

การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง

สําหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงคณะจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาเบืองต้ นในการ
กลันกรองสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้ บรรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ที
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ได้ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่ อย
บริษัทในฐานะเป็ นบริษัททีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ กํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี
1. ส่งเสริมให้ บริษัทย่อยนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมาปฏิบตั ิ
2. คัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ความชํานาญพร้ อมประสบการณ์ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ซึงได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กํากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายทีกําหนดโดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรืองทีมีความสําคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิมทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทังการขายเงินลงทุน
5. ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ ายบริหาร คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้ บริ ษั ทย่อยและบริ ษัทร่ วมปฏิ บัติต ตามกฎระเบียบที เกียวข้ องของหน่วยงานกํา กับดูแล ได้ แ ก่ การทํารายการ
ระหว่างกัน การได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทังดูแลให้ มีการจัดทํา
บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้ องตามทีควร ตามกฎหมายทีเกียวข้ องและมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
7. มอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือให้ มนใจว่
ั ามีการควบคุมภายในที
กําหนดไว้ เพียงพอและมีประสิทธิผล
9.5 การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ทมีก ารดูแลเรื องการใช้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทไว้ เป็ นอย่างดี และกําหนดไว้ เ ป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่ างชัด เจนไว้ ในการ
นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงได้ กําหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หาร
ไปใช้ ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับภาระหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ทังของตนเอง
รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงบทกําหนดโทษทีระบุไว้ เป็ นอย่างดี

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
กรณีทีกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมีการถือครองหลักทรัพย์ และ/หรื อมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
เลขานุการบริษัทจะทําหน้ าทีสรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครั ง พร้ อมทัง
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ด้ วย
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน ด้ วยการกําหนดนโยบายเกียวกับการป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายทีสอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ในเพือใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การ
ซือขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึงกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที
เกี ยวข้ อ งกับ ข้ อมูลทางการเงิ นของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งลงนามรั บ ทราบข้ อ กํ าหนดเกี ยวกับ ระยะเวลาการห้ า มซือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี
1.

2.

ห้ ามมิให้ บคุ คลข้ างต้ นทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และ
งบการเงิน ประจําปี ของบริษัทและภายใน 24 ชัวโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว (Blackout period)
กรณีที เป็ นข้ อ มูลทีสํา คัญ อืนซึงยังไม่ไ ด้ เปิ ดเผยและอาจมี ผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพ ย์ ของบริ ษั ท คณะกรรมการได้
กําหนดห้ ามมิให้ ทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัวโมงนับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู่
สาธารณะทังหมดแล้ ว

ทังนีกรรมการและผู้บริหารต้ องแจ้ งเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ ข้างต้ นต่อคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันทําการ ก่อน
การซือขาย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2560 - มีนาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจํานวนรวม 3,395,757
บาท
(2) ค่ าบริ การอืน (non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2560 - มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบงบการเงิน
ตามนโยบายของกลุม่ บริษัทจํานวน 1,032,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก เป็ นต้ น จํานวน 622,648 บาท ให้ แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัดดังกล่าว
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรื องอืนๆ
บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่างจริ งจังมา
โดยตลอด ซึงปั จจุบนั ได้ ยดึ หลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไป
ด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี 5 หมวด ได้ แก่ (1) สิทธิ ของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ า งเท่ า เที ย มกัน (3) บทบาทของผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย (4) การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ ง ใสและ (5) ความรั บ ผิ ด ขอบของ
คณะกรรมการ และเพือเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิ บัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษั ทให้ สงู ขึน บริ ษัทจึงได้
กําหนดหลักการสําคัญในแต่ละหมวดไว้ ใน“บรรษั ทภิ บาล” ของบริ ษัทด้ วย ตลอดจนได้ นํามาปรับใช้ ต ามความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกับสภาพการณ์ ของบริ ษัท ให้ ได้ ม ากที สุด รวมทังทํา การทบทวนและปรั บปรุ งให้ มีค วามทัน สมัย และสอดคล้ อ งต่ อ
ภาวะการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยู่เสมอ
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทได้ รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้ นที
จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนือง
สําหรับรอบปี 2559-2560 รายงานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี
หมวด 1
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษั ทให้ ความสําคัญ และเคารพต่อ สิทธิ ของผู้ถื อหุ้น ทุก รายในฐานะทีเป็ นเจ้ า ของเงิ นทุน โดยกํ าหนดนโยบายสนั บ สนุน และ
ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิ ของตนอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ โดยรวมของบริ ษัท และไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึงสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ ดงั นี
1. สิทธิขันพืนฐาน ได้ แก่ การลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น การซือขายหรื อโอนหุ้นการได้ รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปั นผลอย่างเท่า
เทียมกัน การได้ รับข่าวสาร/ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้ างของเงินทุนการเปลียนแปลง
อํานาจควบคุม และการซือขายสินทรัพย์ ทีสําคัญของบริ ษัท รวมทังสิทธิ ในการได้ รับการปฏิ บัติทีเท่าเทียมในการรับซือหุ้น
คืนโดยบริษัทเป็ นต้ น
2. สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ ถือหุ้น ได้ แก่ การเลือกตังกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการ
จ่ายเงินปั นผล การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี การแก้ ไข/เพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ และข้ อบังคับ การ
เพิ มหรื อ ลดทุน จดทะเบี ยนของบริ ษัท และการอนุมัติ ธุรกรรมทีสํา คัญ ซึงมีผลต่ อทิ ศทางในการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท
เป็ นต้ น
3. สิทธิอืนๆ ทีกฎหมายกําหนดไว้
นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ สทิ ธิข้างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายในการใช้ สิทธิ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม รายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี
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มีขนตอนการเข้
ั
าร่วมประชุมทีไม่ย่งุ ยาก และไม่มีค่าใช้ จ่ายมากเกินไป
จัดสถานทีประชุมทีมีการคมนาคมทีสะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึง
จัดทําคําอธิบายเกียวกับเอกสารหลักฐานเพือแสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม
จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีผู้ทีมีความชํานาญพร้ อมทังอุปกรณ์ทีเพียงพอ เพือรองรับผู้ถือหุ้นทังในด้ านการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียน
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้ าร่ วมประชุม โดยการส่งผู้แทน
ของตนเองหรือเสนอชือกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ การเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขันตอนที
ไม่ย่งุ ยากแต่ประการใด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
- จัดให้ มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีทีไม่ได้ ติดอากรแสตมป์ไว้
- ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด(Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ ขนตอนการดํ
ั
าเนินงานเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
- เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ า 2 ชัวโมง ก่อนเริ มประชุม นอกจากนี ภายหลังจากการประชุมได้
เริมแล้ ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ ลงมติได้ ด้วย
ทังนี บริษัทได้ มอบหมายให้ หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถติดต่อได้ ทีโทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210
-

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้ าทีในการดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทังผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ด้ วยการถือปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนี
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สินสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึง
เรียกว่า การประชุมสามัญประจําปี และการประชุมนอกเหนือจากนี จะเรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปี ที ผ่านมาบริ ษัท
ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้ จดั ขึนเมือวันที 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม อนันตรา สยาม
กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทได้ ใช้ วิธีกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที 24 พฤษภาคม 2560 เป็ นผู้มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
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การรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนใน
วันที 25 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบและกลไกทีจะก่ อให้ เ กิดการจัด ประชุมทีดีซึงครอบคลุม เกียวกับ ข้ อมูลเกียวกับวัน เวลา
สถานที วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม ขันตอนการออกเสียงลงมติ และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับเรื องที
ต้ องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็ นการล่ว งหน้ าอย่ างเพียงพอ ทันเวลา และไม่ กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํา กัดโอกาสในการรับ รู้
สารสนเทศ หรือการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ดําเนินการ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมกับเอกสารทีเกียวข้ องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วนล่วงหน้ า 21 วัน
ก่อนวันประชุมดังนี
1. หนังสือ นัดประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ทีมี รายละเอียดเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมที กําหนดไว้ เป็ นเรื องๆ
อย่างชัดเจนพร้ อมทังระบุว่าเป็ นวาระเพือทราบ/เพืออนุมตั ิ/เพือพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระทีเสนอไว้ ซึงถือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาทีเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์ กําหนด ทังแบบ ก ซึงเป็ นแบบทัวไปง่ายๆ ไม่ซับซ้ อน และแบบ ข ซึงเป็ น
แบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื องได้ ว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง”และแยกให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ในวาระการเลือกตังกรรมการ
3. ข้ อมูลเกียวกับกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ชือ อายุ ทีอยู่ และการไม่มีส่วนได้
เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
4. รายงานประจําปี ทีมีทังข้ อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรู ปแบบของ CD Rom (รวมทังจัดส่งรายงานประจําปี ทีเป็ น
รูปเล่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ แจ้ งความประสงค์ มายังบริษัท)
5. คําอธิบายเกียวกับเอกสารหลักฐาน เพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริษัท ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนทีตังสถานทีจัดประชุม
นอกจากนี บริษัทยังได้ ดําเนินการดังนี
1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ า
3 วัน
2. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื องเผยแพร่ ข้อมูลเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม 1 เดือน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีเวลามากพอใน
การศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
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3. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื องเปิ ดโอกาสให้ สิท ธิ แก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเรื อง
เพือบรรุจเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า การเสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็ นกรรมการ
และการส่ง คํา ถามเกี ยวกับ วาระการประชุม ได้ ล่วงหน้ า โดยให้ ส่ง ข้ อเสนอหรื อคํ าถามดังกล่า วเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรถึง
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพือเสนอต่อไปคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี
 การเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระ และ
เสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็ นกรรมการ
 การส่งคําถาม

ระหว่างวันที 1 เมษายน - 30 เมษายน
ระหว่างวันที 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม

นอกจากนี ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้ วย เช่น กิจกรรม
เชิญผู้ถือหุ้นร่ วมบริ จาคเสือกันหนาวมือสองให้ แก่เด็กๆ ทีอยู่บ นดอยทางภาคเหนือ บูธรายงานผลงานและโครงการด้ าน CSR
จากส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธแนะนําและให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทจากส่วนการตลาด
เป็ นต้ น
ก่ อนเริ มการประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุม และวิธีปฏิ บัติเกียวกับการ
ประชุมได้ แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ระหว่ างการประชุม
ประธานในทีประชุมได้ ดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระโดยไม่มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรื องอืนนอกเหนือจากที
ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี ยังได้ จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน
ทํา การลงคะแนนเสีย ง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นลงคะแนนเสีย งเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุค คลในวาระการเลือ กตังกรรมการ
ตลอดจนส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตังคําถามต่อทีประชุม รวมทังให้ ข้อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที
สําหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยการใช้ บัตรลงคะแนน และได้ จัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทําหน้ าทีดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท สําหรับการนับคะแนนเสียงจะคํานวณด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ วิธีเก็บบัตร
ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นทีออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” และนํามาคํานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ ออก
เสียงทังหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สําหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็ จ
สินการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนีบริษัทได้ จดั ให้ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือวิดีทัศน์ด้วย
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หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติทีประชุมพร้ อมทังคะแนนเสียงที (เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสินการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด ซึงรายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกรายละเอียดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี
1.
2.
3.
4.

รายชือพร้ อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทังผู้เกียวข้ องทีเข้ าร่วมประชุม
วิธีการแจ้ งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะ
มติทีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามทีได้ ระบุไว้ ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็ นคะแนนเสียงทีเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง

ทังนี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 25460 เมือวันที 7 กรกฎาคม 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังทีมาด้ วยตนเองและทีรับ
มอบฉันทะจํานวน 545 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทังสิน 6,476,035,939 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.90 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ ว ทังหมดของบริ ษัท จํา นวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังคณะ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน รวมทังกรรมการทุกคนได้ เข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน รวมทังกรรมการทุกคนได้ เข้ าร่ วมประชุมโดย
พร้ อมเพรียงกัน
นอกจากนี ยังมีผ้ บู ริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทังฝ่ ายกฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุมอีกด้ วย เพือทําหน้ าทีร่ วมชีแจงและตอบข้ อซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้ องต่อผู้ถือหุ้น
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนํ าข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หารไปใช้ ประโยชน์ อย่ างเคร่ งครัด รายละเอีย ด
ปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 9.5
ทังนี ในปี ทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซือขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทโดยการใช้ ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริษัทได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังบุคคลทีเกียวข้ องต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที
เกียวข้ อ งตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ เมือได้ รับการแต่ง ตังให้ เ ป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อมีการ
เปลียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีรวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
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ประธานคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการทีอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกัน เป็ นต้ น
การทํารายการระหว่ างกัน
บริษัทได้ กําหนดมาตรการและขันตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้ อย่างชัดเจน รวมทังถือปฏิ บัติตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรืองทีเกียวกับการทํารายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่ งครัด ในกรณีทีอาจมีการ
พิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง กรรมการและผู้บริ หารทีอาจมีส่วนได้ เสียในเรื องทีพิจารณาจะไม่เข้ า
ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพือให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็ นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทังนีเพือประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริง
สําหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึนใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการและจํานวนเงินทีเกิดขึน โดยจะนําเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพือดูแลและป้องกันการ
เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทีได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้ วย
ทังนี ในปี ทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะทีเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัททีไม่ใช่บริ ษัท
ย่ อ ยของบริ ษั ท รวมทั งไม่ เ คยฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรืองการทํารายการระหว่างกันหรือการซือขายสินทรัพย์แต่ประการใด
หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท ตระหนักเป็ นอย่า งยิงว่า การส่ง เสริ มให้ เกิ ดความสัม พันธ์ และความร่ ว มมือ ทีดี ระหว่า งบริ ษัท กับผู้มีส ่ว นได้ เ สียทุกฝ่ าย
ทังทางตรงและทางอ้ อมเป็ นกลไกทีจะช่วยสร้ างความยังยืนแก่บริษัท ดังนัน บริษัทจึงยึดมันในการคํานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุม่ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทังสิทธิทีกําหนดตามกฎหมายหรือข้ อตกลงทีทําร่ วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกทีได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้ วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด ตลอดจน
พัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างสมําเสมอ
บริษัทให้ ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียทีมีต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในแต่ละกลุม่ สามารถสรุปได้ ดงั นี
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ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมุ่งมันทีจะดูแลผลประโยชน์ และสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ด้ วยการดําเนินธุร กิจตามหลักบรรษั ทภิ
บาลและวิสัยทัศ น์ ข องบริ ษั ททังนี บริ ษั ทจะแจ้ งข้ อ มูลข่าวสารทีเกียวกับ ธุรกิจของบริ ษั ทอย่ างถูกต้ องและครบถ้ ว น ตลอดจน
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์และข้ อตกลงทีเกียวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริษัทตระหนักเป็ นอย่างยิงว่าพนักงานคือฟั นเฟื องทีสําคัญต่อการดําเนินการให้ ถึงเป้าหมาย จึงปฏิ บัติต่อ พนักงานทุกคนอย่าง
เป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้ โอกาสทีเท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพ เชือชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล
สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีทังของพนักงานและครอบครัว
โดยกําหนดให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทชันนําทัวไป รวมถึงมีกองทุน
สํารองเลียงชีพเพือเป็ นเครืองมือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและรักษาพนักงานไว้ กับบริ ษัทในระยะยาว โดยให้ มีลกั ษณะการ
ออมอย่างสมําเสมอ เพือเป็ นหลักประกันในการดําเนินชีวิตหลังเกษี ยณอายุ
นอกจากนี บริษัทยังให้ ความสําคัญในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
ตลอดจนกําหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ กบั พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืองเพือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงานให้ ได้ รับความก้ าวหน้ าในอาชีพซึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําให้ บริษัทมีการพัฒนาอย่างยังยืน
ลูกค้ า
บริษัทได้ ยดึ ถือในหลักการทีให้ ลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การเพือตอบสนองต่อความต้ องการ และสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า ตลอดจนดําเนินการพัฒ นาคุณภาพสิน ค้ าและบริ การอย่า งต่อ เนือง ทังในด้ านคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและในราคาทีเป็ นธรรม เพือตอบสนองความต้ องการทีหลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนเกียวกับ
สินค้ าและบริ ก าร รวมถึงนโยบายการรับคื นสินค้ า กรณีทีพบว่าผลิตภัณฑ์ ไ ม่ได้ คุณ ภาพหรื อตํากว่ ามาตรฐาน อี กทังการรักษา
ความลับของลูกค้ าโดยไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปสร้ างผลประโยชน์
คู่ค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้ กรอบการปฏิบตั ิงานตามหลักจรรยาบรรณ ทีเรี ยกว่า TCoC ในการปฏิ บัติต่อ
คู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิ บัติตามเงือนไขข้ อตกลงทีกําหนดระหว่างกันการปฏิ บัติตามกรอบ
การแข่ ง ขัน ทางการค้ า ที เป็ นธรรมและดํ า เนิ น การภายใต้ TCoC เน้ น การรั ก ษามาตรฐานในการชํ า ระเงิ น ด้ ว ยการติ ด ตาม
สถานะการชําระเงินอย่างใกล้ ชิด เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิ บัติงานร่ วมกัน
ระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้ กบั ผู้รับเหมาขนส่ง ทีเข้ ามารับสินค้ าทีโรงงานของบริ ษัททุกแห่งอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นประจํา
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คู่แข่ ง
บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิ บัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้ าทีดีและสุจริ ต โดยดําเนินการ
ผ่านแหล่ง และสือกลางทีถูก ต้ องตามกฎหมายเท่านัน รวมทังบริ ษั ทจะไม่ก่ อให้ เกิด ข้ อมูลทีไม่เป็ นธรรมหรื อ บิด เบือ นเกี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพือทําลายคู่แข่งทางการค้ า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพือสร้ างเงือนไขในการแข่งขันทีเป็ นธรรม
เจ้ าหนี
บริษัทปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงือนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ทีมีต่อเจ้ าหนี ทังเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีเงินกู้ยืม
อย่างเคร่งครัดและชําระหนีตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงปฏิบตั ิตามคํารับรองทีให้ ไว้ แก่เจ้ าหนีตลอดระยะเวลาทีมีภาระหนีกับ
เจ้ าหนี ตลอดจนให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหนีทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม
บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้ วยการเป็ นบรรษัทพลเมืองทีดี มีคณ
ุ ธรรม โดยกําหนดเป็ นนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพือเป็ น
กรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ให้ พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพือให้ มีจิตสํานึกต่อการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับ ผิดชอบต่อชุม ชนและสังคม
โดยรวม (CSR after Process) สนับสนุนการพัฒ นาชุมชนและเสริ มสร้ า งคุณภาพชีวิตผ่า นกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษัทใน
รูปแบบต่างๆ
นอกจากนี บริษัทยังให้ ความสําคัญต่อการรักษาสิงแวดล้ อมอย่างเข้ มงวดและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือพิทักษ์ รักษาสิงแวดล้ อม
ให้ คงอยู่ในสภาพทีดีด้วยการดําเนินการและถือปฏิ บัติอย่างเคร่ งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขันตอนการทํางาน รวมถึง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎหมายด้ านสิงแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด ซึงทุกบริ ษัทในกลุ่มทาทา ได้ ม่งุ มันทีจะให้ ความสําคัญและ
เป็ นผู้นําในเรือง “การเปลียนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนืองมาจากภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ยังได้ กําหนดให้
มีการนําแนวคิด “คืนสูธ่ รรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ ในทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจหลักขององค์ กรอีกด้ วย รวมทังการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและชุมชน อันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท
โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มทีกับเจ้ าหน้ าทีภาครัฐและหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้ อง
หน่ วยงานราชการ
บริษัทดําเนินการและถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้ องอย่างเคร่ งครัด พนักงานของบริ ษัททุกคนต้ องปฏิ บัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องทังหมด พร้ อมทังให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนือง
สือมวลชน
บริ ษัทให้ ค วามสําคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้ อ มูลข่าวสารของบริ ษัทแก่สือมวลชนทัวไป เพือการสือสารต่อ ไปยังสาธารณชน อย่า ง
กว้ างขวางบนพืนฐานของความถูกต้ อง และทันเหตุการณ์
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จรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนจะต้ องประพฤติปฏิ บัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct :
TCoC)” ซึงได้ ระบุถึง หน้ าทีและความรับ ผิดชอบที มีต่ อผู้มี ส่วนได้ เ สีย กลุ่ม ต่างๆ ไว้ อ ย่างชัดเจน นอกจากนี บริ ษัทได้ กํา หนด
มาตรการและช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อ/ แจ้ งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการ
ดําเนินการภายหลังจากได้ รับแจ้ งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้ องเรี ยนการกระทําผิด
หลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) สําหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ ของกลุม่ บริษัท ทาทา สตีล
ผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้ องเรี ย น เกี ยวกับการประพฤติป ฏิ บัติ หรื อไม่ ปฏิ บัติต ามคู่มื อจรรยาบรรณ
ดังกล่าวได้ ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อทีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อทีปรึกษา
จรรยาบรรณ ดังนี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล: alank@libertasth.com
ทีปรึ กษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com
ความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้ รับการขับเคลือนด้ วยพันธะสัญญาของเรา เพือให้ ม ันใจว่า
บุคคลทีเราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้ รับการบูรณาการเข้ ากับวิถีในการดําเนินธุรกิจของเรา
บริษัทมีนโยบายทีชัดเจนและเป็ นรูปธรรมเกียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานทีทํางาน ซึงได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์
ของบริษัท
บริษัทดําเนินการตามหลักการด้ านความปลอดภัย ดังนี




ความปลอดภัยเป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้ างานและผู้บริหาร
การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
ความรู้สกึ ห่วงใยอย่างลึกซึงและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชัวโมง” ต้ องทําให้ เห็นเป็ นตัวอย่างโดยผู้นํา
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พนักงานจะได้ รับการอบรมให้ ทํางานอย่างปลอดภัย
การทํางานอย่างปลอดภัยเป็ นเงือนไขของการจ้ างงาน
ทุกงานต้ องได้ รับการประเมินความเสียงทีเกียวข้ อง และต้ องดําเนินการตามระเบียบปฏิ บัติงานทีได้ รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์ /
ใบอนุญาตการทํางานตลอดจนการใช้ ใบอนุญาตการทํางานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีจําเป็ น

บริ ษัท ให้ พันธะสัญญาว่า จะปรับปรุ งผลการดํา เนิน งานด้ านความปลอดภัย และอาชี วอนามัย อย่า งต่อ เนือง บริ ษัท จะกํ าหนด
วัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนานําไปปฏิ บัติ ตลอดจนรักษาไว้ ซึงมาตรฐานการบริ หารจัดการและระบบ ให้ เหนือกว่าการปฏิ บัติ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้ อกําหนดทีเกียวข้ องเท่านัน
ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปี ทีผ่านมาแสดงไว้ ในตารางต่อไปนี
หัวข้ อ
จํานวนครั งของการเกิดอุบัติเหตุ
ทีก่ อให้ เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถงึ ขันหยุดงาน
ดัชนีชีวัดสุขภาพ

หน่วย

ครั ง / ล้ า น ชั ว โ ม ง กา ร
ทํางาน
ดัชนี

ผู้ที มี ผลตรวจสุข ภาพผิ ด ปกติเ นื องจากการ %
ทํางาน
หมวด 4

ปี
2560-2561

ปี
2559-2560

ปี
2558-2559

0.17

0.00

0.17

10.84

10.75

9.89

2.55

3.30

3.50

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญและตระหนักในความรั บผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ทังข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทีไม่ใ ช่
ข้ อมูลทางการเงิน เพือให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอืนใดของผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีสว่ นได้ เสียอืนไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน เท่าเทียม ทัวถึง และไม่ก่อให้ เกิดความสําคัญผิดรวมทังมี
ความเป็ นปั จจุบนั และทันเวลาตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ องได้ กําหนดไว้
ฝ่ ายบริหารมีหน้ าทีดูแลให้ มีการติดต่อสือสารและเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญ ทังทีเป็ นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic
Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการรายงานตาม
เหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้ มา/จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ รายการทีเกียวโยงกัน การร่ วมทุน ยกเลิกการร่ วมทุน
การเพิมทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซือหุ้นคืน เป็ นต้ น
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ทังนี ได้ จดั ให้ มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริ ษัท” ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์ กลางในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่ายทังในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี
1. ข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน ทีครบถ้ วน ถูกต้ องและเท่ าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
2. ข้ อมูลคําอธิ บายเชิงวิเ คราะห์ เกี ยวกับ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานทุกไตรมาส (ระบบข่ าวของตลาดหลัก ทรั พ ย์
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท(www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
3. ข้ อมูลโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัททีเป็ นข้ อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้ างทีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุ่มบริ ษัท สามารถแสดงให้ ทราบถึงผู้
ถือหุ้นทีแท้ จริ ง (Beneficial Owner) ได้ อย่างชัดเจน รวมถึงข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร ซึงกรรมการของ
บริ ษัททุกคนถื อหุ้นของบริ ษั ท รวมกันไม่ เกินร้ อยละ ของหุ้นที ออกและจําหน่ายแล้ ว (รายงานประจําปี /เว็บไซต์ บริ ษั ท
(www.tatasteelthailand.com))
4. ข้ อมูลในรายงานประจําปี ทีมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้ วน ชัดเจน และเป็ นประโยชน์ สําหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและผู้บริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ เป็ นต้ น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้ อมูลในงบการเงิน ทีมีรูปแบบการรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และได้ รับการรับรองจากผู้ สอบ
บัญชี ซึงเป็ นผู้มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติทีได้ รับการยอมรับ รวมทังได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยที
ผ่ า นมา บริ ษั ท ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ ก ารส่ ง งบการเงิ น ทั งรายไตรมาส และรายปี ให้ แก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ล่าช้ าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) /
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน (ถ้ ามี)
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ กําหนดไว้ แล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทํา
หน้ าที “โฆษก” ของบริ ษัท ในการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทสู่สาธารณชน และจัดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้ าทีดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสือสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัวไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางอืนทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของ
บริษัทได้ โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท
www.tatasteelthailand.com ทังนี เพือเป็ นการเสริมสร้ างความเข้ าใจและความเชือมันของบุคคลภายนอกทีมีต่อบริษัท
นอกจากนี ภายหลัง จากที บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูลผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ไตรมาสและประจํ า ปี ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เ ป็ นที
เรียบร้ อยแล้ ว บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลการพัฒนาเปลียนแปลงของธุรกิจเหล็ก
ของบริ ษัทสู่สาธารณชน โดยบริ ษัท ได้ จัดให้ มีการประชุม กลุ่มร่ วมกันกับนักวิเ คราะห์ หลักทรั พย์ เจ้ าหน้ า ทีธนาคาร รวมทังสือ
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สิงพิ มพ์ ทุกครั งเป็ นประจํ าทุก ไตรมาสอีก ด้ ว ย ทังนี บริ ษั ทได้ จัด ทํา Press Release รายงานผลการดําเนินงานด้ านการเงิ น
ของบริ ษัทรายไตรมาส พร้ อมแจ้ งรายละเอียดของผู้ทีจะอํานวยความสะดวกในกรณีทีต้ องการข้ อมูลเพิมเติมไว้ ทีส่วนท้ ายของ
ข้ อมูลประชาสัมพันธ์ เพืออํานวยความสะดวกแก่สอมวลชนและนั
ื
กวิเคราะห์อีกด้ วย
หมวด 5
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้ นถึงบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริ ษัททุกคนมีความเข้ าใจอย่างดีถึงหน้ าทีความ
รับผิดชอบของกรรมการและลัก ษณะการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษั ท พร้ อมทีจะปฏิ บัติหน้ าทีด้ วย “ความซือสัตย์ สจุ ริ ต ระมัดระวัง
และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพืนฐานของความสัมพันธ์ ที
เชือถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการยังได้ จัดให้ มีระบบการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีตามทีคณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดนโยบายไว้ เพือให้ การกํากับดูแลและการบริ หารงานเป็ นไปด้ วยความซือสัตย์
สุจ ริ ต มี เหตุมี ผล และเป็ นอิ สระภายใต้ ก รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ซึงจะทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิ ผลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุด
และต่อเนือง
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษั ทคํ านึงถึงการถ่ วงดุลในการบริ หารงานของคณะกรรมการเป็ นอย่ างยิ ง (Check and Balance) และได้ กํา หนดความ
หลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการที ชั ด เจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยบุ ค คล
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย ทั งในด้ านทั ก ษะ วิ ช าชี พ ความเชี ยวชาญเฉพาะด้ าน และเพศ โดยในจํ า นวน
คณะกรรมการทังหมดจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นผู้หญิ งอย่างน้ อย 1 คน รวมถึงต้ องเป็ นบุคคลทีมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล สามารถอุทิ ศเวลาและความพยายามในการปฏิ บัติห น้ าทีกรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่ างเป็ นอิสระ และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดํ าเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังได้ มีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยซึงมีความเชียวชาญ
เฉพาะด้ านขึน เพือให้ การพิจารณาในเรืองต่างๆ มีการตัดสินใจทีถูกต้ องและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดียิงขึน
และเพือให้ มีการดูแลและจัดการงานด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังเลขานุการบริ ษัท
เพือปฏิบตั ิหน้ าทีต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 8. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.3
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บทบาทหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อุทิศตนและเวลาเพือบริ ษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ แ ก่ตนเองหรื อผู้ห นึงผู้ใดโดยมิ ชอบ และไม่
ดําเนินการใดๆ ทีเป็ นการขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ หรื อแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป้าหมายสูงสุดคือการดําเนิน
ธุรกิจให้ มนคง
ั เพือผลประโยชน์ ทีสมดุลและยังยืนของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมทังการเพิมมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนืองใน
ระยะยาว ทังนี ให้ สอดคล้ องวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัททําหน้ าทีกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ แผนระยะยาว และงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกปี โดยมอบหมายให้ ฝ่ายผู้บริ หารเป็ นผู้นําเสนอเรื องดังกล่าว คณะกรรมการได้ ร่วมกันอภิ ปราย และแสดงความเห็ น
อย่ า งเต็ ม ที บนพื นฐานของความรั บ ผิด ชอบ ความระมัด ระวัง ความซื อสัต ย์ สจุ ริ ต และตรวจสอบได้ ทังนี คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ ด้วยเพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และก่อให้ เกิดประสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผล ทังนี ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดําเนิน การพิ จารณา
ทบทวนการดําเนินงานของบริ ษัท การบริ หารความเสียง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมิ นผลการดํา เนินงานของ
บริ ษัทและการปฏิ บัติ งานของคณะทํางานชุดต่างๆ รวมทังทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจําปี เป็ นประจําทุก
ไตรมาส นอกจากนี บริ ษั ทได้ พัฒนาระบบการติด ตามและกํา กับ ดูแ ลที มีป ระสิท ธิ ผลสําหรับ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในการทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสียง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกั บ
สภาพการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษั ท ภิ บาลของบริ ษัทเพือมุ่งสู่
มาตรฐานทียอมรับในระดับสากล
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ
1. อนุมตั ิแผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมตั ิให้ มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสันและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้ จํานองหรื อจํานําสินทรัพย์ เพือคํา
ประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาทีเกียวข้ องทีอนุมตั ิแล้ ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ด บัญชีธนาคาร
4. อนุมตั ิการใช้ หลักการบัญชี หรือเปลียนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลียนแปลงบัญชีการใช้ อตั ราค่าเสือมราคา
5. อนุมตั ิการรับรองงบการเงินและจัดสรรกําไรสะสม
6. อนุมตั ิการซือ ขาย แลกเปลียน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซือ ฝากเช่า ให้ เช่าทีดินและสิงปลูกสร้ าง ทีมีมูลค่าทางบัญชี
ไม่เกิน ล้ านบาท
7. อนุมตั ิการจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สนิ อืนๆ(ไม่รวมเรืองทีดินและสิงปลูกสร้ าง)
8. อนุมตั ิการดําเนินการด้ านทรัพยากรบุคคล ในเรือง โครงสร้ างองค์ กรการวางแผนกําลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริ หาร
ระดับสูง และงบประมาณการขึนค่าจ้ างและเงินรางวัลประจําปี
9. อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุน การลงทุนซือ/ขายหุ้น
10. อนุมตั ิเรืองทีต้ องนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น
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11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรือพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการทีเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรืองดังต่อไปนี
11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
11.2 การให้ ก้ ู หรื อ ให้ หลักประกัน การชดใช้ ค่าเสียหาย การคําประกันหนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรื อคํามันใน
ลัก ษณะที คล้ า ยคลึง กัน แก่ บุค คลใดๆ ที มิ ได้ อ ยู่ในงบประมาณประจํ าปี ของกลุ่มบริ ษัท เว้ น แต่ต ามทีอนุญาตใน
สัญญาหลักในการปรับโครงสร้ างหนี และตามทีกําหนดในแผนฟื นฟูกิจการ ของ N.T.S.
11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาททีไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุม่ บริษัท
11.4 การขาย โอน ให้ เช่า หรือให้ อนุญาตใดๆ เกียวกับทรัพย์สนิ หรือสินทรัพย์ ใดๆ ทีมีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้ านบาท ซึง
ไม่ได้ อยู่ในงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริษัท
11.5 การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริษัท
11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลทีเกียวข้ องกันซึงมิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
11.7 การเปลียนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจําปี รวม งบการเงินประจําปี เดียว และงบการเงิน
รายไตรมาสของกลุม่ บริษัท
11.8 การเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่ บริษัท
หน้ าทีของประธานกรรมการ
หน้ าทีหลักของประธานกรรมการคือบริหารจัดการและเป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการมีหน้ าทีรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทและดําเนินการในฐานะเป็ นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทผ่าน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทังถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสู่ผ้ เู กียวข้ อง เพือให้ มันใจได้ ว่าได้ มีการนํามติของคณะกรรมการ
บริษัทไปดําเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและมีความเหมาะสม
ด้ วยภาระหน้ าทีทีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้นําด้ าน
การบริ ห ารงานประจํ า บริ ษั ท จึง ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัด การใหญ่ อ ย่ า งชั ด เจน ซึง
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ อืนใดอันอาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบทีสําคัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี
1.
2.
3.
4.

ดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิ ผล
ให้ คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็ นอิสระแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
หารือร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริษัท เพือกําหนดวาระการประชุม
สนับสนุนให้ กรรมการได้ อภิ ปรายในประเด็ นต่างๆ ในระหว่า งการประชุม รวมทังได้ สอบถามและแสดงความเห็น อย่า ง
กว้ างขวาง
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5. ส่งเสริมให้ เกิดความสัมพันธ์ ทีสร้ างสรรค์ ทังระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายบริหาร
6. สร้ างความมันใจว่ามีการสือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิ ผล
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่ปี 2445 ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจและมีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงินเป็ นอย่างดี
ตลอดจนยังเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้ าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้ อีกด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบทํา หน้ า ทีสอบทานการดํ าเนิน งานให้ ถูก ต้ องตามนโยบายและระเบี ยบข้ อบังคับของบริ ษั ท ตลอดจน
กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้ บ ริ ษัทมี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสียงทีรัดกุม
เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริ ษั ท ให้ อํ า นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติ ห น้ า ที อย่ า งเต็ ม ที และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ สระ โดยตังแต่ ปี 2552
คณะกรรมการได้ จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่วยงานหนึงภายในบริ ษัท ปฏิ บัติหน้ าทีขึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือให้ ค ณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพยิงขึน และในกรณีท ีจําเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคํา ปรึ ก ษาจากที ปรึ ก ษาภายนอกที เป็ นอิ สระได้ อ ย่ า งเต็ มที โดยบริ ษั ท เป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย
คณะจัดการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั งคณะจัด การ ตังแต่ ปี 2545 ปั จ จุบัน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ท จํ า นวน 4 คน ทํ า หน้ า ที
ควบคุมดูแลกิ จการบริ ษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมาย ทังในด้ านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ าง และอํานาจการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนการกลันกรอง
เรืองต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็ น 2
คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมือวันที 31 มกราคม 2556
คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง 2 คณะเข้ าด้ วยกัน เพือความสะดวกและความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงลดต้ นทุนของบริษัท
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิ จ ารณาผลตอบแทน ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ทจํ า นวน 4 คน และมี กรรมการ
ครึงหนึงเป็ นกรรมการอิสระทําหน้ าทีด้ านบรรษั ทภิ บาล คือ เสนอ ทบทวน และกํากับดูแลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการและ
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ผู้บ ริ หาร ให้ เ ป็ นไปตามแนวปฏิ บัติด้ า นบรรษั ทภิ บ าลของบริ ษั ท ตลอดจนมีห น้ า ทีพิ จ ารณากํ าหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดั การใหญ่เพือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระหรื อ
กรณีอืน และทําหน้ าทีด้ านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้ มในเรื องค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน
ในฐานะบรรษัทพลเมืองทีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยังยืนในระยะยาวทีสอดคล้ อง
กับแนวทางของกลุม่ ทาทาโดยคณะกรรมการบริษัทได้ จัดให้ มีคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืนขึนในปี 2561
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็ นกรรมการ
อิสระ ทังนี ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืนควรเป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร คณะกรรมการพันธกิจ
เพือสังคมและความยังยืนมีหน้ าทีสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายทีจะเกิดขึนในกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้ คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท
และนํ าไปปฏิ บัติเ พือให้ บริ ษัท มีการเติบโตอย่า งยังยื น เพิ มคุณ ค่าให้ สอดคล้ องกับการคงไว้ และเพิมขึนในระยะยาว ทางด้ า น
การเงิน การผลิต เรืองทีเกียวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปั ญญา
วาระการเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่ อย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทกํ าหนดไว้ ค ราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถื อหุ้น สามัญ ประจําปี ทุกครั ง ให้ กรรมการ
จํานวนหนึงในสามของกรรมการทังคณะพ้ นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้ นจากตํ าแหน่งให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่ ว มกัน
ทังนี กรรมการซึงพ้ นจากตํ าแหน่ง อาจได้ รับ เลือ กให้ ก ลับเข้ ามารับ ตํ าแหน่ง อีก ได้ ซึงตามนโยบายคณะกรรมการบริ ษั ทอาจ
พิจ ารณาแต่ ง ตังกรรมการที ดํ า รงตํ า แหน่ง ครบ 9 ปี หรื อ 3 วาระติ ด ต่ อ กัน กลับ เข้ า มาดํ ารงตํ า แหน่ ง อี ก ครั ง โดยมี กํ า หนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ปี วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัท ดังนัน กรรมการจะพ้ นจากการเป็ นกรรมการชุดย่อยทัน ที เมือพ้ น
จากตําแหน่งกรรมการบริษัท
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอืนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนอืนทีกรรมการบริ ษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจน โดย
กรรมการแต่ละคนต้ องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริ ษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่ดํารง
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ยกเว้ นบริษัทในกลุม่ ทาทา ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึงหนึง โดยกรรมการที
เป็ นชาวต่า งชาติ เ ป็ นผู้มี ภูมิ ลํา เนาอยู่ในต่า งประเทศทํา ให้ ไม่ มีก ารรับ ตํ าแหน่ งกรรมการบริ ษั ทจดทะเบีย นอืนแต่ อย่ างใด ณ
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ปั จจุบัน กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดมีถินทีอยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนันตามข้ อมูลประวัติ
กรรมการห้ าปี ย้ อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริ ษัทแต่อย่างใด ดังนัน จึงเห็น
ได้ ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็ นผู้ทีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทได้ อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถ
สําหรับกรรมการผู้จัด การใหญ่ ในฐานะพนัก งานคนหนึงของบริ ษัท จะต้ องอุทิศเวลาในการทํ างานทังหมดของตนให้ แก่ บริ ษั ท
เพือให้ เ ป็ นไปตามสัญ ญาการว่ าจ้ างไม่ได้ ดํารงตํา แหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษัท จดทะเบี ยนอื นยกเว้ นในกลุ่ม บริ ษั ท ทังนี เพื อ
แผนการดําเนินงานทีมีความสอดคล้ องกัน ซึงเป็ นการดํารงตําแหน่งกรรมการตามทีกําหนดไว้ ในนโยบายอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ ในรายงานประจําปี อย่างชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริษัทได้ กําหนดวันประชุมไว้ ลว่ งหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 5 ครัง และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าตลอด
ทังปี พร้ อมทังได้ กําหนดวาระการพิจารณาทีสําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการ
ทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้ อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิมในกรณีทีมีเรื องสําคัญเร่ งด่วน ในการประชุมแต่ละครัง
ได้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการได้ ศึกษาล่วงหน้ า วันก่อนวัน
ประชุม บริ ษัท นํา Board Pad มาใช้ สํา หรับการประชุม โดยการส่งเอกสารการประชุมไปยังคณะกรรมการทุก คณะ เอกสาร
ทังหมดจะถูกส่งและเก็บไว้ คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทงทางออนไลน์
ั
หรื อออฟไลน์ ได้ จากทุกที ทําให้ คณะกรรมการ
มีเครืองมือในการทํางานทีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดการใช้ กระดาษเพือรักษาสภาพแวดล้ อม
ในการประชุมแต่ละครัง นอกจากจํานวนองค์ประชุมทีกฎหมายได้ กําหนดไว้ แล้ วว่า ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 1
ใน 2 ของจํา นวนกรรมการทังหมด บริ ษัทยังได้ กํ าหนดนโยบายจํานวนองค์ ประชุมขันตํ าในขณะทีคณะกรรมการได้ ลงมติในที
ประชุมด้ วยว่า จะต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี ทังนี ประธานกรรมการผู้ทํา หน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ แบ่งเวลา
อย่ า งเพี ย งพอสํ า หรั บ การอภิ ป ราย และแสดงความเห็ น อย่ า งทัวถึง ในแต่ ละวาระ ซึงการพิ จ ารณาวาระต่ า งๆ จะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มเป็ นหลัก สําหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ มติเสียงข้ าง
มากโดยกรรมการหนึงคนมีหนึงเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม
กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในเรืองทีพิจารณาจะไม่เข้ าร่วมประชุม
ภายหลังเสร็จสินการประชุมได้ มีการจัดทํารายงานการประชุมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี รายชือ
กรรมการทีเข้ าประชุม กรรมการทีลาประชุม ผู้ทีเข้ าร่ วมประชุม ประเด็นข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่างๆ และจะนําเสนอให้ ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครังถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ ไขเพิมเติมรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ มีความละเอียดและถูกต้ อง ก่อนทีประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป
ในรอบปี 2560-2561 บริษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 6 ครัง ในแต่ละครังมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมทุก
คน และมีสดั ส่วนการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของการประชุมทังปี โดยมีคณะผู้บริ หารเข้ า
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ร่ วมประชุมด้ ว ยทุก ครัง เพือให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะเป็ นผู้ทีเกี ยวข้ อ งกับ ปั ญหาโดยตรง พร้ อมทังรับ ทราบ
นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพือให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและรวดเร็ ว ยกเว้ น
การประชุมบางวาระทีจะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารเพือให้ มีความเป็ นอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารได้ มีการประชุมหารื อระหว่าง
กันเองเพิมเติมเป็ นประจําทุกไตรมาสด้ วย
สรุปภาพรวมจํานวนครังของการประชุมและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 8.
โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท คณะกรรมการได้ กําหนดให้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้ องประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยตนเองเป็ นประจําทุกปี ทังนี เพือให้ มันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสําหรับรู ปแบบของการประเมินมีทังการประเมินผลการปฏิ บัติงานของกรรมการทังคณะ
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึงคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็ นเครื องมือที
จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในรอบปี ทีผ่านมา โดยจะนําผลการประเมิน
มาวิเคราะห์และหาข้ อสรุปเพือกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทังคณะ จะพิจารณาจาก ) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ) บทบาท
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ) การประชุมคณะกรรมการ ) ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายบริ หาร ) การพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและผู้บริ หาร และ ) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล จะ
พิจารณาจาก ) ความพร้ อมของกรรมการ ) การกําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ ) การบริ หารความเสียงและการควบคุม
ภายใน ) การบริหารความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และ ) การประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขันตอนดังต่อไปนี
1. คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพือให้ มีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
ถูกต้ องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินทีได้ ประเมินเรียบร้ อยแล้ วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทังข้ อเสนอแนะ
3. เลขานุก ารบริ ษัท นํ าผลการประเมิ นพร้ อมทังข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษั ทเพื อพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานต่อไป
ส่วนการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บรรษั ทภิ บาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
สํา หรั บการประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการชุด ย่อ ยในปี 2560-2561 กรรมการได้ ใ ห้
ข้ อเสนอแนะอย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระลงในแบบฟอร์ มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึงการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ เช่น ความเป็ นผู้นํา การกําหนดและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์ กบั กรรมการและผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ และความรู้
ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็ นต้ น รวมทังผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอืนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
สําหรับผลการประเมินในปี 2560-2561 เป็ นไปตามเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด
จริ ยธรรมธุรกิจ
บริษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้ วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้ แก่ “ความเป็ นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็ นเลิศ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นหนึงเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึงถือเป็ นตัวแทนของค่านิยมองค์ กร
และหลัก การสําคัญซึงกํ าหนดทิศ ทางในการดํา เนิ นงานของทุกธุ รกิ จในกลุ่ม ทาทา ทังนี เพือให้ การดํ าเนิน ธุร กิจ ของบริ ษั ท มี
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด
จรรยาบรรณของทาทาได้ มี ก ารแปลเป็ นภาษาไทย พร้ อมทังจั ด ทํ า ไว้ เ ป็ นรู ป เล่ม เช่ น เดี ย วกับ ต้ นฉบั บ และแจกจ่ า ยให้ กั บ
คณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้บริ หาร และพนัก งานทุกคนของบริ ษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกทังภาครัฐ และเอกชนที
บริษัทดําเนินธุรกิจด้ วย นอกจากนี คณะผู้บริหารของบริษัทได้ จดั ให้ มีการกํากับ ดูแล สือสาร และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับได้
ยึดถือเป็ นแนวทางสําหรับการประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตการทํางานอย่างจริ งจังและเคร่ งครัด ทังในเรื องความซือสัตย์ สจุ ริ ต โปร่ งใส
และเป็ นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้ องเข้ ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกียวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทังต้ อง
ลงนามให้ คํารับรองทีจะยึดถือประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางทีได้ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณด้ วย
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็ นเอกสารมีชีวิต ดังนัน เอกสารฉบับนีจะถูกปรับ ปรุ งและพัฒนาเพือให้ สอดรับกับ บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมและกฎระเบีย บทีเปลียนแปลงอยู่เ สมอ กรณี มีการฝ่ าฝื นหรื อ อาจฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของบริ ษั ทจะต้ อ งรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชันทราบทันที โดยตังแต่ปี 2551บริษัทได้ แต่งตังทีปรึกษาจรรยาบรรณเพือเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้
ร้ องเรียนหรือรายงานในเรืองทีมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณเกิดขึน
นอกจากนี บริษัทยังได้ ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิ บัติเกียวกับการร้ องเรี ยนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower
Policy and Practices”) เพือให้ พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกใช้ เป็ นเครืองมือในการรายงานเหตุการณ์ ต่างๆ หรื อ
เรื องราวการฝ่ าฝื นหรื อ สงสัยว่ าอาจจะมีก ารฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของทาทาต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ทีปรึ กษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอืนใดของบริษัทได้ อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบตั ิ
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และตังแต่วนั ที 1ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป บริษัทได้ เปิ ด “สายด่วน TCoC” ให้ เป็ นช่องทางใหม่สําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่
ค้ า ในการติดต่อกับบุคคลทีสามซึงเป็ นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริ ษัท ทาทา สตีล มีทีตังอยู่ในประเทศอืน และมีผ้ ชู ํานาญการที จะ
บันทึกเรืองราวเกียวกับการละเมิดหรือฝ่ าฝื นจรรยาบรรณทีได้ แจ้ งให้ ทราบ การบริ การทังหมดนีจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับและ
สามารถใช้ บริการได้ ทกุ วันไม่เว้ นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัวโมง โดยสามารถติดต่อใช้ บริ การนีผ่านทางโทรศัพท์ ได้ ฟรี ที
หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศัพท์ทีโทรเข้ าใช้ บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้ งมีความประสงค์ ทีจะไม่ให้ บันทึกไว้
เพือมิให้ ลว่ งรู้ถงึ ตัวตนของท่าน นอกจากนัน ยังสามารถรายงานเรื องราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/
ซึงจะไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้ งไว้ แต่อย่างใดทังสิน ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั า เรืองทุกเรืองทีรายงานจะเป็ นความลับขันสูงสุดทีจะ
ไม่มีผ้ ใู ดสามารถล่วงรู้ตวั ตนของผู้แจ้ งได้ เลย หากผู้แจ้ งไม่มีความประสงค์ จะให้ บนั ทึกไว้
การต่ อต้ านการติดสินบนและการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้ วยวิถีทางทียุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาทีจะป้องกัน ยับยัง และตรวจหาการฉ้ อโกง การติด
สิน บนและการกระทํ าการทุจ ริ ตคอร์ รัป ชันทังปวง นอกจากนี บริ ษั ทยัง ได้ กํา หนดนโยบายการต่อ ต้ า นการติ ดสิน บนและการ
ต่อ ต้ า นการทุจริ ต คอร์ รัป ชันในทุกรู ปแบบไว้ อ ย่ างชัด เจนตลอดจนจะให้ ความร่ วมมือ กับทังภาครั ฐและภาคเอกชนเพือสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใสสะอาด
ในปี 2557 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์ ” แนวร่ วมปฏิ บัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต ทุกรู ป แบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ ให้ การรับรองแก่ บริ ษั ทว่า “เป็ น
บริ ษัทที ผ่ านกระบวนประเมินตนเองว่ ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริ ตภายในองค์ กรครบถ้ วนตามเกณฑ์
ที CAC กําหนดไว้ ”
นอกจากนี บริ ษัทยังได้ เป็ นส่วนหนึงของเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพือประเทศไทย (PACT) และร่ วมลงนามให้ คํามันในการ
ส่งเสริ มสิทธิ เด็กและหลักปฏิ บัติทางธุรกิจที The Children Sustainability Forum ซึงจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์ การยูนิ
เซฟ ทังนี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิ บัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้ กับการกระทําการ
ทุจริ ตคอร์ รัป ชันในทุกรู ป แบบโดยเด็ ดขาด และจะไม่ดําเนิ นการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านคนกลาง หรื อ
บุคคลทีสามเพือการเรียกร้ องการได้ รับหรือให้ ได้ มา การยืนข้ อเสนอ ให้ สญ
ั ญา หรือ การจัดหาให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์ ทางการเงิน
หรื อผลประโยชน์ อืนใดทีมีมูลค่า หรื อผลการปฏิ บัติใดๆ ซึงมาจากการทีไปมีอิทธิ พลโน้ มน้ าวทีไม่เหมาะสม ด้ วยเจตนาเพือให้
ได้ มาซึงผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกระดับได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้
จัดตังระบบและกําหนดขันตอนการปฏิ บัติที มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมและการติดตามทัวทังองค์ ก ร ทังในด้ า นการจัดทํ า
รายงานทางการเงิน และการปฏิ บัติตามข้ อ กําหนดต่างๆอย่า งเคร่ งครั ด โดยยังคงมีค วามยื ดหยุ่น ให้ พนักงานสามารถควบคุม
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กํากับประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพือลดความเสียงของการกระทําทุจริ ตและการใช้ อํานาจในทางมิชอบ และ
ป้องกันไม่ให้ มีการกระทําผิดกฏหมาย
บริษัทได้ จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท
ตังแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยปฏิ บัติงาน
ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีหน้ าทีกํากับดูแลการดําเนินงานด้ านต่างๆ เป็ นประจําทุกไตรมาสเพือให้ เป็ นไป
ตามแนวนโยบาย แผนงาน อํานาจหน้ า ที และกฎระเบี ยบต่างๆ รวมทังการประเมินผลการบริ หารจัดการ ความเสียงและการ
ควบคุมภายในให้ เ กิดความเหมาะสมและมีประสิท ธิ ภาพ ทังนี คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ปฏิ บัติงานอย่า งมีอิ สระ และสามารถ
รับรองได้ ว่าการดําเนินงานทีสําคัญและการทําธุรกรรมทางการเงินทีสําคัญเป็ นไปตามแนวทางและระเบียบทีกําหนด
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้ อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
การจัดการความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์
บริษัทให้ ความสําคัญในเรืองการจัดการเกียวกับความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ ของผู้เกียวข้ องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทจะดําเนินงานด้ วยความซือสัต ย์ สจุ ริ ต เป็ นอิสระและโปร่ งใส เพื อผลประโยชน์ ของบริ ษั ทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้ อบังคับบริ ษั ทและกฎหมายที เกียวข้ อง โดยรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนิ นงานของ
บริษัทภายใต้ ข้อกําหนดต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วนชัดเจน ตลอดจนไม่นําข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพือประโยชน์ ส่วนตน
กรณีทีกรรมการบริษัทคนหนึงคนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ของเรื องทีกําลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้ าร่ วมประชุมหรื องดการ
ออกเสียง
นอกจากนี บริษัทยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทีได้ กําหนดแนวปฏิ บัติในเรื อง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน ซึงได้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชันโดยเคร่งครัดอีกด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษั ทตระหนัก ถึง ความสําคัญ ต่อ การปฎิ บัติ ห น้ าที ของกรรมการและผู้บ ริ ห ารโดยส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ที
เกี ยวข้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท แก่ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารตังแต่ เ ริ มเข้ า ดํา รงตํ า แหน่ ง ในบริ ษัท ด้ ว ยการจัด ให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทกุ คน สําหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้ าใหม่นัน บริ ษัทได้ กําหนดตารางอบรมพร้ อม
ทังหลักสูตรไว้ อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรี ยกว่า Induction Program ซึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็ นผู้เริ มบรรยาย
ภาพรวม โอกาส สิงทีต้ องคํานึงถึงความเสียงของธุรกิจของบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากสายงานต่างๆ จะเป็ น
ผู้บรรยายการดําเนินงานในสายงานหลักด้ านต่างๆ ได้ แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ รวมทัง ได้ มีการพากรรมการเข้ าใหม่เยียมชมกิจการของบริ ษัทพร้ อมฟั งการ
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บรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ของทังสามโรงงาน เพือให้ เข้ าใจการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริ ษัทได้ จัดเตรี ยม
และนําส่งคู่มือกรรมการบริษัทพร้ อมเอกสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการเข้ าใหม่อีกด้ วย
นอกจากนี บริษัทสนับสนุนให้ มีการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรหรื อกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ทีเป็ นการเพิมพูนความรู้ ในการปฏิ บัติงาน
จากสถาบันทีมีชือเสียงและเกียวข้ องเป็ นประจําและต่อเนือง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพือเป็ น
การเพิมพูนความรู้ และความสามารถในการปฏิ บัติง านให้ มีป ระสิท ธิ ภาพรวมถึง สามารถปรับปรุ งและพัฒ นาตนเองให้ ทันต่ อ
สถานการณ์ ที เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี กรรมการไทยทุก คน กรรมการผู้จัด การใหญ่ ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จั ดการใหญ่ –
การเงิน ได้ ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการจาก IOD เป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
รายละเอียดในหัวข้ อนีอยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพือความยังยืน” ซึงบริษัทได้ แนบตัวเล่มแยกมาให้ ต่างหาก

11. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยรวมทัง
ข้ อ มูลทางการเงิ น ที เปิ ดเผยในรายงานประจํ า ปี 2560-2561 ทํ า ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที รั บรองทัวไปในประเทศไทย และ
ข้ อ กํา หนดของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ บริ ษัทมีก ารเลือกใช้ นโยบายบัญ ชีทีเหมาะสม และถือปฏิ บัติอ ย่างสมําเสมอและรัดกุม รวมทังมี การเปิ ดเผยข้ อ มูล
สําคัญทีถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท
คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ดูแ ลกระบวนการจัดทํ า
รายงานทางการเงิน ทังของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปและเป็ นไปตามกฎ
ข้ อบัง คับของสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย
(ตลท.) รวมทังข้ อ กฎหมายที เกี ยวข้ อ ง หน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ รวมถึง การสอบทานผลการ
ดําเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทัง คํานึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลของระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอกและ
หน้ าทีอืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
สํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้ าทีรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมี
ประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย สํานักงานตรวจสอบภายในได้ ทําการรายงานสิงบกพร่ องทีตรวจพบและคําเสนอแนะให้
แก้ ไขต่อฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ ปฏิ บัติเพือให้ เกิดความมันใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ภาพ และให้ ความเชือมันว่าบริ ษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทได้ ความ
เสียงในทุกระดับของบริษัท ได้ รับการจัดการด้ วยระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ภาพและได้ บันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลลงในแบบ

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยและพบว่ามี การควบคุมภายในทีเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที บริ ษัทใช้ มีความสอดคล้ อ งกับ
โครงสร้ างการควบคุม ภายในตามกรอบแนวทางการควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการของสถาบัน วิ ช าชี พ 5 สถาบั น ใน
สหรัฐอเมริกา (COSO) สรุประบบการควบคุมภายในภายใต้ กรอบของ COSO ของบริษัท มีดงั นี
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
บริษัทมีการจัดทําแผนธุรกิจประจําปี และแผนธุรกิจระยะยาว ซึงได้ รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัท แผนดังกล่าวได้ จัดทํา
ขึนเพือเป็ นแนวทางสําหรับพนัก งานในการทีจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตาม
ความสําเร็ จของวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทรวมถึงมีการสอบทานเป็ นครังคราวด้ วย บริ ษัทกํา หนดให้ มีโ ครงสร้ า งองค์ กรทีดี ซึงได้
อธิบายถึงอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้ าทีหลักและหน้ าทีอืนๆ พนักงานทุกคนจะได้ รับคู่มือนโยบาย
ซึงได้ รวบรวมนโยบายทังหมดทีส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของการควบคุมทีเหมาะสม บริ ษัทได้ จัดให้ ม ีข้อกําหนด
เกียวกับจริ ยธรรม (Tata Code of Conduct) สําหรับคณะกรรมการฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้ อกําหนดเกียวกับ
จริยธรรมดังกล่าวได้ มีการประกาศให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบและลงนาม บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการต่อต้ านการติ ดสินบน
และการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้ การดําเนินธุรกิจในระดับโลกของบริ ษัท เป็ นไปอย่างสุจริ ต ยุติ ธรรม ปราศจากการ
ทุจ ริ ต คอร์ รัป ชัน หรื อ การติ ด สิน บน ด้ ว ยความรั บ ผิ ดชอบ นโยบายดัง กล่าวได้ เ ผยแพร่ ไว้ ใ นเว็บ ไซต์ ของ บริ ษั ท ทาทา สตี ล
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การบริ หารจัดการความเสียงขององค์ กร
บริษัทได้ จดั ให้ มีวิธีการบริหารความเสียงทีเหมาะสมโดยนํามาตรฐานสากลมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัท โดยมีวิธีใน
การประเมิน และระบุปัจ จัย ความเสียงทีมี ผลต่ อการดํ าเนิ นธุ รกิ จ ซึงเป็ นผลจากการเปลียนแปลงสถานการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จ
แนวโน้ ม ทางการเงิ น สภาพแวดล้ อมอุต สาหกรรมที เกี ยวข้ องและทรั พ ยากรภายในบริ ษั ท บริ ษั ทได้ พิ จ ารณาและจัด ลํา ดับ
ความสําคัญของความเสียงตามความถีและความรุ น แรงของผลกระทบทีมี ต่อความสําเร็ จตามเป้ าหมาย รวมถึงการประเมิ น
ความเร็ วในการเกิ ด ความเสียง แผนการบริ หารความเสียงได้ ถูก ถ่ ายทอดให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ทัวทั งบริ ษั ท และมี การแต่ ง ตัง
คณะทํางานบริหารความเสียงซึงประกอบด้ วยฝ่ ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัทและบริ ษัทย่อยเพือทําหน้ าทีกําหนด
และทบทวนนโยบาย และกลยุทธ์ ในการบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจทัวทังองค์กร รวมถึงกําหนดและทบทวนปั จจัยความ
เสียง โอกาสทีจะเกิดความเสียง และผลกระทบจากความเสียงทีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนกําหนด
แผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพือลดความเสียงทีเกิดขึน และติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสียง รวมทังทบทวนและ
ปรับแผนให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากยิงขึน ทังนี ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีประเมินประสิทธิ ภาพของการ

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บริหารความเสียง และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําเพือเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าในการป้องกันหรื อลด
ความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการ
บริษัทได้ กําหนดนโยบายและขันตอนการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดขอบเขต
หน้ าทีความรับผิดชอบ และอํานาจในการอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจําและสมําเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ฝ่ ายจัดการและบุคคลทีเกียวข้ องอย่างเพียงพอและรัดกุม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
บริษัทและฝ่ ายบริหารมีความเชือมันในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้ อมูลทีจัดเตรียมให้ กบั คณะกรรมการบริษัทเพือการ
พิจารณา บริษัทนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยการอัปโหลดเอกสารทังหมดทีเกียวข้ องและส่งให้ ยัง iPadsของคณะกรรมการ
บริษัท การเข้ าถึงข้ อมูลมีความปลอดภัยด้ วยการใช้ รหัสผ่านเทคโนโลยีนีช่วยลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์โดยใช้ กระดาษ
น้ อยลงและช่วยให้ กรรมการสามารถตรวจสอบข่าวสารและข้ อมูลได้ มากขึน รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการ
จัดเตรี ยมโดยส่วนเลขานุการองค์กรของบริษัทรายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลียนความคิดเห็นในทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึงได้ รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุมส่วนเลขานุการองค์ กรได้ ปฏิบตั ิตามหรือให้ ข้อมูล
ช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามทีได้ รับการร้ องขอ
บริษัทมีนโยบายการแจ้ งเบาะแสเพือเป็ นช่องทางในการรับทราบเรื องราวร้ องทุกข์ จากพนักงานทีไม่ต้องการเปิ ดเผยตัวตนผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสือสารทีหลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายลูกค้ า
สัมพันธ์ เป็ นต้ น บริษัทได้ จัดทําช่องทางการสือสารให้ กบั บุคคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสือสารกับกรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลตรงมาได้ ที alank@libertasth.com หรือส่งไปยัง “สายด่วน
TCoC” ซึงดําเนินการโดยบุคคลทีสาม โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายทังทางโทรศัพท์ และการส่งโดยอีเมลตามทีระบุไว้ ในนโยบาย
ระบบการติดตาม
แผนงบประมาณประจําปี ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการทีเป็ นงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํ าปี ของบริ ษั ทได้ รับการสอบทานและการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนํ าเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิ จารณาและอนุมัติ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท ได้ ป ระเมินขี ด
ความสามารถขององค์กรในด้ านการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี และมีการปรับปรุ งระบบเพือให้ สอดคล้ องกับความต้ อ งการ
ของธุรกิจ

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
สํา นัก งานตรวจสอบภายในได้ กํ า หนดแผนการตรวจสอบภายในประจํ าปี ซึงได้ รับ การอนุมัติ จ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระดับความเสียงจะพิจารณาจากหลายปั จจัยเสียงและผลการตรวจสอบก่อนหน้ า สํานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดําเนินงานทีหลากหลายและครอบคลุมบริ ษัทย่อยทังหมด โดย
ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปี ซึงอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ อบกพร่ องและข้ อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้ งไป
ยังหน่วยงานทีรับผิดชอบเพือนําไปใช้ ปฏิบตั ิรายงานการตรวจสอบและสิงทีตรวจพบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ
ไตรมาส
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทัวไปมีความเพียงพอทีจะรับรองได้ ว่างบการเงินของ บริ ษัท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีความถูกต้ องและครบถ้ วนในสาระสําคัญทังหมด ผลการดํ าเนินงาน
และกระแสเงินสดมีความถูกต้ อง

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
12. รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
รายการบัญชีทีสําคัญกับบริษัททีเกียวข้ องกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
และ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ ดงั นี
หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 2561

31 มี.ค. 2560

31 มี.ค. 2559

ขายสินค้ า

1,625,518

1,027,145

1,166,977

รายได้ อืน

15,073

-

-

ซือสินค้ า

730,406

1,213,500

1,964,425

ซือสินทรัพย์

562

7,766

720

ดอกเบียจ่าย

-

1,520

6,880

ค่าใช้ จ่ายอืน

5,870

4,460

1,543

ลูกหนีการค้ า

464,272

236,845

175,368

199

153

145

-

71,220

71,220

2,943

2,493

441,782

32,536

28,009

12,099

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

-

-

46,100

หนีสินระยะสัน

-

-

201,822

หนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

-

270,596

-

หนีสินระยะยาว

-

-

270,596

ลูกหนีอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีอืน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี
รายละเอียดรายการขายสินค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามลวดเหล็ก
อุตสาหกรรม จํากัด
2 Tata Steel Limited

หน่วย: พันบาท

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ผลิตลวดเหล็ก มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59
731,456

472,033

464,640

659,564

450,145

666,183

163,952

104,967

36,154

6,971

-

-

3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

Tata International Metals
4 Trading Asia Ltd.

ซือมาขายไป

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

55,071

-

-

งานโครงการ
โครงสร้ างพืนฐาน มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

8,504

-

-

1,625,518

1,027,145

1,166,977

5 NatSteel Holdings Pte. Ltd.
6 Tata Projects Limited

รวมรายการขายสินค้ าระหว่างกัน

รายละเอียดรายการรายได้ อืนกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

หน่วย: พันบาท

ชือบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

2 Tata Steel Limited

รวมรายการรายได้ อืนระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59
80

-

-

14,993

-

-

15,073

-

-

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
รายละเอียดรายการซือสินค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

ค้ าขาย

Tata International (Singapore)
2 Pte. Ltd.
Tata International Metals
3 Trading Asia Ltd.

ชือบริ ษัท

4 Tata Steel Limited
5 Tata International Limited
Tata International West Asia
6 DMCC

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.61

31 มี.ค.60

31 มี.ค.59

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

627,233

235,384

239

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

37,392

16,378

24,243

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

-

950,531

1,917,153

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

24,065

,530

-

ค้ าขาย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

6,874

4,677

22,790

ซือมาขายไป

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

34,842

-

-

730,406 1,213,500

1,964,425

รวมรายการซือสินค้ าระหว่างกัน

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการซือสินทรั พย์ กับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

-

5,449

720

2 Natsteel (Xiamen) Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

-

2,317

-

บริการด้ านไอที

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

562

-

-

562

7,766

720

ชือบริ ษัท

3 Tata Technologies Pte. Ltd.

รวมรายการซือสินทรัพย์ ระหว่างกัน

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการดอกเบียจ่ ายกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท
1 T S Global Holding Pte. Ltd.

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

การลงทุน

ผู้ถือหุ้น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกัน

-

1,520

6,880

-

1,520

6,880

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการค่ าใช้ จ่ายอืนกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ค้ าขายและบริการจัดซือจัด
จ้ าง
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

1

Mjunction Services Limited

2

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด

3

Tata Steel Limited

4

Tata Sons Ltd.

5

Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.

6

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

7

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํ ากัด

8

บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํ ากัด

บริการด้ านไอที

9

Tata Technologies Pte. Ltd.

10 Tata AIG General Insurance Co., Ltd.

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.61

31 มี.ค.60

31 มี.ค.59

116

58

489

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

136

42

240

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

32

-

-

ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

847

890

754

ซือมาขายไป

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

2,430

3,448

-

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

-

22

60

ผลิตลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

31

-

-

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

850

-

-

บริการด้ านไอที

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

1,408

-

-

ประกันภัย

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน

20

-

-

5,870

4,460

1,543

รวมรายการค่าใช้ จ่ายอื นระหว่างกัน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
หน่วย : พันบาท

รายละเอียดลูกหนีการค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

9,883

7,036

4,616

ษัท สยามลวดเหล็ก
2 บริ
อุตสาหกรรม จํากัด

ผลิตลวดเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

3,565

33,585

-

3 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

447,482

196,224

170,752

4 NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

1,943

-

-

งานโครงการ
โครงสร้ างพืนฐาน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

1,399

-

-

464,272

236,845

175,368

ชือบริ ษัท

5 Tata Projects Limited

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกัน

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการลูกหนีอืนกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

2 Tata Sons Limited

การลงทุนและ
ให้ บริการด้ านที
ปรึกษา

ษัท ทาทา คอมมิวนิเคชันส์
3 บริ
(ประเทศไทย) จํากัด
4 Tata Power Co., Ltd.

ชือบริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 61

31 มี.ค. 60

24

16

16

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

3,565

33,585

-

บริการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โทรคมนาคม

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

21

-

-

ผลิต ส่ง และแจกจ่าย
ไฟฟ้า

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

18

-

-

199

153

145

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกัน

31 มี.ค. 59

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอืนกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์
การลงทุน

ผู้ถือหุ้น

รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59
-

71,220

71,220

-

71,220

71,220

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีการค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท
1
2
3
4

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59
- 436,940
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดี
ย
วกั
น
701
5,340
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดี
ย
วกั
น
(498)
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดี
ย
วกั
น
บริษัทใหญ่
2,242
2,493
2,943
2,493 441,782

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์

ค้ าขาย
Tata International Metals Trading Asia
Ltd.
Tata International (Singapore) Pte. Ltd. ค้ าขาย
NatSteel Recycling Pte.Ltd.
ค้ าขาย
Tata Steel Limited
ผลิตเหล็ก
รวมรายการเจ้ าหนีการค้ าระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีอืนกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน**
ชือบริ ษัท

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์
ลงทุน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

ผลิตเหล็ก

บริษัทใหญ่

3 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.

ซือมาขายไป

4 Tata Technologies Pte. Ltd.

ซือมาขายไป

1 Tata Sons Ltd
2 Tata Steel Limited

รวมรายการเจ้ าหนีอืนระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59
30,836

23,361

11,773

-

3,978

326

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

612

670

-

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน

1,088

-

-

32,536

28,009

12,099

**รายละเอียดเจ้ าหนีและเงินกู้ยืมกับบริ ษัททีเกียวข้ องข้ างต้ นเป็ นรายการค้ าทีเกิดขึนระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึงตามวิธีการบันทึกบัญชี
หากเป็ นรายการค้ าทีเป็ นธุรกิจหลักของแต่ละบริ ษัท จะบันทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนีการค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรื อเป็ นบริ การอืน รายการ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ ในรายการเจ้ าหนีและเงินกู้ยืมกับบริ ษัททีเกียวข้ องข้ างต้ น เป็ นต้ น

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการเงินรั บล่ วงหน้ าจากลูกค้ ากับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์

1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหล็ก

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 1 31 มี.ค.

ผู้ถือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

รวมรายการเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าระหว่างกัน

1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์
การลงทุน

-

-

-

-

46,100
46,100

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการหนีสินระยะสันกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท

31 มี.ค.59

ผู้ถือหุ้น

รวมรายการหนีสินระยะสันระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 1 31 มี.ค.

31 มี.ค.5

-

-

201,822

-

-

201,822

รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี กับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน หน่วย: พันบาท
ชือบริ ษัท
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์
การลงทุน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 1 31 มี.ค.

31 มี.ค.5

ผู้ถือหุ้น

-

270,596

-

รวมรายการหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ระหว่างกัน

-

270,596

-

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริ ษัท
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสั
มพันธ์
การลงทุน

รวมรายการหนีสินระยะยาวระหว่างกัน

ผู้ถือหุ้น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 1 31 มี.ค.

31 มี.ค.5

-

-

270,596

-

-

270,596

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
เงือนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายการทางการค้ าระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึงทํา
ภายใต้ กลไกของนโยบายการกําหนดราคาโอน สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบียทีใช้ ได้ เช่นเดียวกับทีทํากับบุคคลทัวไป
อย่างไรก็ตามในกรณีทีไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบียทีใช้ เทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้ เงือนไขที
เหมือนหรือคล้ ายคลึงกัน ราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระจะนํามาใช้ ในการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันทีสําคัญ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึงเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
บนเงือนไขการค้ าทัวไป ซึงเป็ นรายการทีก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อบริ ษัท กล่าวคือ ในการซือวัตถุดิบ บริ ษั ทมันใจในเรื องคุณภาพ
และความสมําเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับการขายสินค้ าจะเป็ นการเพิมช่องทางการจําหน่ายให้ แก่บริษัท
มาตรการหรื อขันตอนในการอนุ มัติรายการระหว่ างกัน
ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน ในแต่ละบริษัทได้ มีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไว้ อย่างชัดเจนว่าต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้ รับอนุมัติจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรือคณะ
จัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ ระบบการควบคุมภายในของบริษัททีวางไว้ การกําหนด
อํานาจดังกล่าวได้ มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพือให้ เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดําเนินงานและการ
ควบคุมภายในทีดี
ในกรณีทีอาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทจะปฏิบตั ิตาม
มาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทังในด้ านการขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีส่วนได้ เสียในเรืองทีพิจารณาจะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพือให้ การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็ นไปอย่างยุติธรรม
การดําเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในกรณีทีจะต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยง
กันและรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามาตรฐานการบัญชีทีกําหนด โดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย มาตรการและขันตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทําไปบน
พืนฐานของความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์ สงู สุดของบริษัท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้ มธุรกรรมต่างๆ ซึงเกิดขึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้ องกันในอนาคต ยังคงเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจ
ปกติและตามเงือนไขการค้ าทัวไป
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่ างกันของบริ ษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มี ส่วนได้ เสีย
และ/หรื อบุคคลที เกี ยวโยงกัน บริ ษั ทก็ จะปฏิ บัติ ตามมาตรการและขันตอนต่ างๆ ตามประกาศและข้ อกํ าหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
ส่ วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานกิจการ
13. ข้ อมูลทางการเงิน
สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559 ปรากฏดังนี
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการ

2561

2560

2559

519.59

930.33

1,186.75

-

21.00

-

1,220.28

950.74

636.14

38.57

13.19

31.25

3,477.96

3,111.92

2,296.42

64.48

43.46

27.48

460.00

521.00

-

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ

3,317.08

3,680.87

4,906.72

สินทรัพย์อืน

3,574.96

3,664.40

3,812.18

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินหมายเหตุ
ลงทุนชัวคราว
* กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ลูกหนีการค้ า-สุทธิ
ลูกหนีและเงินให้ ก้ ยู ืม
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีถือไว้ เพือขาย

รวมสินทรั พย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน

12,672.92 12,936.91 12,896.93
1,774.34

2,194.93

2,044.15

781.58

690.35

846.59

-

270.59

206.32

เจ้ าหนีและเงินกู้ยืม

50.73

69.20

233.08

หนีสินหมุนเวียนอืนๆ

633.75

755.71

570.68

-

-

270.60

หนีสินอืน

205.57

191.42

171.27

รวมหนีสิน

3,445.97

4,172.20

4,342.69

เจ้ าหนีการค้ า
หนีสินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

เงินกู้ยืมระยะยาว

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการ

2561

2560

2559

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

2.89

2.73

1.86

365.87

363.69

337.30

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย
สํารองตามกฏหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม

(2,938.63) (3,398.73) (3,582.67)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ ถอื หุ้น

(13.55)

(13.35)

(12.62)

9,226.95

8,764.71

8,554.24

งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย

22,246.27 19,701.47 16,732.80

รายได้ รวม

22,307.26 19,754.66 16,872.26

ต้ นทุนขาย

20,674.64 17,745.19 15,784.88

กําไร(ขาดทุน)ขันต้ น

1,571.63

1,956.29

947.92

964.33

930.58

730.84

ค่าใช้ จ่ายอืน

-

537.10

-

ดอกเบียจ่าย

83.00

101.11

133.17

ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้

130.94

226.94

69.19

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

454.35

213.75

154.19

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

454.56

214.48

154.22

0.05

0.03

0.02

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละปี สินสุดวันที

มีนาคม

มีนาคม

และ

มีนาคม
(หน่วย : ล้ านบาท)
2561

2560

2559

585.29

440.69

223.38

0.04

2.71

4.07

(14.40)

-

(52.56)

-

137.77

9.18

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

529.81

533.95

522.87

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

40.57

-

-

-

-

2.50

ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษี ยณอายุ

36.14

27.66

27.75

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

0.04

18.17

-

-

474.21

-

ดอกเบียรับ

(3.10)

(4.15)

(3.70)

ดอกเบียและค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน

83.00

101.11

133.17

ขาดทุนจากการลดมูลค่าลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย

61.00

-

-

-

(0.16)

-

(0.07)

1.70

10.50

1,318.32

1,733.65

877.16

ลูกหนีการค้ าและลูกหนี

(339.37)

(300.87)

24.00

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ

(407.28)

(1,001.32)

872.98

สินทรัพย์หมุนเวียน ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

14.35

47.83

(10.86)

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนี

42.33

6.44

56.47

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน

(14.50)

(9.31)

(116.23)

ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษี ยณอายุเพิมขึน

(11.62)

(10.89)

(13.66)

จ่ายภาษี เงินได้

(189.54)

(98.29)

(31.64)

จ่ายดอกเบีย

(93.65)

(104.74)

(125.82)

เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

319.04

262.50

1,532.40

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิดขึนจริ ง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน
กลับรายการค่าเผือมูลค่าสินค้ าเสือมคุณภาพ

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าคงเหลือ

ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ถาวร

กําไรจากการกลับรายการใบลดหนี
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับแต่ละปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559
(หน่วย : ล้ านบาท)
2560

2559

2558

(21.00)

-

-

-

52.56

16.80

รับดอกเบีย

4.16

4.06

9.37

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

1.03

4.05

2.90

เงินสดรับ/จ่ายจากซือหรือขายสินทรัพย์ถาวร

(252.06)

(197.93)

(153.42)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(267.87)

(137.26)

(124.35)

150.78

-

213.91

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือเงินลงทุนชัวคราว
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน
การเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
เจ้ าหนีการค้ าจากการปรับโครงสร้ างหนี
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(401.82)
(251.04)

(917.00) (1,610.00)
-

-

(917.00) (1,396.09)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)

(256.41)

478.14

(631.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

1,186.74

708.60

1,340.10

930.33

1,186.74

708.60

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสินงวด

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
2560

2559

2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.40

1.07

1.01

2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)

0.48

0.47

0.30

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ถาวร (ครัง)

4.60

3.34

3.99

4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รวม (ครัง)

1.53

1.27

1.44

5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (ครัง)

24.83

25.82

31.57

6. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย (วัน)

14.50

13.94

11.40

6.56

5.72

5.33

8. อัตราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์ รวม (%)

32.25

33.67

38.42

9. อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.48

0.51

0.62

17.15

6.59

1.64

11. อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้ รวม (%)

1.09

0.91

(2.85)

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวม (%)

1.66

1.16

(4.09)

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2.47

1.82

(6.99)

14. อัตรากําไรขันต้ น (%)

9.93

5.67

2.65

15. อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (%)

2.74

2.11

(0.74)

อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการใช้ สินทรั พย์

7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (ครัง)
อัตราส่ วนการบริ หารหนีสิน

อัตราส่วนความสามารถในการชําระต้ นทุนทางการเงิน
10.(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร

1. อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : สินทรัพย์ หมุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน
2. อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด + เงินลงทุน
ชัวคราว + ลูกหนีการค้ า (เฉลีย)] / หนีสินหมุนเวียน
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ถาวร:รายได้ รวม / ทีดิน อาคารและ อุปกรณ์
สุทธิ (เฉลีย) (รายได้ รวม : รายได้ จากการขาย + รายได้ อืน) (ทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สุทธิ : ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ ไม่ มี ตัวตน)
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รวม : รายได้ รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย)
5. อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนีการค้ า (เฉลีย)
6. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย : 360 วัน / อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า
7. อัตราส่ วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ : ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย)
8.อัตราส่ วนหนีสินรวมต่ อสินทรัพย์ รวม : รวมหนีสิน / รวมสินทรัพย์

9. อัตราส่ วนหนีสินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนีสิน / รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่
10. อัตราส่ วนความสามารถในการชําระต้ นทุนทางการเงิน : กําไรก่ อน ต้ นทุนทาง
การเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา ค่ าตัดจําหน่ ายและรายการปรับปรุงอืน / ต้ นทุน
ทางการเงิน
11. อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้ รวม : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้ รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ รวม : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย)
13. อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่ วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลีย)
14. อัตรากําไรขันต้ น : [รายได้จากการขาย – ต้ นทุนสินค้ าขาย] / รายได้จากการขาย
15. อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน : กําไรจากการดําเนินงาน / รายได้ รวม

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบปี การเงิน 2561 (เมษายน 2560-มีนาคม 2561) บริษัทมีปริมาณการขาย 1,217,000 ตัน ตํากว่ารอบปี การเงิน 2560
(เมษายน 2559-มีนาคม 2560) อยู่ทีร้ อยละ 4 โดยมีรายได้ จากการขาย 22,246 ล้ านบาท สูงกว่ารอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อย
ละ 13 EBITDA 1,318 ล้ านบาท ตํากว่ารอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 24 และกําไรก่อนภาษี เงินได้ 585 ล้ านบาท สูงกว่า
รอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 33 บริษัทได้ ทําการปรับปรุงรายการค่าใช้ จ่ายพิเศษ 61 ล้ านบาทในครึงปี หลัง ของรอบปี
การเงิน 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าวจะมียอดกําไรก่อนภาษี เงินได้ 646 ล้ านบาท
การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้ านล่าง:
1) รายได้ จากการขายและรายได้ อืน
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
รายได้ จากการขาย

%
เปลียนแปลง

22,246

19,701

13%

3

16

(81%)

15

-

100%

3

4

(25%)

เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย

25

7

257%

อืนๆ

15

26

(42%)

22,307

19,754

13%

กําไรจากอัตราแลกเปลียน-สุทธิ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน
ดอกเบียรับ

รายได้ จากการขายและรายได้ อืน

รายได้ จากการขายรอบปี การเงิน 2561 สูงกว่ารอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 13 สาเหตุหลักจากราคา
สินค้ าสําเร็ จรูปทีปรับตัวสูงขึน จากแนวโน้ มราคาวัตถุดิบทีปรับตัวเพิมขึน ซึงส่วนหนึงชดเชยกับปริ มาณการ
ขายเหล็กเส้ นก่อสร้ างทีลดตําลง

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
2) ต้ นทุนขาย
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
ต้ นทุนขาย

20,675

%
เปลียนแปลง

17,745

17%

ต้ นทุนขายเพิมขึนร้ อยละ 17 เป็ นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กทีสูงขึน และการเพิมขึนของราคากราไฟต์
อิเล็กโทรด อัลลอย ซึงนําไปสูต่ ้ นทุนการแปลงสภาพทีสูงขึน
3) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
หน่วย : ล้ านบาท
2561
ค่าใช้ จ่ายในการขาย

208

2560

%
เปลียนแปลง

248

(16%)

ค่าใช้ จ่ายในการขายรอบปี การเงิน 2561 ลดลงร้ อยละ 16 เมือเทียบกับปี ก่อน เนืองจากค่าใช้ จ่ายในการ
ขนส่งลดลงจากปริมาณการขายทีลดลง
4) ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารและค่ าใช้ จ่ายอืน
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายอืน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารและค่ าใช้ จ่ายอืน

%
เปลียนแปลง

757

682

11%

-

537

(100%)

757

1,219

(38%)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหารในปี งบประมาณ 2561 เพิมขึนร้ อยละ 11 เมือเทียบกับปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย ค่าธรรมเนียมขายลดลูกหนี
เพิมขึนและค่าใช้ จ่ายเครืองหมายการค้ า TATA ตามรายได้ จากการขายทีเพิมขึน ในปี ก่อนมีค่าใช้ จ่ายอืนอัน
เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้ จ่ายพิเศษเกียวกับการด้ อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลุง MBF และ
ประมาณการค่าเผือสินค้ าล้ าสมัย

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561

5) ต้ นทุนทางการเงิน
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
ต้ นทุนทางการเงิน

83

101

%
เปลียนแปลง
(18%)

ต้ นทุนทางการเงินลดลงร้ อยละ 18 เมือเทียบกับปี การเงิน 2560 สาเหตุจากการปลอดจากภาระผูกพันเงิน
กู้ยืมระยะยาว และดอกเบียจากการทํา LC ลดลงเนืองจากซือเหล็กแท่งนําเข้ าลดลง
6) กําไรก่ อนภาษี เงินได้
หน่วย : ล้ านบาท
2561
กําไรก่อนภาษี เงินได้

585

2560
441

%
เปลียนแปลง
33%

กําไรก่อนภาษี เงินได้ ของรอบปี การเงิน 2561 สูงกว่ารอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 33 อย่างไรก็ตามหากไม่
รวมการปรับปรุ งค่าใช้ จ่ายพิเศษในรอบปี การเงิน 2560 กําไรก่อนภาษี เงินได้ ในรอบปี ปั จจุบนั ลดลงร้ อยละ 39
สาเหตุจาก
 ปริมาณการขายทีลดลงสะท้ อนถึงความรู้สกึ ติดลบของตลาดในภาคการก่อสร้ าง
 ต้ นทุนแปลงสภาพทีสูงขึนจากการเพิมขึนของราคาวัตถุดิบ

7) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หน่วย : ล้ านบาท
2561
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

131

2560
227

%
เปลียนแปลง
(42%)

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของรอบปี การเงิน 2561 ตํากว่ารอบปี การเงิน 2560 อยู่ทีร้ อยละ 42 สาเหตุจากการ
ลดลงของกําไรก่อนภาษี เงินได้ ในบริษัทย่อย – SCSC และ SISCO นอกจากนีในปี ก่อนมีการปรับปรุงภาษี
เงินได้ ขอคืนปี ก่อนๆ 100 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ของปี การเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุ ายน 2559)

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
8) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
หน่วย : ล้ านบาท
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

520

%
เปลียนแปลง

2560
930

(44%)

ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ ลดลง 410 ล้ าน
บาทเมือเทียบกับปี ก่อน การเปลียนแปลงนีเกิดจากการเพิมขึนของกระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
319 ล้ า นบาท ซึงประกอบด้ ว ยกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในทรั พ ย์ สิน และหนี สิ น
ดําเนินงาน 1,318 ล้ านบาท และการเปลียนแปลงของสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงานเพิมขึน 999 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่ เกิ ดจากการเพิมขึนของสิน ค้ า คงเหลือ ในส่วนของกิจ กรรมลงทุน บริ ษั ทได้ ใช้ กระแสเงิน สดสุท ธิ
จํานวน 110 ล้ านบาท เพือลงทุนเพิมในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิ จํานวน 620 ล้ านบาทใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินเพือชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 199 ล้ านบาทและชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจํานวน
421 ล้ านบาท
9) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
หน่วย : ล้ านบาท
2561
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

1,259

2560
964

%
เปลียนแปลง
31%

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนเพิมขึน จากการส่งออกทีเพิมขึนในเดือนมีนาคมเมือเทียบกับปี ก่อน
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 ลูกหนีการค้ ากิจการทีเกียวข้ องกันคิดเป็ นร้ อยละ 38 เทียบกับร้ อยละ 25 ในปี ก่อน
ซึงเป็ นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บ
จากลูกหนีไม่ได้ โดยใช้ ประสบการณ์ การเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 58 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.77
ของยอดลูกหนีการค้ าทังหมด

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
10) สินค้ าคงเหลือ
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
สินค้ าคงเหลือ

3,478

%
เปลียนแปลง

3,112

12%

การเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือเป็ นผลจากราคาทีสูงขึนของวัตถุดิบและวัสดุสนเปลื
ิ องในการผลิต
11) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3,317

%
เปลียนแปลง

3,681

(10%)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ลดลงจากค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
12) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
หน่วย : ล้ านบาท
2560

2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

78

168

%
เปลียนแปลง
(54%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลง เกิดจากการชําระหนีจาก T S Global Holdings Pte. Ltd.
13) เงินกู้ยืมระยะสัน
หน่วย : ล้ านบาท
2561

2560

%
เปลียนแปลง

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

1,774

2,195

(19%)

เงินกู้ยืมระยะสัน

1,774

2,195

(19%)

เงินกู้ยืมระยะสันลดลงจากการใช้ ประโยชน์ของวงเงินกู้ซือเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอืน ๆ ลดลง
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 1,774 ล้ านบาท (2560 : 2,195 ล้ าน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
บาท) มีอตั ราดอกเบียร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี (2560 : อัตราดอกเบียร้ อยละ BIBOR+2 ต่อปี และร้ อยละ
2.66 ต่อปี ) และมีกําหนดชําระคืนระหว่างวันที 2 เมษายน 2561 ถึงวันที 18 มิถนุ ายน 2561 (2560 : วันที 3
เมษายน 2560 ถึงวันที 12 กรกฎาคม 2560)
14) เงินกู้ยืมระยะยาว
หน่วย:ล้ านบาท
2560

2561
เงินกู้ยืมระยะยาว

-

% เปลียนแปลง

271

(100%)

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจาก TS Global Holding Pte. Ltd.ตามกําหนดการชําระ
แหล่ งทีมาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.37 เท่า ปี 2560 ที 0.48 เท่า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 9,227 ล้ านบาท เป็ นทุนชําระแล้ วของหุ้นสามัญรวม 11,810
ล้ านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม (2,939) ล้ านบาท, สํารองตามกฎหมาย 366 ล้ านบาท, กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 3 ล้ านบาท และ ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม (14) ล้ านบาท
หนีสิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน 3,446 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนีสินหมุนเวียน 3,240 ล้ าน
บาท และหนีสินไม่หมุนเวียน 206 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 94 และร้ อยละ 6 ของหนีสินรวม ตามลําดับ ทังนี
หนีสินหมุนเวียนประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 1,774 ล้ านบาท, เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน 1,372 ล้ าน
บาท และหนีสินหมุนเวียนอืน 94 ล้ านบาท หนีสินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 206 ล้ านบาท
ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้ องอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน ดังนี
1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิ ดแล้ วแต่ยงั ไม่เข้ าเงือนไขการเป็ นหนีสิน 31 ล้ านบาท

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
2. หนังสือคํ าประกันที ออกโดยสถาบันการเงิน แก่ ก รมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่ว นภู มิภ าค การนิ ค ม
อุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จํานวน 325 ล้ านบาท
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกียวกับการซือและติดตังเครืองจักร 37 ล้ านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 103 ล้ านบาท
ปั จจัยอืนทีอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสียงทีระบุในหัวข้ อปั จจัยความเสียง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 31 เครืองมือทางการเงิน

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําปี 2560-2561
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสํา คัญ นอกจากนี บริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2)

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

(3)

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

ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ นางอริ ศ รา ณ ระนอง เป็ นผู้ ลงลายมื อ ชื อกํ า กั บ เอกสารนี ไว้ ทุ ก หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่ มี ลายมื อ ชื อของ
นางอริ ศรา ณ ระนอง กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ชือ

ตําแหน่ ง

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

ลายมือชือ

…………………………………
…………………………………

ประทับตราบริษัท
ผู้รับมอบอํานาจ
นางอริศรา ณ ระนอง

เลขานุการบริษัท

…………………………………

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52/9 - ปริญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต, Indian
Institue of Management, Calcutta
-

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม),
National Institute of Technology, Trichy

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
กรกฎาคม

- Advanced Management Programme,
CEDEP, France
- Chevening Scholar

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

2561 – ปั จจุบนั

Tata Steel Limited, India

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2559 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

Confederation of Indian Industry, Eastern Region

2558 – ปั จจุบนั

สมาชิก

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – 2561
2553 – 2556

2553 – 2556
2553 – 2556
2551 – 2556
2551 – 2556
หมายเหตุ

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

ช่ วงเวลา

Institute for Steel Development & Growth (INSDAG)

Steering Committee of Mining & Metals Governors
Council of World Economic Forum
สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่า Steel Research & Technology Mission of India
การ
(SRTMI)
ประธานกรรมการ
NatSteel Holding Pte. Ltd.
ประธานกรรมการ
WSA Economics Committee (ECON)
ประธานกรรมการ
Tata Steel SEZ Limited
ประธานกรรมการ –
XLRI, India
คณะกรรมการผู้วา่ การ
สมาชิก
Advisory Board of BML Munjal University
ประธานกรรมการ
Indian Iron and Steel Sector Skill Council (IISSSC)
สมาชิกคณะกรรมการ
Indian Steel Association (ISA)
ผู้วา่ การ
กรรมการ
Tata Steel Europe Limited
กรรมการ
CEDEP, France
สมาชิก
World Steel Association, Belgium
กรรมการผู้จัดการ
Tata Steel Limited, India
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Tata Steel Limited, India
ใหญ่ – Safety, Flat
Products & Long
Products Division
Tata Steel Processing & Distribution Limited
กรรมการ
The Tinplate Company of India Ltd.
กรรมการ
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
กรรมการผู้จัดการใหญ่
NatSteel Asia Pte. Ltd.
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตังแต่วนั ที 10 มกราคม 2561

1

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

2. นายปิ ยุช กุปต้ า
ประธานกรรมการ

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
23 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49/9 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ McGill University
Montreal, Canada
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University, UK
- Advanced Management Program, CEDEP,
France

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

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

2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
การตลาด
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2552 – ปั จจุบนั
2555 – 2556

Indian Steel & Wire Products Limited
Tata Steel Processing & Distribution
Company
Tata Steel Ltd.
TM International Logistics Limited
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

นายปิ ยุช กุปต้า เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการแทนนายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน มีผลตังแต่วนั ที 30 มกราคม 2561

2

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. นายมาริ ษ สมารั มภ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

หมายเหตุ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

75/8 - ปริญญาตรี บญ
ั ชี University of the East,
Philippines
- Program for Management Development,
Harvard Business School, USA
- Director Certificate Program
(DCP : 33/2003)
- Audit Committee Program
(ACP : 3/2004)
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA : 3/2008)
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR : 4/2008)
- The Responsibilities and Liabilities of
Directors and Executives under new SEC
act (May 2008)
- Handling Conflicts of Interest: What the
Board should do? (2008)

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

ช่ วงเวลา

2553 – ปั จจุบนั
2548 –ปั จจุบัน
2547 –ปั จจุบัน
2544 –ปั จจุบัน
2556 – 2558
2546 – 2558

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

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส
บจก. พีเอซี สยาม
บจก. มาร์ช พีบี
บจก. เอ็ม.อี.ดี.
บมจ. อัครา รี ซอร์ สเซส
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

นายมาริ ษ สมารัมภ์ ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตังแต่วนั ที 7 กรกฎาคม 2560

3

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

4. นางสาวรวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

หมายเหตุ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

70/10 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Michigan State University, USA
- ปริ ญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program
(DAP : 4/2003)
- Audit Committee Program (ACP : 4/2005)

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

ช่ วงเวลา

2551 – ปั จจุบัน
2542 – 2559
2543 – 2556

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซาบีนา่
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์

นางสาวรวีวลั ย์ ภิ ยโยพนากุล ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตังแต่วนั ที 20 มี นาคม 2561

4

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

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

ช่วงเวลา

5. นายอลัน แคม
61/3 - ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (MBA)
2559 – ปั จจุบัน
กรรมการอิสระ
University of Denver, USA
2558 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA)
2557 – ปั จจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
University of Denver, USA
พิจารณาผลตอบแทน
- Director Certification Program
2556 – ปั จจุบัน
(DCP 39/2004)
- IOD-Corporate Social Responsibility
2551 – ปั จจุบัน
วันทีได้ รับการแต่ งตัง
Program (CSR 1/2006)
2543 – ปั จจุบัน
8 กรกฎาคม 2560
- IOD-Chartered Director Course
(CDC 2/2008)
2555 - 2559
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries Class (CGI 0/2014)
- The Role of Chairman Program
(RCP 2017)
หมายเหตุ นายอลัน แคม เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวรวี วลั ย์ ภิ ยโยพนากุล มีผลตังแต่วนั ที 20 มี นาคม 2561

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จํากัด
กรรมการ
บริษทั แคล-คอมพ์ โฮลดิง (บราซิล)
กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษทั นัมบาวัน ซูเปอร์ จํากัด
ปาปัวนิวกินี
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด
กรรมการตรวจสอบ
(มหาชน)
ประธานบริ ษัท
บริษัท ลิเบอร์ ทสั จํากัด
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
ตรวจสอบ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงศรี จํากัด

5

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

6. นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจ
เพือสังคมและความยังยืน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
28 มีนาคม 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

60/11 - ปริ ญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
- ปริ ญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Secretary (CSP: 4/2003)
- Director Certification Program (DCP: 33/2003)
- Audit Committee Program (ACP: 13/2006)
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA: 1/2007)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR: 6/2008)
- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR: 2/2008)
- Role of the Compensation Committee Program
(RCC: 6/2008)
- Role of Chairman Program (RCP: 20/2008)
- Director Certification Program Refresher
Course
- Successful Formulation and Execution Strategy
(SFE: 1/2008)
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM: 1/2009)
- Chartered Director Class (CDC: 7/2013)
- Successful Formulation & Execution Strategy
(SFE: 18/2013)
- How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS: 2/2013)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

2557 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน

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

สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
หอการค้ าไทย

6

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

7. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46/2 - ปริ ญญาโท การเงินและการลงทุน
George Washington University, Washington DC,
USA
- ปริ ญญาตรี การเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับหนึง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2560 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2558 – 2560

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจ

บริ ษัท สยามซิตีคอนกรี ต จํากัด
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิง จํากัด

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
20 มีนาคม 2561
หมายเหตุ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิ สระแทน นางสาวรวีวลั ย์ ภิ ยโยพนากุล มีผลตังแต่วนั ที 20 มี นาคม 2561

7

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

8. นายธราธร เปรมสุนทร *
กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

54/11 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Oklahoma City University, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program (DCP : 40/2004)
- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)
- Finance for Non-Finance Directors Program
(FND : 7/2003)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2539 – ปั จจุบัน
2544 – 2557

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

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ศรีราชาฮาร์ เบอร์

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

8

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

9. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
กรรมการบริ ษัท และกรรมการ
คณะจัดการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

58/10 - ปริ ญญาตรี Commerce
-

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2558 – ปั จจุบน
ั

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

Company Ltd.

Chartered Accountant, Institute of Chartered of
Accountants of India

Jamshedpur Utilities and Services

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Tata Steel Holdings Pte. Ltd.
T S Global Holdings Pte. Ltd.
T S Global Procurement Company Pte.
Ltd.

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
29 เมษายน 2559

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

ProCo Issuer Pte. Ltd.

2556 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

TSIL Energy Limited

2556 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Tata Sponge Iron Ltd

2556 – ปั จจุบน
ั

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –

Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

การเงิน
2553 – 2556

กรรมการด ้านการเงิน

Cairn India Ltd.

9

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561

ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

10. นายอาชีช อนุปัม
กรรมการบริ ษัท
กรรมการคณะจัดการ และ
กรรมการพันธกิจเพือสังคมและความ
ยังยืน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49/9 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi, India
- Advanced Management Program CEDEP,
(INSEAD, France)

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

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

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2556 - 2558

Executive-in Charge Tubes
Division
Chief of Marketing & Sales,
Long Products

2552 – 2556

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

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
30 มกราคม 2561
หมายเหตุ นายอาชี ช อนุปัม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน มีผลตังแต่วนั ที 30 มกราคม 2561

10

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

10. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริ ษัท
กรรมการคณะจัดการและ
กรรมการพันธกิจเพือสังคมและความ
ยังยืน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 ธันวาคม 2556

อายุ
(ปี )

50/7

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
-

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)
(เกียรตินิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI Jamshedpur, India
- Advanced Management Program CEDEP
(INSEAD, France)
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Director Certification Program

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2561 – ปั จจุบัน
2553 – 2556

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้บริ หาร Tubes SBU

NatSteel Holdings Pte. Ltd.
Tata Steel Limited, India

(DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

*เป็ นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

11

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

11. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52/11 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- Global Leadership Development Programme,
India/UK

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ

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

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2559

12

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

12. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
15 กันยายน 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52/10 - Bachelor of Commerce, Calcutta
University
- Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants of India
- General Management Programme,
CEDEP, France
- Global Leadership Development
Programe, India/UK
- Director Certification Program (DCP :
241/2017), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

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

ช่ วงเวลา

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

2561 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2556 – 2559

Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)
กรรมการ

2556 - 2559

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม และ บจก.
เหล็กสยาม (2001)
Tata Steel Limited

TM International Logistics Limited,
TS Alloys Limited, Tata Steel
Processing & Distribution Limited และ
International Shipping&Logistics FZE
Tata Steel Limited
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

13. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
ทรัพยากรบุคคล และบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

55/3 - ปริ ญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

ช่ วงเวลา

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มกราคม 2553
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

14. นาย ไพฑูรย์ เชือสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –จัดหา

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

55/11 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
- Global Leadership Development
Programme, India/UK

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

ช่ วงเวลา

2555 - 2556

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

บจก. เหล็กสยาม (

)

15

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

15. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
การตลาดและการขาย

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49/9 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- Global Leadership Development
Programme, at India/UK

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

ช่ วงเวลา

2555 – 2559

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

บจก. เหล็กสยาม (

)

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
31 กรกฎาคม 2555
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

16. นายอมิท คันนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริ หาร
การลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

51/4 - ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
National Institute of Technology
Jamshedpur, India

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

ช่ วงเวลา

2557 - 2558
2553 - 2557

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
Head Improvement Initiatives
Head Integrated Electrical
Maintenance – Power House &
Industrial Gases Department

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2558
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

17. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

59/3 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล)
Bihar Institute of Technology, India

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

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

ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2555
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

18. นายพรชัย ตังวรกุลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –
โรงงานระยอง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

48/9 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ช่ วงเวลา

2559 – ปั จจุบัน
2551 – 2559

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรี ด โรงงาน
ชลบุรี

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

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 เมษายน 2559

19

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

19. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงงานสระบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46/4 - ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ),
Carnegie Mellon University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ช่ วงเวลา

2259 – ปั จจุบนั
2558 – 2559
2557 – 2558
2555 – 2557

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อ มบํารุง

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

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มิถุนายน 2559
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี ํานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง

นางอริศรา ณ ระนอง
เลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52/6 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จ, University of Bridgeport,
Connecticut, USA
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ช่ วงเวลา

2554 - 2560

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการส่วน – ส่วนสือสาร
และกิจกรรมองค์กร

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ
เข้าดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท มีผลตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2560

21

เอกสารแนบ

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

ชือ – สกุล

บริ ษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ ป จํากัด

บริ ษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด

บริ ษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด

. นายราจีฟ

มังกัล

///

///

///

. นายวันเลิศ

การวิวฒ
ั น์

/

/

/

. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี

-

/

/

. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
5. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

/
//

/
-

/
-

6. นายพรชัย

ตังวรกุลชัย

/

-

//

7. นายรุ่งโรจน์

เลิศอารมย์

-

//

-

คน

คน

คน

หมายเหตุ :

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

1

เอกสารแนบ

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

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

50/7

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม จํานวน ความสัมพันธ์
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ของการเป็ นกรรมการ
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
2561 – ปั จจุบนั
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
0
ไม่มี
นิยม) University of Roorkee, India
2553 – 2556
- PGDBM, XLRI, India
- Advanced Management Program
จาก CEDEP (INSEAD, France)

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

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

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

- Director Certification Program

(DCP : 230/2016), IOD Thailand

2. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การผลิต

52/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),

0

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

*เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีก ําหนดในหนังสือรับรอง

2

เอกสารแนบ

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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
0
ไม่มี
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ – ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร

55/3

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายพรชัย ตังวรกุลชัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

48/9

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

ไม่มี

5. นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

59/3

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

0

ไม่มี

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

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2559 – ปั จจุบนั
2551 – 2559

กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรี ด
โรงงานชลบุรี

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

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

3

เอกสารแนบ

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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

50/7

2. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การผลิต

52/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI, India
- Advanced Management Program
จาก CEDEP (INSEAD, France)
- Director Certification Program

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริ ษัท
หน่ วย (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
2561 – ปั จจุบนั
ไม่มี
2553 – 2556

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

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

กรรมการ
กรรมการ

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

(DCP : 230/2016), IOD Thailand

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

0

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

4

เอกสารแนบ

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

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ การเงินและบัญ ชี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ าร
อบรมเกียวกับบทบาท หน้ าที และ
ทักษะของการเป็ นกรรมการ

52/10

- Chartered Accountant,
Indian Institute of Chartered
Accountant, India
- Commerce, Calcutta University

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริษัท
หน่ วย (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี
2561 – ปั จจุบนั
2556 – 2559
2551 – 2559

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร

55/3

5. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงงานสระบุรี

46/4

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(โลหการ), Carnegie Mellon
University, United States
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)
กรรมการ

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

NatSteel Holdings Pte., Ltd.
Tata Steel Limited, India
TM International Logistics
Limited, TS Alloys Limited, Tata
Steel Processing & Distribution
Limited และ International
Shipping& Logistics FZE
Tata Steel Limited, India

0

ไม่มี

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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

0

ไม่มี

2259 – ปั จจุบนั
2558 – 2559

กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก
แท่ง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก
แท่ง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อม
บํารุง

บจก. เหล็กสยาม (
บจก. เหล็กสยาม (

2557 – 2558
2555 – 2557

)
)

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

5

เอกสารแนบ

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

1. นายราจีฟ มังกัล*
กรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ
(ปี )

50/7

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) University of Roorkee, India
- PGDBM, XLRI, India
- Advanced Management Program
จาก CEDEP (INSEAD, France)
- Director Certification Program

จํานวน
การถือหุ้ น
ในบริ ษัท
หน่ วย (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี
2561 – ปั จจุบนั
2553 – 2556

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้บริหาร Tubes SBU

NatSteel Holdings Pte., Ltd.

กรรมการ
กรรมการ

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

Tata Steel Limited, India

(DCP : 230/2016), IOD Thailand

2. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การผลิต

52/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

0

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

6

เอกสารแนบ

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

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ การเงินและบัญ ชี

อายุ
(ปี )

52/10

4. นายศิโ รโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ – ทรัพยากร
บุคคลและบริ หาร

55/3

5. นายพรชัย ตังวรกุลชัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

48/9

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม จํานวน ความสัมพันธ์
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทั กษะ
การถือหุ้น ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ของการเป็ นกรรมการ
ในบริ ษัท
ระหว่ าง
หน่ วย (%)
ผู้บริ หาร
- Chartered Accountant,
0
ไม่มี
2561 – ปั จจุบนั
Indian Institute of Chartered
2556 – 2559
Accountant, India
- Commerce, Calcutta University
2551 – 2559

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)
กรรมการ

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

NatSteel Holdings Pte., Ltd.
Tata Steel Limited, India
TM International Logistics
Limited, TS Alloys Limited, Tata
Steel Processing & Distribution
Limited และ International
Shipping& Logistics FZE
Tata Steel Limited, India

0

ไม่มี

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

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

0

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั
2551 – 2559

กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรี ด
โรงงานชลบุรี

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

7

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ าฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 2561
ชือ – สกุล / ตําแหน่ ง /
วันทีได้ รับการแต่ งตัง

นางสาวสุธิดา แก่นจันทร์

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
1 มิถุนายน 2553

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

50

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอแบค (ABAC)
- Certified Public Accountant ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Certificate of CFO
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัมนา “COSO 2013 Internal Control Framework”
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัมนา “IT Audit” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- สัมมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide
ACPG 12/2014” จัดโดย Thai Institute of
Directors
- สัมมนา “Beyond Just Auditing”
จัดโดย Intelligence Business Networks
- สัมมนา” Good Corporate Governance”
จัดโดย National Corporate Governance Committee
- สัมมนา “Strengthening Corporate Governance
Practices in Thailand”
จัดโดย Thai Institute Of Directors

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2553 – ปั จจุบัน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่ วยงาน/ บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการส่วนอาวุโส ตรวจสอบภายใน

บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

