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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริ ษัท มิลเลนเนียมสตีล จากัด (มหาชน) จัดตังขึ
้ ้นตามโครงสร้ างการ
ควบรวมกิจการระหว่างบมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่ งเรื อง และบจก. เหล็กสยาม (2001)
(SISCO)

และ บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริ ษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด ในปี พ.ศ. 2549

Tata Steel

Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริ ษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.(“TSGH”) ได้ เข้ าถือหุ้นใหญ่ใน บริ ษัท มิลเลนเนียม

สตีล จากัด (มหาชน) บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษัท มิลเลนเนียมสตีล จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (TSTH)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็ นบริ ษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ดาเนินธุรกิจ เป็ นบริ ษัทลงทุน มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ ทังนี
้ ้ TSL เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่จดั ตังขึ
้ ้น
ภายใต้ กฎหมายอินเดีย และเป็ นบริ ษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ ว่า TSL (ทาการผลิตใน
ประเทศอินเดีย) อยูใ่ นธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวางกว่า จึงสามารถให้ การสนับสนุนช่วยเหลือบริ ษัทอย่างเต็มที่ในเรื่ องการดาเนินงานทาง
ธุรกิจ ทังทางด้
้
านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึ กอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย
ผ่านทางสานักงานเครื อข่ายด้ วยการบริ หารงานที่ประเทศสิงคโปร์

TSL

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะ

ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) มีบริ ษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ
SCSC

ซึ่งทังสามบริ
้
ษัทเป็ นผู้ผลิตเหล็กเส้ นก่อสร้ าง เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริ หารงานโดยทีม

ผู้บริ หารที่มีความเชี่ยวชาญด้ านธุรกิจเหล็ก
การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นการดาเนินงานในภาพรวมของกลุม่ บริ ษัทโดยมีบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดนโยบายการบริ หารระดับสูงสุด
และบริ ษัทย่อยทังสามจะดู
้
แลด้ านการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารที่บริ ษัทกาหนดไว้ ทงด้
ั ้ านการตลาด การ
วางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการบริ หารงานด้ านอื่นๆ
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1.1

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์
ทาทา สตีล )ประเทเไทย( มุ่งมัน่ ในการสร้ างความปิ ติยินดีให้ กับลูกค้ าด้ วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และการบริ การที่
เหนือระดับ สาหรับเหล็กก่อสร้ าง ตลอดจนการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เราจะทาให้ วิสยั ทัเน์ของเราบรรลุผลสาเร็ จ ด้ วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่ งความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ และการปรับปรุ ง
พัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการรักษาไว้ ซงึ่ การทางานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมัน่ ในมาตรฐานสูงสุดของ
การดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
ความปลอดภัย: ลดอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขึ ้นหยุดงาน (LTIF) ให้ เป็ นเูนย์ มุง่ สูค่ วามเป็ นองค์กรที่ปราเจากการบาดเจ็บ
1.2

ประวัติและพัฒนาการที่สาคัญ

ประวัติและพัฒนาการที่สาคัญทีผ่ า่ นมามีดงั นี ้
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บริ ษัทจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ในชื่อ “บริ ษัท มิลเลนเนียม สตีล จากัด (มหาชน)” (MS)
บริ ษัทควบรวมกิจการระหว่าง N.T.S. กับ SISCO และ SCSC ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด
(CHC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทยอนุมตั ใิ ห้ หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่ มซื ้อขายภายใต้ หมวด “REHABCO”
ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ย้ายหมวดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทกลับสูห่ มวด “CONMAT”
CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยูใ่ นบริ ษัททังหมดให้
้
แก่กลุม่ Tata Steel
กลุม่ Tata Steel ร่วมกันยื่นคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัททังหมดโดยสมั
้
ครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นการทัว่ ไป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเปลีย่ นจาก “CHC” เป็ น “กลุม่ Tata Steel”
บริ ษัทเปลีย่ นชื่อจาก “บริ ษัท มิลเลนเนียม สตีล จากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทเไทย) จากัด
(มหาชน)”
ตลาดหลักทรัพย์ประกาเเปลีย่ นแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในระบบการซื ้อขายจาก “MS” เป็ น “TSTH”
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2549 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกาไร
สุทธิ)
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2550 – 2551 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20%
ของกาไรสุทธิ)
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็ นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้ แร่ เหล็กเป็ นวัตถุดิบได้ ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์
ถือเป็ นโครงการแรกของประเทเไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ตลาดหลักทรัพย์ประกาเปรับเปลีย่ นหมวดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทมาอยูใ่ นหมวด “STEEL”
โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก )MBF) หยุดการผลิตเป็ นการชัว่ คราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ ้นและคาดว่าจะ
กลับมาดาเนินการผลิตเมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้ าสูส่ ภาวะการณ์ทเี่ หมาะสม
บริ ษัทเปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสิงหาคม 2554
บริ ษัทก้ าวเข้ าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ น “เหล็กเพลา”)Special Bar Quality) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทเไทย
บริ ษัทเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้ นต้ านแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว” ครัง้ แรกในประเทเไทย สาหรับพื ้นที่ที่มี
แนวโน้ มเรื่ องแผ่นดินไหว
บริ ษัทได้ รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
N.T.S ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี 2556 ประเภทการบริ หารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
บริ ษัทได้ รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
N.T.S ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจาปี 2557 ประเภทการบริ หารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริ ษัทได้ รับการคัดเลือก ให้ อยูใ่ นรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรื อรายชื่อ “หุ้นยัง่ ยืน”
บริ ษัทได้ ร่วมเป็ น 1 ใน 30 บริ ษัทนาร่องในการประกาเเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ The Children Sustainability
Forum เพื่อส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรและคานึงถึงสิทธิเด็ก
SCSC ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
บริ ษัท ได้ รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
SCSC ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริ หารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
SCSC ได้ รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันนาเสนอผลงานการจัดการและควบคุมคุณภาพในงานมหกรรม
คุณภาพแห่งชาติ ICQCC ประจาปี 2559 (International Convention on Quality Control Circle 2016) ทีจ่ ดั ขึ ้น
ในประเทเไทย
SISCO ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ่วมกับชุมชนได้
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จัดขึ ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
SCSC ได้ รับรางวัล “ธงธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้ อม” ประจาปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย
บริ ษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านเึก” เพื่อยกระดับแบรนด์
ของบริ ษัท
บริ ษัทได้ รับรางวัล “หุ้นยัง่ ยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน ประจาปี 2560 ระดับ Recognition” จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
N.T.S. ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริ หารงานความปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี
N.T.S., และ SCSC ได้ รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
การทางาน ระดับประเทเ” จากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน
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N.T.S. และ SISCO ได้ รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์
ขององค์กร( จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก )องค์การมหาชน(
N.T.S. ได้ รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้ รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย
SCSC ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่สเี ขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
SCSC ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ่วมกับชุมชนได้
อย่างยัง่ ยืน )CSR-DIW) และ SISCO ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอยูร่ ่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน )CSR-DIW) ระดับต่อเนือ่ ง
SCSC ได้ รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรี ยญทอง”
คะแนน TBEM เพิ่มสูงขึ ้นจาก 540 คะแนน (ผลงานดี( เป็ น 559 คะแนน (ผู้นาในอุตสาหกรรมที่เปิ ดตัวใหม่(
บริ ษัทได้ รับรางวัล “หุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2561” และ “บริ ษัทจดทะเบียนด้ านความยัง่ ยืน ประจาปี 2561 ประเภท
ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
N.T.S ได้ รับรางวัลจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชน
ได้ อย่างยัง่ ยืน )CSR-DIW) และ SCSC และ SISCO ได้ รับรางวัลจากจากโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยูร่ ่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืน )CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง
SCSC และ SISCO ได้ รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การ
บริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
N.T.S และ SCSC ได้ รับรางวัล “เหมืองแร่ สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม
SISCO ได้ รับรางวัล “การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
N.T.S ได้ รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจาปี 2561 ประเภทการบริ หารงานคุณภาพ” จากนายกรัฐมนตรี
N.T.S และ SCSC ได้ รับรางวัล “สถานประกอบกิ จการดีเ ด่นด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมการทางาน ระดับประเทเ” จากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน
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1.3

โครงสร้ างการถือหุ้น

นโยบายการแบ่ งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริ ษัทมีนโยบายในการจัดสรรกาลังการผลิตสาหรับแต่ละบริษัทย่อยด้ วยเป้าหมายที่จะทาให้ เกิดผลกาไรสูงสุดแก่บริ ษัทโดยรวม
ด้ วยความชานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสินค้ าได้
หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของตลาดและลูกค้ าได้ อย่างเต็มที่
บริษัทย่ อย

ทุนชาระแล้ ว (ล้ านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2562

ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป

4,627.96

ผลิตเหล็ก

เหล็กเส้ นและเหล็กลวด

บจก. เหล็กสยาม (2001)

120.00

ผลิตเหล็ก

เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

1,750.00

ผลิตเหล็ก

เหล็กเส้ น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
การดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทเกี่ยวข้ องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสดั ส่วนของ
รายได้ จากการจัดจาหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีการผลิตโดยแต่ละบริ ษัทย่อย ดังนี ้

ประเภทผลิตภัณฑ์

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

งบตรวจสอบ

ปี 2561 – 2562

ปี 2560 – 2561

ปี 2559 – 2560

(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

(ล้ านบาท) ร้ อยละ

(ล้ านบาท)

ร้ อยละ

ภายในประเทศ
เหล็กเส้ น

12,064

54.3

12,174

54.7

12,929

65.6

เหล็กลวด

6,801

30.6

6,977

31.4

4,263

21.6

827

3.7

1,094

4.9

1,106

5.6

61

0.3

52

0.2

95

0.5

19,753

88.9

20,297

91.2

18,393

93.3

เหล็กเส้ น

2,200

9.9

1,729

7.8

1,295

6.6

เหล็กลวด

269

1.2

220

1.0

13

0.1

2,469

11.1

1,949

8.8

1,308

6.7

22,222

100.0

22,246

100.0

19,701

100.0

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้ จากการจัดจาหน่ าย
ภายในประเทศ
ส่ งออก

รวมรายได้ จากการส่ งออก
รวมรายได้ จากการจัดจาหน่ ายทัง้ สิน้
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. เหล็กเส้ นก่ อสร้ าง
1.1 เหล็กเส้ นกลมมีเส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 20-2559 ชัน้
คุณภาพ SR24
1.2 เหล็กข้ ออ้ อยมีเส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 24-2559 ชัน้
คุณภาพ SD40 และ SD50
เหล็กเส้ นก่อสร้ างจัดจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า ทาทา ทิสคอน สาหรับใช้ ในภาคการก่อสร้ างด้ านเสริ มคอนกรี ต เช่น
คาน เสา พื ้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้ าน และอาคาร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาเหล็กข้ ออ้ อยคุณภาพพิเเษให้ มีคณ
ุ สมบัติสามารถต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวได้ นานยิ่งขึ ้น
)เมื่อเทียบกับเหล็ก เส้ นปกติ( ซึ่งระบุ “S” บนเหล็กเส้ น ย่อมาจาก ซุปเปอร์ ดกั ไทล์ ชัน้ คุณภาพ SD40 และ SD50 ที่มี
เส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 10-40 มม.
ในอนาคตบริ ษัทกาลังพัฒนาเหล็กข้ ออ้ อยชันคุ
้ ณภาพ SD60
2. เหล็กลวด
ประกอบด้ วย
2.1

เหล็ ก ลวดคาร์ บอนต่ า ชั น้ คุ ณ ภาพ SWRM6-22 มี เ ส้ น ผ่ า เูน ย์ ก ลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิ ต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 348-2540 สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ตะแกรงเหล็กไวร์ เมช ลวดผูกเหล็ก ตะปู
ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็ นต้ น

2.2

เหล็กลวดคาร์ บอนสาหรับงานยา้ หัวและงานทุบขึน้ รู ปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม.
ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)มอก.( เลขที่ 2243-2548 สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น น๊ อต สลัก และสกรู
เป็ นต้ น

2.3

เหล็ ก ลวดส าหรั บ ท าแกนลวดเชื่ อ มแบบพอกหุ้ ม SWRY11 มี เ ส้ น ผ่ า เูน ย์ ก ลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิต ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 2244-2548 สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเชื่อม เป็ นต้ น

2.4

เหล็ ก ลวดคาร์ บอนสู ง ชั น้ คุ ณ ภาพ SWRH27-82 มี เ ส้ น ผ่า เูน ย์ ก ลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิ ต ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 349-2548 สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเหล็กตีเกลียว
ลวดขอบยางรถยนต์ สปริ งรับแรงกด สปริ งรับแรงยึด สปริ งรับแรงบิด และลวดสลิง เป็ นต้ น
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
ประกอบด้ วยเหล็ ก ฉาก และเหล็ กรางน า้ ชั น้ คุ ณ ภาพ SM400-570 และSS400-540 โดยผลิ ต ตามมาตรฐา น
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม )มอก.( เลขที่ 1227-2558 ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า บกส สาหรับใช้ ในการก่อสร้ างงาน โครงสร้ างต่างๆ
เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้ า เป็ นต้ น
4. เหล็กเพลา
ชันคุ
้ ณภาพ SS400-540 มีเส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 )1995( สาหรับการใช้
งานทัว่ ไป และชันคุ
้ ณภาพ S10C-S50C มีเส้ นผ่าเูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 )1979(
สาหรับการใช้ งานด้ านยานยนต์ และวิเวกรรม
5. เหล็กตัด และดัดสาเร็จรูป
เป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นก่อสร้ างสาเร็ จรู ปที่พร้ อมใช้ งานตามผู้ใช้ งานออกแบบโดยใช้ เหล็กเส้ นก่อสร้ างที่เป็ นเส้ นตรง หรื อม้ วน
เป็ นวัตถุดิบและสัง่ ให้ บริ ษัทดาเนินการตัด และหรื อดัดตามรูปแบบที่ต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้ าง ซึ่งส่งผลดีในหลายด้ าน เช่น ค่า
เหล็กที่เหลือจากการตัด ประหยัดพื ้นที่ในการดัด การใช้ คนที่มีทกั ษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิ ตด้ วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยที่
โรงงานและขนส่งทันเวลาสูส่ ถานที่ก่อสร้ าง จากข้ อจากัดในการวางอุปกรณ์การดัดและการกองเก็บ และความพร้ อมของแรงงาน
ที่มีทกั ษะ ส่งผลให้ สดั ส่วนของเหล็กตัดและดัดสาเร็ จรูปเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทได้ ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสาเร็ จรู ป )Stirrup) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า ทิสคอน ซุปเปอร์ ลิงค์ สาหรับใช้ ในงาน
ก่อสร้ างในโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็ นต้ น และได้ ผลิตเหล็กเดือยสาเร็ จรู ป )Dowel) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
เทียบเท่า ASTM A615 เกรด 60 ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า ทาทา ทิสคอน สาหรับใช้ ในงานก่อสร้ างถนน และลานคอนกรี ต เป็ น
ต้ น
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริ ษัทย่อยของ ทาทา สตีล )ประเทเไทย( ทุกบริ ษัทซึง่ ประกอบด้ วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มระบบ
การบริ หารงานสูค่ ณ
ุ ภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริ หารงานคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนได้ รับการรับรองมาตรฐานข้ อกาหนดทัว่ ไปว่าด้ วยความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
และห้ องปฎิบตั ิการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ISO/IEC 17025:2005
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานสากล
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และยังได้ รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for
Organization (CFO)” (คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร( จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก )องค์การมหาชน( อีกด้ วย
บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน
บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลสาหรับระบบบริ หารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
TIS18001-2554 และ BS OHSAS18001:2007
รวมถึงที่บริ ษัททาทา สตีล )ประเทเไทย( ฝ่ ายการตลาดและการขาย และฝ่ ายจัดหา ยังได้ รับการรับรองมาตรฐานสากลของ
ระบบบริ หารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทจะใช้ สทิ ธิประโยชน์สาหรับข้ อยกเว้ นทางภาษี ที่ได้ รับจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน )BOI) ที่บริ ษัทย่อย มี
อยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึง่ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปริมาณการผลิต
สิทธิประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ

(ตันต่ อปี )
NTS
ระยะที่ 2

MBF*

500,000

500,000



ได้ รับยกเว้ นภาษี นิติบคุ คลเป็ นเวลา 8 ปี ตังแต่
้ ปีที่เริ่ มดาเนินการ
(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557)



ผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 8 สามารถนามาหักกาไรที่ต้องเสียภาษี
ใน 5 ปี ถัดไป



ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้ (พฤเจิกายน ปี 2552 – พฤเจิกายน ปี 2560)



ผลขาดทุนที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปีที่ 1 ถึงปี ที่ 8 สามารถนามาหักกาไรที่ต้องเสียภาษี
ใน 5 ปี ถัดไป

*Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1. เหล็กเส้ นก่ อสร้ าง
บริ ษัทจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายในกรุ งเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้ าง และเจ้ าของโครงการ
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า ทาทา ทิสคอน ที่เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ าน บริ ษัทยังคงมีการเพิ่ม
ตัวแทนจาหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้ องการและการเติบโตของแต่ละพื ้นที่
บริ ษัทมีการจัดตังที
้ มพัฒนาตลาด เพื่อให้ ความรู้ ทางด้ านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ เหล็กเส้ นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้ นรับ
แรงสูง SD50 เหล็กตัดและดัดสาเร็ จรู ป เหล็กปลอกสาเร็ จรู ป และเหล็กเดือยสาเร็ จรู ป ไปยังผู้ออกแบบ เจ้ าของโครงการ
หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง และผู้รับเหมาก่อสร้ าง พร้ อมด้ วยให้ ความรู้ แก่พนักงานของตัวแทนจาหน่ายทังด้
้ าน
เทคนิค และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดใน
กลุม่ ผู้แทนจาหน่ายรายหลัก อีกทังมี
้ การขายสินค้ าผ่านทางเครื อข่ายร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น
ร้ านโกลบอลเฮ้ าส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม และดูโฮม เป็ นต้ น
2. เหล็กลวด

บริ ษัทจ าหน่า ยแก่ผ้ ูผลิตลวดเหล็ก โดยตรงเป็ นหลัก มีบางส่วนขายผ่านตัวแทนจาหน่า ย บริ ษัทมีการปรั บ ปรุ งและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับการใช้ งานของผู้ใช้ อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้ าพบโดยที มบริ การลูกค้ า ซึ่งประกอบไปด้ วย ฝ่ ายผลิต ฝ่ าย
การตลาดและการขาย กลุม่ เทคโนโลยีและส่วนวางแผนการผลิต
บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะตามความต้ องการของลูกค้ า และการใช้ งานในขันสุ
้ ดท้ าย บริ ษัทมีการพัฒนา
เหล็กลวดสาหรับผลิตลวดเหล็กเสริ มยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึง่ เป็ นลวดเหล็กคุณภาพสูง
3. เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก

บริ ษัทจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายในกรุ งเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคและยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจาหน่ายรายใหม่ใน
จังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค อีกทังการจั
้
ดทีมบริ การลูกค้ าเข้ าพบผู้ใช้ ปลายทางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลิตชิ ้นส่วนงาน
การไฟฟ้า การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อรับฟั งความต้ องการสินค้ าและบริ การมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
4. เหล็กเพลา

บริ ษัทจาหน่ายแก่ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาวโดยตรง
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
5. เหล็กตัด และดัดสาเร็ จรู ป

บริ ษัทจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้ าของโครงการ
บริ ษัทจัดทีมบริ หารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ ในด้ านการวางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการใช้ ของลูกค้ า
ทุกผลิตภัณฑ์ทางบริ ษัทมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และรถสาธารณะ ทังในกรุ
้
งเทพ
และต่างจังหวัด อีกทังจั
้ ดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้ าไปยังลูกค้ ารายย่อย
กับผู้แทนจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ตลาดส่ งออก
บริ ษัทส่งออกเหล็กเส้ นก่อสร้ าง และเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้ านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ส่งออกสินค้ าเหล็กเส้ น
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า TATA

TISCON ไปยังประเทศอินเดีย บริ ษัทมีสด
ั ส่วนการขายส่งออก ประมาณร้ อยละ 11 ของ

ยอดขายรวม
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้ แก่ เหล็กเส้ นก่อสร้ างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศ
ออสเตรเลีย/ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรู ปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหล็กลวดตามมาตรฐาน SIRIM
(ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
สัดส่ วนของช่ องทางจัดจาหน่ าย
ปี การเงิน (ร้ อยละ)
ช่ องทางจาหน่ าย

ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560

ปี 2558-2559 ปี 2557-2558

ขายตรง

45

46

39

34

32

ตัวแทนจาหน่ายส่วนภูมิภาค

21

18

18

18

18

ตั ว แ ทนจ า หน่ า ย ใ นก รุ งเ ทพฯ แ ละ 34

36

43

48

50

100

100

100

100

ปริ มณฑล
100

รวม

สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
อ้ างอิงจากสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทยอยูท่ ี่ 17.4 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
4.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีปริ มาณการนาเข้ าอยูท
่ ี่ 12 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และคิดเป็ นร้ อยละ 69
ของความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทย
ด้ านความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.8 ล้ านตันเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีปริ มาณการ
นาเข้ าอยูท่ ี่ 2.9 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และคิดเป็ นร้ อยละ 51 ของความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวของ
ประเทศไทย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ตารางแสดงความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศไทย
ปี

ปริ มาณการผลิต
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

นาเข้ า
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

ส่งออก
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

ความ
ต้ องการใช้
(ล้ านตัน)

การเติบโต
(ร้ อยละ)

นาเข้ า
(ร้ อยละของความ
ต้ องการใช้ )

2561

7.11

3.5

12.05

6.4

1.71

10.3

17.44

4.8

69.1

2560

6.87

-13.9

11.33

-10.2

1.55

20

16.54

-13.7

68.0

2559

7.98

22.8

12.61

10.3

1.29

8.1

19.28

15.3

65.3

2558

6.50

-3.7

11.44

-3.94

1.20

-11.4

16.74

-3.2

68.3

2557

6.75

-5.2

11.90

-2.9

1.35

-3.1

17.35

-3.7

68.8

2556

7.12

1.4

12.25

8.5

1.40

0.3

17.97

6.3

68.2

2555

7.02

1.2

11.29

23.6

1.40

9.7

16.91

14.3

66.8

ภาวะการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คูแ่ ข่งของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท กล่าวคือ
1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์ คไฟฟ้ า (EAF หรื อ Electric Arc Furnace) จัดหาเศษเหล็กทังภายในประเทศ
้
และนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรูปที่เรี ยกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี ้สามารถจากัดสารมลทินได้
เกือบร้ อยละ 100 ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตลอดทังเส้
้ น) ซึ่งจะถูกนาไปผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป เช่น เหล็ก เส้ น เหล็ก
ลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนาไฟฟ้ า (IF หรื อ Induction Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็ จรู ปที่เรี ยกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี ้ต้ องใช้ เศษเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพสูงกว่า และการควบคุมการ
ผลิตที่เข้ มงวดตังแต่
้ ขนตอนการคั
ั้
ดแยกเศษเหล็กจนถึงการปรุ งน ้าเหล็ก ซึ่งอาจทาให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม่าเสมอ
ตลอดทังเส้
้ น เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) โดยกระบวนการนี ้จะมีข้อได้ เปรี ยบทางด้ าน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ต้ นทุนการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่ สนกว่
ั ้ า ซึ่งจะถูกนาไปผลิตผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป เช่น เหล็กเส้ น และเหล็ก
รูปพรรณ
3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้ า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทังภายในประเทศ
้
และนาเข้ าจากต่างประเทศ ซึง่ จะถูกนาไปผลิต
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป เช่น เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
4. ผู้นาเข้ าผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป เช่น เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กพิเศษ ทังที
้ ่เป็ นผู้ใช้ และผู้นาเข้ ามาจัด
จาหน่าย
เมื่อพิจารณากาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ เ หล็กเส้ น ก่อสร้ าง เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณรี ดร้ อนภายในประเทศที่มี โดยรวม
ประมาณกว่า 15 ล้ านตัน กับความต้ องการใช้ เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2561 ที่ 5.8 ล้ านตัน จะเห็นได้ ว่ายังคงมีกาลัง
การผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความต้ องการใช้ ในอนาคตได้ อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนาเข้ าแต่อย่างใด
ในปี ที่ผา่ นมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมีการลงทุน และว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพ
ที่สงู ขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า (IF หรื อ Induction Furnace)
ด้ วยนโยบายการปรับลดกาลังการผลิต และความต้ องการใช้ ภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจาก
ประเทศจีนลดลง อนึง่ ในปี ที่ผา่ นมาไทยมีการนาเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็กลวดจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียสูงขึ ้นมาก บริ ษัทจึง
ต้ องติดตามสถานการณ์การนาเข้ าเหล็กลวดจากเวียดนามและมาเลเซียอย่างใกล้ ชิดเช่นกัน
ตลาดต่ างประเทศ – การส่ งออก
บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียน ได้ แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่แข่งขันหลักในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วน
ในประเทศเมียนมาร์ คือผู้ผลิตประเทศจีน แต่สนิ ค้ าที่ผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภาพที่เหนือกว่า จึงทา
ให้ มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนประเทศอินเดีย บริ ษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุม่ ลูกค้ าของทาทา สตีล
แนวโน้ มของอุตสาหกรรมในปี
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2562
(International Monetary Fund; IMF)

ประมาณการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ ที่

ระดับร้ อยละ 3.5 ซึ่งลดลงจากปี ก่อนที่อยู่ในระดับร้ อยละ 3.7 ซึ่งสะท้ อนจากการลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ วและประเทศกาลังพัฒนา การหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนติน่า และประเทศตุรกี
รวมถึงผลกระทบของการดาเนินการทางการค้ าของจีน และเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ เศรษฐกิจประเทศจีนถูกคาดการณ์ชะลอตัวลงที่
ระดับร้ อยละ 6.2 ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 6.6 (CNBS) ซึง่ ทางการจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3
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ในปี 2562 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จากปี 2561 ซึง่ มาจากการลงทุนเพิ่มในโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยเฉพาะการสร้ างทางรถไฟและทาง
หลวง
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับร้ อยละ 3.5-4.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คงที่จากปี ก่อนที่ระดับร้ อยละ 4.1 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัย
สนับสนุนประกอบด้ วย การใช้ จ่ายภาคครัวเรื อนยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับตัวดีขึ ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิ่มขึ ้นของอัตราการใช้ กาลังการผลิตเพื่อส่งเสริ มการเติบโตของการ
ส่งออก และการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริ มการลงทุน การเร่ งตัวขึ ้นของการลงทุนภาครัฐตามความ คืบหน้ าของ
โครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่สาคัญๆ โดยเฉพาะโครงการในระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก

(Eastern Economic

Corridor; EEC) ที่มีการลงเสริ มให้ นกั ลงทุนชาวต่างชาติเข้ ามาร่ วมลงทุน อีกทังยั
้ งมีการเพิ่มขึ ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการ

ท่องเที่ยว และการเปลีย่ นแปลงทิศทางการค้ า การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความของสงครามการค้ า และความไม่ แน่นอนจากการเมืองที่อาจส่งผล
กระทบในแง่ลบกับเศรษฐกิจไทย ด้ านสินค้ าเหล็กสถาบันเหล็กโลกประมาณความต้ องการใช้ เหล็กของโลกไว้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4
เมื่อเทียบกับปี ก่อน การชะลอตัวลงของการผลิตรถยนต์และกิจกรรมการก่อสร้ างที่คาดว่าจะเติบโตเล็กน้ อย ทาให้ ความต้ องการ
ใช้ เหล็กเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
ความต้ องการใช้ เหล็กของประเทศจีนมีแนวโน้ มของการเติบโตเท่ากับปี ก่อน ซึง่ มาจากความตึงเครี ยดทางการค้ าของระหว่างจีน
และสหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เหล็กมีการชะลอตัวลง
อุต สาหกรรมเหล็ก ภายในประเทศยัง คงมี ก ารแข่ง ขัน สูง จากการเพิ่ ม ขึ น้ ของผู้ผลิ ต เหล็ก แบบเตาหลอมเหนี่ ย วน าไฟฟ้ า
(Induction furnace) ในช่วง 2-3

ปี ที่ผ่านมา การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน และการนาเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็ก

จากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย มาตรการการเพิ่มภาษี เหล็กนาเข้ าของประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ อาจทา
ให้ ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริ กา ซึ่งทาให้ รบกวนสมดุลของอุปสงค์ อุปทานในภูมิภาค
อาเซียน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ฝ่ ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงานบนพื ้นฐานการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อความยัง่ ยืน
ดาเนินงานในแนวทางความยัง่ ยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะขยายไปสูห่ ่วงโซ่อปุ ทานอย่ างต่อเนื่อง มีการประสานงาน
และสือ่ สารนโยบายเกี่ยวกับจริ ยธรรมอย่างสม่าเสมอ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ในห่วงโซ่อปุ ทานและคูค่ ้ าทางธุรกิจ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อปุ ทานสามารถนาไปพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้ องกับตนเองได้ อย่าง
เหมาะสม
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บริ ษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทังจากตลาดภายในประเทศและการน
้
าเข้ าโดยเน้ นที่ความคุ้มค่าในการใช้ งานเป็ นหลัก
โดยมีสดั ส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการนาเข้ าจากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79 และร้ อยละ 21 สาหรับปี
2561 – 2562 สัดส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบสัน้ สามารถลด
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของการขนส่ง ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิ น และเกิ ดการสร้ างงานและ
ขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
สถานการณ์การตึงตัวด้ านราคาวัตถุดิบ และวัตถุดิบหลักมีราคาสูงอันเป็ นผลมาจากนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมของจีนยังคงส่งผล
อยู่ และได้ เริ่ มคลีค่ ลายลงบ้ างในช่วงไตรมาส 3 แต่บริ ษัทยังคงเผชิญความท้ าทายจากการแข่งขันด้ านจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิต
เหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า (Induction furnace) จึงยังจาเป็ นต้ องมีการร่ วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อผลักดันการใช้ วสั ดุ
ทดแทนที่ มีต้ น ทุนต่ า อย่า งต่อ เนื่อ ง ในการจัดหาผลิต ภัณฑ์ ห รื อ บริ ก ารจะไม่มี วัต ถุดิ บ เหลือใช้ ที่ต้ อ งการการกาจัดหรื อ มี
ผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
การจัดหาเศษเหล็ก
เศษเหล็กถือเป็ นวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตเหล็กที่ใช้ เตาหลอมไฟฟ้ า ในปี 2561 การจัดหาเศษเหล็กส่วนใหญ่มาจากผู้ขายใน
ประเทศซึง่ อ้ างอิงราคาขายจากราคาตลาดโลก อย่างไรก็ดี สภาวะการแข่งขันของตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูง อันมีสาเหตุ
มาจากการขยายกาลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนาไฟฟ้ า รวมถึงราคาเศษเหล็กในต่างประเทศจูงใจให้ มีการ
ส่งออกมากขึ ้น บริ ษัทจึงยังคงศึกษาและพัฒนาการใช้ เศษเหล็กที่มีต้นทุนต่าประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ ขยายศูนย์
รับซื ้อเศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี นี ้ได้ รุกไปยังตลาดภาคใต้ เพื่อเป็ นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในประเทศให้ ได้ ปริ มาณ
มากขึ ้น และเพื่อทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศที่ยงั คงมีราคาสูงกว่า ส่งผลให้ สามารถรักษาระดับต้ นทุนให้ ต่าที่สดุ ได้ ในบาง
ช่วงเวลาที่ประเมินแล้ วว่าบริ ษัทคุ้มค่ามากสุด บริ ษัทได้ มีการซื ้อเหล็กแท่ง (Billet) จากแหล่งที่คณ
ุ ภาพเชื่อถือได้ และมีราคา
เหมาะสมเพื่อนามาผลิตต่อ เป็ นการลดต้ นทุนโดยรวม อีกทังเป็
้ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปอีก
ด้ วย
การจัดหาวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดบิ เฟอร์ โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้ ในกระบวนการหลอมเหล็กด้ วยเตาไฟฟ้ า กลยุทธ์ที่สาคัญคือ
การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาที่เหมาะสมสาหรับการผลิตของบริ ษัท การใช้ กลยุทธ์ การหา
สินค้ าทางเลือกที่มีต้นทุนต่า และการหาผู้ขายรายใหม่เพื่อเป็ นทางเลือก ยังคงเป็ นกลยุทธ์ หลักและดาเนินการขยายผลอย่าง
ต่อเนื่องจากปี ที่แล้ ว
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สาหรับงานจัดหาโครงการและงบลงทุนส่วนใหญ่ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีการปรับปรุ งกระบวนการจัดหาโดยการร่ วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานจัดหาทาทา สตีล (ประเทศไทย) และส่วนจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย สานักงานที่ประเทศจีน (TSL China Desk)
เพื่อเป็ นการขยายฐานและสรรหาผู้ขายรายใหม่ในประเทศจีน สาหรับเครื่ องจักรและวัสดุสิ ้นเปลือง
ความเสี่ยง
ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก
เนื่องจากเศษเหล็กเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ ประกอบกับความต้ องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้ เตาหลอม
เหนี่ยวนาไฟฟ้ า ที่เพิ่มสูงขึ ้นในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและแร่ เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเหล็กอย่างมีนยั สาคัญอันอาจมีการเปลีย่ นแปลงราคารวดเร็ วจนส่งผลกระทบกับต้ นทุนโดยรวมของบริ ษัทได้
การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว
การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรกการทางานร่ วมกันกับผู้ใช้ ปลายทาง ผ่าน
คณะทางาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ งานทดลองใช้
วัสดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจาหน่ายให้ เป็ นทางเลือกให้ มีมากขึ ้น จากการติดตามผลเป็ นประจาทุกเดือน พบว่าในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาการจัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้ มลดลง
ประการที่ สองในกรณี ที่ เ ป็ นผู้จัด จาหน่า ยรายเดี ย วการสร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะยะยาวเพื่อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารต้ น ทุน อย่า งมี
ประสิทธิผล หน่วยงานจัดหามีหน้ าที่ทบทวนรายการที่ยงั ใช้ จากผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายรายเดียว เพื่อขออนุมตั ิจากระดับที่เหมาะสม
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ทางบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทาและสื่อสารนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ กบั คู่ค้าและพันธมิตรทางธุร กิจทราบ
อย่างชัดเจน เพื่อให้ ค่คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมและกฎหมายที่ดิน
โดยในปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรื อถูกฟ้ องร้ องด้ วยเรื่ องใดๆ เกี่ยวกับปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม
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รายละเอียดนโยบายและกาลังการผลิตของแต่ ละบริษัทย่ อยของกลุ่มบริษัท
N.T.S

กาลังผลิต (ตันต่อปี )
- เหล็กเส้ น
- เหล็กลวด
- เหล็กรูปพรรณ
กาลังผลิตรวม

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

ข้อมูลสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 มี อตั ราการใช้ประโยชน์ของกาลังการผลิ ตจากจานวนผลิ ตภัณฑ์ สาเร็ จรู ปรวม 1.13 ล้านตัน
คิ ดเป็ นประมาณ 66%

3. ปั จจัยความเสี่ยง
การกากับดูแลและบริหารความเสี่ยง
การเปลีย่ นแปลงในโลกปั จจุบนั เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ไม่สามารถคาดเดาได้ ลว่ งหน้ า และมักจะเป็ นเรื่ องที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน อีก
ทังขนาดและขอบเขตของการเปลี
้
ย่ นแปลงต่างๆ นันมี
้ มากมาย สภาพแวดล้ อมทางภูมิเาสตร์ การเมือง และกรอบการกากับดูแล
ที่มีความไม่แน่นอน จะนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในสมการอุปสงค์อปุ ทาน ราคาสินค้ าโภคภัณ ฑ์ กลไกตลาด และการแข่งขัน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี ้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และส่งผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่
อุปทาน การผลิต การขนส่ง และต้ นทุน ความไม่แน่นอนดังกล่าวต้ องการกระบวนการ และกรอบการทางานที่แข็งแกร่ งเพื่อลด
อุปสรรคภายนอก และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้ างมูลค่าที่ยงั่ ยืนให้ กบั องค์กร บริ ษัทดาเนินการตามกระบวนการจัดการความ
เสีย่ งระดับองค์กร 5 ขันตอน
้
)Enterprise Risk Management – ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ โดยกรอบ
กระบวนการของการบริ หารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้ อ งกับแนวทางของกลุ่มบริ ษัททาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล
ได้ แก่ ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (‘COSO’) โดยมีข้อมูลจาก
แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทชันน
้ าในอุตสาหกรรมต่างๆ
บริ ษัทจะต้ องเผชิญกับความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจในหลายด้ าน ทังด้
้ านการค้ า การปฏิบตั ิการ ด้ านความปลอดภัย และด้ าน
ทรั พ ยากรบุค คล เป็ นต้ น ด้ ว ยเหตุนี ้ บริ ษั ทจึ ง ได้ จัด ทาและรวบรวมความเสี่ยงของธุ ร กิ จ ทัง้ หมด ตลอดจนได้ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ กาหนดแผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผ้ รู ับผิดชอบ
ในด้ านต่างๆ สาหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็ นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
โดยความเสีย่ งประเภทเอ ถือว่ามีความเสีย่ งสูงสุด
รายการความเสีย่ งที่บนั ทึกไว้ จะได้ รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็ นประจา เพื่อหลีกเลีย่ งความ
แตกต่างที่เกินควรและเหตุการณ์ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบตั ิตามแผนลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่าง
เป็ นประจาและครอบคลุมดังกล่าว จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ ง ซึ่งจะสร้ างมูลค่าให้ กบั ธุรกิจในที่สดุ
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ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็ นที่เข้ าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังมีการ
พิจารณารายการความเสีย่ งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
รายละเอียดความเสีย่ งประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริ หารจัดการปรากฏอยูใ่ นรายงานต่อไปนี ้
1.ความเสี่ยงด้ านการตลาด
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทเ )GDP) มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญกับการลงทุนของภาครั ฐที่มี
ผลกระทบต่อความต้ องการใช้ เหล็กของประเทเ ในปี 2561 การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.3 แต่ยงั ต่ากว่าประมาณการ ทา
ให้ ปริ มาณการใช้ เหล็กโดยรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.8 และปริ มาณการใช้ เหล็กทรงยาวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 แต่เนื่องจากมีการนาเข้ า
เหล็กอย่างต่อเนื่องจากประเทเจีน และเริ่ มมีการนาเข้ าจากประเทเเวียดนามและมาเลเซียมากขึ ้น ทาให้ อตุ สาหกรรมเหล็กใน
ประเทเไทยได้ รับผลกระทบ โดยเหล็กทรงยาวในประเทเมีการผลิตลดลงร้ อยละ 1.2 ทังนี
้ ้การมีส่วนร่ วมอย่างสม่าเสมอกับ
หน่วยงานกากับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้ านการทุ่มตลาดของรัฐบาล
ในช่วงปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ขยายตลาดเหล็กเส้ นความเหนียวสูง ขยายตลาดผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป กลุม่ เหล็กเดือยและเหล็กปลอก
และขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเเษกลุ่มลวดเหล็กเสริ มยางรถยนต์ ซึ่งแต่ละสินค้ ามีแนวโน้ มเติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
รวมถึงเพิ่มการขายสินค้ าเหล็กเส้ นผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึง่ เป็ นช่องทางที่มีการขยายตัวสูงขึ ้นในทุกปี นอกจากนันการสร้
้
าง
แบรนด์ทาทาทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจาหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ ช่วยสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าและผู้ใช้ งานปลายทางอีกด้ วย
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทเ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทเในอาเซียน และประเทเอินเดีย เพื่อเป็ น
อีกหนึง่ มาตรการในการลดความผันผวนของความต้ องการเหล็กภายในประเทเ และมาตรการดังกล่าวนี ้ช่วยขยายฐานลูกค้ า ซึง่
ส่งผลให้ ปริ มาณการส่งออกเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน รวมถึงสร้ างแบรนด์ ทาทาทิสคอน ให้ เป็ นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้ วย
2. ความเสี่ยงด้ านวัตถุดิบ
วัตถุดิบของบริ ษัทที่ใช้ ในการผลิตเป็ นการจัดหาจากทังภายในประเทเ
้
และนาเข้ าจากต่างประเทเ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานัน้
มีสภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทเของผู้ผลิตต่างๆ โดยมีสาเหตุหลั กมาจากทัง้
ทางด้ านราคาวัต ถุ ดิ บ น าเข้ า จากต่ า งประเทเทรงตัว อยู่ใ นระดับ สูง และการลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต ของผู้ผ ลิ ต
ภายในประเทเ
สภาวะการดังกล่าวทาให้ การจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัท ซึง่ มาจากแหล่งภายในประเทเเป็ นหลักได้ รับผลกระทบด้ านต้ นทุนในการ
จัดหา รวมถึงยังมีความผันผวนด้ านราคาของวัตถุดิบที่มีค่อนข้ างสูงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงต้ องดาเนินกลยุทธ์ ในการจัดหา
วัตถุดิบ โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างรอบด้ าน และประสานงานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างหน่วยงานด้ านการขาย
ด้ านการจัดหา ด้ านการผลิต และด้ านกลยุทธ์องค์กร
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การจัดการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าว บริ ษัทได้ ดาเนินการโดยการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตให้ สามารถดาเนินการผลิตได้ จาก
วัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ ้น การพัฒนากลยุทธ์ ในการจัดหาร่ วมกันกับพันธมิตรที่สาคัญ และการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทได้ นาระบบบริ หารเพื่อความเป็ นเลิเด้ านความปลอดภัย )Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริ หารด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ISO14001 และระบบการบริ หารด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริ ษัทมีการกาหนด
โครงสร้ างด้ านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด )Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นประธาน และมีผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ทงหมดเป็
ั้
นสมาชิก โครงการริ เริ่ มที่สาคัญที่ดาเนินการในระหว่างปี ที่ผ่าน
มา เช่น การยกระดับการบริ หารความปลอดภัยให้ ผ้ รู ับเหมามีมาตรฐานสูงขึ ้น และสร้ างระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต )PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน บริ ษัทให้ ความสาคัญในการติดตามตัวชี ว้ ดั ด้ านอัตราความถี่ การ
บาดเจ็บถึงขันหยุ
้ ดงาน )LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขันรั
้ กษาโดยพทย์ )MTC) และปฐมพยาบาล )FAC) และทรัพย์สิน
เสียหาย )Property Damage) มีการสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบตั ิเหตุ )Near Miss) การสังเกตุ
การณ์ด้านความปลอดภัย )Safety Observation) และอันตรายถึงขันเสี
้ ยชิวิต )Fatal Risk Control Program - FRCP) ส่งผลให้
มีความใส่ใจในจุดเสีย่ งและกาหนดกิจกรรมแก้ ไขที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญด้ านสุขภาพโดยจัดให้ สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้ อมที่ดี มีการตรวจปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ต่างๆ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมีความร้ อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทัง้ ติดตามและให้ การรักษาหากมีผล
ผิดปกติจากปั จจัยในการทางาน โดยได้ นาระบบดัชนีด้านสุขภาพ )Health Index) มาใช้ ในการวัดผลด้ านสุขภาพของพนักงาน
บริ ษัทได้ กาหนดลาดับความสาคัญเพื่อให้ การบริ หารจัดการ และการใช้ ทรัพยากรได้ เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิ ผล ด้ วยการกาหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน
วัตถุดิบหลักที่นามาใช้ ในการผลิตของทังสามโรงงาน
้
ได้ แก่ เเษเหล็ก สามารถนากลับมาหมุนเวียนใช้ ใหม่ได้ ทงหมด
ั้
บริ ษัท
ยังให้ ความสาคัญด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ ดชั นีชี ้วัดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ )CO2 Emission) ในการวัดผลเพื่อควบคุม
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และยังมีการติดตามมาตรการลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม )EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อย
มลภาวะทางอากาเ เช่น ก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ )NOx), ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ )SOx), ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ )CO), ฝุ่ น
)TSP) ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเูนย์และปฏิบตั ิตามกฎหมายทุกเรื่ อง รวมถึงใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ หลักการปล่อยน ้าทิ ้งเป็ นเูนย์ )Zero Discharge) ในการจัดการน ้า สาหรับการจัดการขยะและกากของเสีย
ได้ ใช้ หลัก 3R ในการรี ไซเคิล ขยะให้ มากที่สดุ โดยมีเป้าหมายให้ นากากของเสียมาใช้ ใหม่ได้ ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริ ษัท
ได้ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็ นระดับ 4
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4. ความเสี่ยงด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทอาจจะประสบกับความเสี่ยงในด้ านการสรรหากาลังพล และรักษาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจบุคลากรที่เป็ น
กลุม่ คนรุ่นใหม่ให้ สนใจทางานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้ อยู่กบั องค์กรในระยะยาว เนื่องจากการประกอบการอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมและในประเทเซึ่งมีอตั ราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับต่า มีการแข่งขันและความท้ าทายทางธุรกิจ มาตรกา ร
เข้ มงวดในเรื่ องการจ้ างแรงงานต่างด้ าว การปรับขึ ้นค่าจ้ างขันต
้ ่า ประกอบกับโอกาสที่บริ ษัทจัดหางานอื่นๆ จะยื่นข้ อเสนอที่สงู
กว่าให้ กับพนักงาน ถึงแม้ ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดี บริ ษัทก็ได้ มีการดาเนินการในหลายๆ ด้ านเพื่อ
หลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ งเหล่านี ้
บริ ษัทมีการทาให้ แบรนด์บริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นผ่านมหาวิทยาลัยชันน
้ า วิทยาลัยท้ องถิ่น สื่อต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ใน
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้ านเพื่อให้ มนั่ ใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ต่า มีการกาหนดกาลังพลสารองเพื่อรองรับ
ความต้ องการกาลังพลด้ านวิเวกร ด้ านการตลาดและการขาย ด้ านจัดหา ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทเ เป็ นต้ น บริ ษัทได้ เปิ ด
โอกาสให้ พนักงานสามารถเติบโตก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึ่งถือเป็ น
โอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้ าน ทังในด้
้ านการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่งานโดยตรง
ด้ านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นา ทังนี
้ ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟั งความต้ องการและข้ อคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสีย่ งที่พนักงานจะเกิดความไม่พงึ พอใจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และมีการพิจารณา
ปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้ โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริ ษัทชันน
้ าอื่นๆ
5. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทมีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริ ษัทถือว่าการปฏิบตั ิตาม
สัญญาเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ ชิด ส่วนความ
เสี่ยงเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทเนันมี
้ กลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์ ที่กาหนดขึ ้น มีการ
ติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้ านการเงิ นระดับภูมิภาค )Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสม่าเสมอ การบริ หารสภาพคล่องขององค์กรได้ รับการจัดการร่ วมกันกับการวางแผนธุรกิจและ
การประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ จดั ทากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของ
บริ ษัทอีกด้ วย
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงของบริ ษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่สานักงานใหญ่และโรงงานตังอยู
้ ่คนละพื ้นที่
อย่างไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งในการดาเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ กาหนดให้ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิในการจัดการ
กับภาวะฉุกเฉินขึ ้นสาหรับทุกโรงงานและจัดการฝึ กซ้ อมรับมือเป็ นระยะเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถปฏิบตั ิตามขันตอนดั
้
งกล่าวได้
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อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริ ษัทสามารถแก้ ไขได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริ หารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยืดหยุน่ เพื่อให้ สามารถปรับเปลีย่ นและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทังสามแห่
้
งได้ อย่างคล่องตัว นอกจากนันบริ
้ ษั ท
ยังได้ ทาประกันภัยให้ ครอบคลุมความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ และภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน

เป็ นเจ้ าของ

798.69

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

527.32

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

1,672.21

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

67.72

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

83.04

ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ

รวม

3,148.98

รายละเอียดแยกตามบริ ษัทแต่ละบริ ษัทดังนี ้
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TSTH”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1.ส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็ นเจ้ าของ

4.14

ไม่มีภาระผูกพัน

2. อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

28.90

ไม่มีภาระผูกพัน

3. สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

33.04

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“N.T.S”)
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน

เป็ นเจ้ าของ

714.61

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

280.80

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

1,306.29

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

16.45

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

38.45

ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ

รวม

2,356.60

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด (“SISCO”)
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

84.08

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

32.82

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

170.01

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

15.62

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

20.37

ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ
1. ที่ดิน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

รวม

25

322.90

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จากัด (“SCSC”)
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน

เป็ นเจ้ าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

117.93

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

195.91

ไม่มีภาระผูกพัน

4. อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและ
ยานพาหนะ

เป็ นเจ้ าของ

6.75

ไม่มีภาระผูกพัน

5. สินทรัพย์ระหว่างดาเนินการ

เป็ นเจ้ าของ

24.22

ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ

รวม

307.79

5. ข้ อพิพาททางกฏหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ N.T.S SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคูค่ วามหรื อ
คูก่ รณีโดยที่คดีหรื อข้ อพิพาทยังไม่สิ ้นสุดแต่อย่างใด ในทัง้ 3 กรณี ดังต่อไปนี ้
1. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อยทีม่ ีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
3. ไม่มีคดีใดที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัญลักษณ์ หลักทรัพย์
หมายเลขกากับใบหลักทรพย์

วันเริ่มก่ อตัง้ บริษัท
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
วันเริ่มซือ้ ขายหลักทรัพย์ ครัง้ แรก
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
หุ้นสามัญ
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี
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: บริ ษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TSTH”(
)เดิมชื่อ บริ ษัท มิลเลนเนียม สตีล จากัด )มหาชน( หรื อ “MS”)
: 0107545000136
: ผลิตและจาหน่ายเหล็กทรงยาว
: TSTH
: ในประเทเ
TH0692010000
ต่างด้ าว
TH0692010018
NVDR
TH0692010R12
: 12 กรกฎาคม 2545
: 29 พฤเจิกายน 2545
: 18 ธันวาคม 2545
: เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0 2937 1000
: 0 2937 1224
: http://www.tatasteelthailand.com
: 8,421,540,848 หุ้น
: 8,421,540,848 บาท
: หุ้นละ 1.00 บาท
: บริ ษัท เูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทเไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรเัพท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
: นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ )ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474(
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ชัน้ 15, อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ , 179/74-80 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรเัพท์ : 0 2844 1000

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ร้ องเรียนการกระทาผิด
จรรยาบรรณ
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นักลงทุนสัมพันธ์

ส่ วนสื่อสารและกิจกรรมองค์ กร
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:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล alank@libertasth.com
: นายเิโรโรตม์ เมธมโนเักดิ์
โทรเัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810
โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com
: นางอริ เรา ณ ระนอง
โทรเัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210
โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com
: นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรเัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล jittis@tatasteelthailand.com

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ข้ อมูลบริ ษัทย่ อย )ณ 31 มีนาคม 2562(
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107536001273
วันที่ก่อตัง้
: 4 ตุลาคม 2531
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ นและเหล็กลวด
กาลังการผลิตเหล็กแท่ง
: 550,000 ตันต่อปี )ผลิตจากเเษเหล็ก(
กาลังการผลิตเหล็กเส้ น
: 800,000 ตันต่อปี
ที่ตงโรงงาน
ั้
: เลขที่ 351 หมูท่ ี่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตาบลบ่อวิน
อาเภอเรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรเัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
หุ้นสามัญ
: 3,856,637,797 หุ้น
ทุนชาระแล้ ว
: 4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
: 1.20 บาท
ถือโดย TSTH
99.76 %
บริษัท เหล็กก่ อสร้ างสยาม จากัด
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105532094348
วันที่ก่อตัง้
: 4 ตุลาคม 2532
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กเส้ น
กาลังการผลิตเหล็กแท่ง
: 550,000 ตันต่อปี )ผลิตจากเเษเหล็ก(
กาลังการผลิตเหล็กเส้ น
: 500,000 ตันต่อปี
ที่ตงโรงงาน
ั้
: เลขที่ 1 ถนน I-7 ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรเัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
หุ้นสามัญ
: 17,500,000 หุ้น
ทุนชาระแล้ ว
: 1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จากัด
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105544085276
วันที่ก่อตัง้
: 3 กันยายน 2544
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
กาลังการผลิตเหล็กแท่ง
: 300,000 ตันต่อปี )ผลิตจากเเษเหล็ก(
กาลังการผลิตเหล็กเส้ น
: 400,000 ตันต่อปี
ที่ตงโรงงาน
ั้
: เลขที่ 49 หมูท่ ี่ 11 ตาบลบางโขมด อาเภอบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรเัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
หุ้นสามัญ
: 1,200,000 หุ้น
ทุนชาระแล้ ว
: 120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
: 100 บาท
ถือโดย TSTH
: 99.99 %
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หมายเหตุ ที่อยู่ของสานักงานใหญ่บริ ษัทย่อยทังสาม
้
: อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรเัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ส่ วนที่ 2 การจัดการและกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 8,421,540,848 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน รวมทังทุ
้ นชาระแล้ วของบริ ษัท ปรากฏดังนี ้

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

หุ้นสามัญ

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

การดาเนินการ

0.01

0.01

จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีทนุ
ชาระแล้ ว 10,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ จานวน 10,000 หุ้น

0.01

0.01

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็ น 8,813.12 ล้ านบาท
แบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้ านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ ชาระแล้ ว 10,000
บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

6,729.44

1,851.62

1,851.62

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,083.68

788.30

788.30

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้ านหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมของ N.T.S โดยแบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้ านหุ้น
และหุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,639.92 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

6,729.44

1,542.56

3,394.18

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

2,083.68

1,262.98

2,051.28

10,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มี1 ส.ค. 45

หุ้นสามัญ
6,729.44
หุ้นบุริมสิทธิ
2,083.68

29 พ.ย. 45

2 ธ.ค. 45

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้ านหุ้นให้ กับ
CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็ น
 ออกหุ้น สามัญ 1,542.56 ล้ า นหุ้น และ หุ้น บุริม สิท ธิ
895.38 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้ กับ
CHC
 ออกหุ้น บุริม สิท ธิ 367.60 ล้ า นหุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ น
ุ ละ
1 บาทให้ กับ McDonald และ MCL
รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 5,445.46 ล้ านบาท

31

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562

วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)

9 ธ.ค. 45

29 ส.ค. 46

หุ้นสามัญ

-

(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ

7,097.04

3,841.71

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,603.75

16 และ 20

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ต.ค. 46

7,097.04

132.60

3,974.31

23 ธ.ค. 46

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,603.75

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

7,097.04

3,977.65

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,716.08

1,600.41

30 และ 31

หุ้นสามัญ

ธ.ค. 46

7,138.91

-

การดาเนินการ

หุ้นสามัญ
3,977.65

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,603.75

1,600.41

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจานวน 447.53 ล้ านหุ้น เป็ น หุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 5,445.46 ล้ านบาท
จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 367.60 ล้ านหุ้น
ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้ านหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ N.T.S
เป็ นครัง้ ที่สอง 62.08 ล้ านหุ้น และให้ แก่ “CHC” บุคคลในวงจากัด
อันเนื่องจากการปฏิบตั ิต ามสัญ ญาการควบรวมกิ จ การ 70.52
ล้ า นหุ้น มูล ค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทุนชาระแล้ วทัง้ สิ ้น
5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 3.34 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 5,578.06 ล้ านบาท

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการดาเนินการดังนี ้


แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญจานวน 79.93 ล้ าน
หุ้น



ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย และมิได้ ถกู จัดสรร
ไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้น 70.46 ล้ านหุ้น )หุ้นสามัญ 38.06 ล้ านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
32.40 ล้ านหุ้น(

โดยคงเหลือหุ้นจานวน 8,742.66 ล้ านหุ้น รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
5,578.06 ล้ านบาท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562

วัน/เดือน/ปี

5 ม.ค. 47

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
หุ้นสามัญ
9,138.91

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (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
13 ก.พ. 47 หุ้นสามัญ
9,138.91

หุ้นสามัญ
178.38

หุ้นสามัญ
9,154.31
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

30 พ.ย. 47

หุ้นสามัญ
9,154.31
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

33

หุ้นสามัญ
4,168.09
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
19 ต.ค. 47

หุ้นสามัญ
3,989.71
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

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

หุ้นสามัญ
3,977.65

หุ้นสามัญ
4,168.09
หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35

-

หุ้นสามัญ
418.72

การดาเนินการ

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีก 2,000 ล้ าน
บาท จาก 8,742.66 ล้ านบาท เป็ น 10,742.66 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 5,578.06 ล้ านบาท
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีก จานวน 12.06 ล้ า นหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญ ที ่อ ัต ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุน ช าระแล้ ว ทั ง้ สิ ้น
5,578.06 ล้ านบาท

ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที่ 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้ สทิ ธิ์ซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็ นจานวน 178.38 ล้ านหุ้น รวมทุนชาระ
แล้ วทังสิ
้ ้น 5,756.44 ล้ านบาท
จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 15.40 ล้ านหุ้น

หุ้นสามัญ
4,172.36
หุ้นบุริมสิทธิ
1,584.08

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 4.27 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 5,756.44 ล้ านบาท

หุ้นสามัญ
4,591.08
หุ้นบุริมสิทธิ
1,584.07

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 418.72 ล้ านหุ้น ที่ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
6,175.15 ล้ านบาท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)
18 ก.พ. 48

หุ้นสามัญ
9,154.31

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,588.35
22 เม.ย 48

หุ้นสามัญ
9,170.88

หุ้นสามัญ
9,170.88

-

หุ้นสามัญ
9,170.88
หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

10 ม.ค 49

หุ้นสามัญ
9,170.88
หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

17 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,089.72
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

34

หุ้นสามัญ
4,603.37
หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

-

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
21 ธ.ค. 48

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 12.30 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78

หุ้นบุริมสิทธิ
1,571.78
20 ธ.ค. 48

หุ้นสามัญ
4,603.37

การดาเนินการ

หุ้นสามัญ
5,503.76

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญรวม
จานวน 16.57 ล้ านหุ้น

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 900.39 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญ
ที่อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 6,175.15 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
671.39
หุ้นสามัญ
141.84

หุ้นสามัญ
5,645.61
หุ้นบุริมสิทธิ
671.39

แปลงสภาพหุ้นกู้แ ปลงสภาพจ านวน 2,000 หน่ว ย หน่ว ยละ
100,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 141.84 ล้ านหุ้น ที่ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
6,317.00 ล้ านบาท

-

หุ้นสามัญ
5,664.06
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 18.45ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 6,317.00 ล้ านบาท

-

หุ้นสามัญ
5,664.06
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
รวมจานวน 918.84 ล้ านหุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562

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

หุ้นสามัญ
8,268.10

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
22 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
-

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ
10,372.64

-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94
21 มี.ค 49

หุ้นสามัญ
10,372.64

หุ้นสามัญ
5,664.06
หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

652.94
23 ก.พ. 49

หุ้นสามัญ
5,664.06

หุ้นสามัญ
5,682.15

การดาเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้ านบาท เป็ น 8,921.04 ล้ าน
บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย และ
มิได้ ถูกจัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น จานวน 1,821.62 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้ านบาท เป็ น 11,025.58 ล้ าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจานวน 18.09 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นสามัญที่
อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 6,317.00 ล้ านบาท

หุ้นบุริมสิทธิ
634.85
-

หุ้นบุริมสิทธิ
652.94

หุ้นสามัญ
5,723.83
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจานวน 4168. ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญที่อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 6,317.00
ล้ านบาท

2 พ.ค. 49

หุ้นสามัญ
10,432.41
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

-

หุ้นสามัญ
7,828.37
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ
รวมจานวน 59.77 ล้ านหุ้น

16 พ.ค. 51

หุ้นสามัญ
10,432.41
หุ้นบุริมสิทธิ
593.17

-

หุ้นสามัญ
8,168.77
หุ้นบุริมสิทธิ
252.77

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ อีกรวมจานวน 340.40 ล้ านหุ้น เป็ นหุ้น
สามัญที่อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 8,421.54
ล้ านบาท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562

วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

12 ก.ย. 56 หุ้นสามัญ
8,168.77

ทุนชาระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม
หลังเพิ่ม (ลด)
(ลด)
ทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
-

หุ้นบุริมสิทธิ
252.77
9 ธ.ค. 56

หุ้นสามัญ
8,421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

36

หุ้นสามัญ
8,168.77
หุ้นบุริมสิทธิ
252.77

-

หุ้นสามัญ
,8421.54
หุ้นบุริมสิทธิ
0

การดาเนินการ

ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้ านบาท เป็ น 8.421.54 ล้ าน
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญทีถ่ กู จัดสรรเพื่อรองรับการแปลง
สภาพใบสาคัญสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญจานวน 2,604.04 ล้ านบาท
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ หมดอายุลง
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครัง้ สุดท้ าย จานวน 252.77 ล้ านหุ้น เป็ น
หุ้นสามัญที่อตั ราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
8,421.54 ล้ านบาท
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7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
5,977 ราย ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด 18 มิถนุ ายน 2562 มี
รายละเอียด ดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1.

T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. (ก(

2.

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

5,718,472,083

67.90

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

460,207,500

5.46

3.

บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ

296,050,796

3.52

4.

นายวิโรจน์ อึ ้งไพบูลย์

273,002,901

3.24

5.

นายธีระชัย กีรติเตชากร

111,002,200

1.32

6.

EAST FOURTEEN LIMITED )ข(

105,103,400

1.25

7.

PERSHING LLC

100,772,455

1.20

8.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด )ค(

74,791,223

0.89

9.

นายอาพล วิโรจน์เวชภัณฑ์

55,984,000

0.66

10.

กลุ่มหอรุ่ งเรื อง )ประกอบด้ วยบุคคล 9 ราย(

40,009,240

0.48

7,235,395,798

85.92

1,186,145,050

14.08

8,421,540,848

100.00

รวม
11.

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ )5,967 ราย)
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ :
(ก)

เป็ นบริ ษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยูส่ ดั ส่วนร้ อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ดาเนินเนินธุรกิจเป็ นบริ ษัท
ลงทุน จัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2551 ในประเทเสิงคโปร์ และเนื่องด้ วย TSGH ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 50 จึงทาให้ สามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
เช่น การแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็ นต้ น

(ข)

East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
3. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
4. EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
6. EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP STRATEGIES FUND
7. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS TARGETED VALUE PORTFOLIO
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
10. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

(ค)

บริ ษัท ไทยเอ็นวี ดีอาร์ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูล้ งทุนที ่ถือเอ็นวี ดีอาร์ สามารถรับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางการเงิ นได้เสมื อนลงทุนในหุ้น
ของ บริ ษัทจดทะเบี ยนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยงในที ่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริ ษัท ไทยเอ็นวี ดีอาร์ จากัด ได้ในเว็บไซต์
www.set.or.th

ณ วันที ่ 18 มิ ถนุ ายน 2562 บริ ษัทมี ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทัง้ สิ้ น 5,721 ราย คิ ดเป็ นจานวนหุ้นสามัญ 2,242,637,141 หุ้น จากจานวนหุ้นสามัญ
ทัง้ หมด 8,421,540,848 หุ้น หรื ออัตราร้อยละ 26.63 ของหุ้นสามัญทีช่ าระแล้ว
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
– ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักเงิ นทุนสารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่จะไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อการดาเนินการปกติของบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้ วย ผลการดาเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัท การขยายธุรกิจ
ภาระหน้ าที่ที่ต้องชาระหนี ้ของบริ ษัทให้ เสร็ จสิ ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้ างหนี ้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารของบริ ษัท โดยการคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักสาคัญ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการและหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย จะขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของแต่ละบริ ษัทย่อยนัน้ ซึ่งจะต้ องมีกาไรเพียง
พอที่จะจ่ายได้ และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี
้ ้ ต้ องพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ ข้ างต้ นด้ วย
สาหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2561 - 2562

กาไรสุทธิ
(ล้ านบาท)

64

กาไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

จานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)

0.01

8,421.54

เงินปั นผลต่ อหุ้น
(บาท)

0

สัดส่ วนการจ่ าย
เงินปั นผล (ร้ อยละ)

0

ปี 2560 - 2561

44

0.01

8,421.54

0

0

ปี 2559 - 2560

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

ปี 2554 - 2555

805

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2553 - 2554

35

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2552 - 2553

41

0.00

8,421.54

0

0

ปี 2551 - 2552

130

0.02

8,421.54

0

0

ปี 2550 - 2551

3,391

0.40

8,421.54

0.076

20

44

0.01

8,421.54

0

0

ปี 2550 (2)
ปี 2549(1)

38

708

0.09

8,421.54

0.03
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หมายเหตุ : )1( ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริ ษัทเปลี่ยนนโยบายบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริ ษัท จากวิธีสว่ นได้ เสียมาเป็ นวิธีราคาทุน ทาให้ กาไรในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่เท่ากับกาไรในงบการเงินรวม
)2)
ผลการดาเนินงาน 3 เดือน )มกราคม – มีนาคม(

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษัทมีโครงสร้ างการจัดการซึง่ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยัง่ ยืน
คณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีจานวน
กรรมการทังหมด
้
8 คนโดยมีกรรมการที่เป็ นอิสระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
จานวนครัง้ การประชุม
(ปี 2561-2562)
5

จานวนครัง้
เข้ าร่ วมประชุม
5/5

กรรมการอิสระ

5

5/5

กรรมการอิสระ

5

5/5

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง (ก)

กรรมการอิสระ

5

5/5

5. นายธราธร
6. นายรังกะนาร์ ท

กรรมการ
กรรมการ

5
5

อนุปัม
กรรมการ
มังกัล
กรรมการ
(ก( กรรมการอิสระ
)ข( ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จานวน 2 ครัง้

5
5

5/5
5/5
5(ข)/5

รายชื่อ

1. นายปิ ยุช
2. นายอลัน
3. นายหัตถเักดิ์

7. นายอาชีช
8. นายราจีฟ
หมายเหตุ:

ตาแหน่ ง

กุปต้ า
แคม (ก)
ณ ป้อมเพ็ชร์

ประธานกรรมการ
(ก)

เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์

5/5

กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท
นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท หรื อ นายปิ ยุช กุปต้ า ประธานคณะจัดการ หรื อ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
ธราธร เปรมสุนทร รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรื อพิจารณากาหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยในเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
1. การกู้ยมื ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาทที่ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริษัท
2. การให้ ก้ ู หรื อให้ หลักประกัน การชดใช้ คา่ เสียหาย การค ้าประกัน หนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรื อคามัน่ ในลักษณะ
ที่คล้ ายคลึงกันแก่บคุ คลใดๆ ที่มิได้ อยู่ในงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท เว้ นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการ
ปรับโครงสร้ างหนี ้ หรื อตามที่กาหนดในแผนฟื น้ ฟูกิจการ ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาทที่ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
4. การขาย โอน ให้ เช่า หรื อให้ อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อสินทรัพย์ใดๆ ที่มมี ลู ค่าทางบัญชีเกินห้ าสิบล้ านบาท ซึง่
ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
5. การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
6. ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ มิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั ิงบการเงินประจาปี รวม งบการเงินประจาปี เดี่ยว และงบการเงินรายไตร
มาสของกลุม่ บริ ษัท
8. การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่ บริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การประชุม
(ปี 2561-2562)

จานวนครัง้
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายอลัน

แคม

ประธาน

4

4/4

2. นายหัตถเักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

กรรมการ

4

4/4

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการ

4

4/4

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กากับดูแลสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ตามที่กฏหมายกาหนดอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องและเพียงพอ
2. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
5. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทังการประเมิ
้
นผลการตรวจสอบ การดาเนินงาน
ด้ านต่างๆ ของบริ ษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
8. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท

ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้บริ หารสูงสุดของสานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรื อ ว่าจ้ าง หรื อเปลี่ยนแปลง
วาระการว่าจ้ างงานของพนักงานที่ทางานอยูใ่ นสานักงานตรวจสอบภายใน
12. พิจารณางบประมาณและกาลังพลของสานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) หรื องบประมาณการว่าจ้ างสานักงานตรวจสอบ
ภายในอื่น
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฏหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการของบริ ษัทจะมอบหมาย
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การประชุม
(ปี 2561-2562)

จานวนครัง้
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายปิ ยุช

กุปต้ า

ประธาน

4

4/4

2. นายอลัน
3. นายธราธร

แคม)ก(
เปรมสุนทร
พานโพธิ์ทอง)ก(

กรรมการ

4

4/4

กรรมการ

4

4/4

กรรมการ

4

4/4

4. นางสาวอนุตตรา

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารในเรื่ องการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ ด้ านบรรษัทภิบาล
ตามที่กาหนด
นาเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที่
หมดวาระหรื อกรณีอื่นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้ กรรมการบริ ษัทได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุ ปผลการประเมินเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและเสนอคาแนะนาในเรื่ องค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาและเสนอคาแนะนาในเรื่ องค่าตอบแทนสาหรับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารของบริ ษัท (รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณากาหนดแนวทาง วิธีการ และการกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดย
คานึงถึงปั จจัยต่างๆ และบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้ วย
พิจารณาและเสนอคาแนะนาในเรื่ องงบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง เงินรางวัลประจาปี และผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
งานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
คณะจัดการ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การประชุม
(ปี 2561-2562)

จานวนครัง้
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายปิ ยุช

กุปต้ า

ประธาน

1

1/1

2. นายรังกะนาร์ ท

รากุปะติ เราว์

กรรมการ

1

1/1

3. นายอาชีช

อนุปัม

4. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ
กรรมการ

1
1

1/1
1/1

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะจัดการ
1.
2.
3.

4.

กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อ
สภาพเเรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอมา เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
กากับ ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การและด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป ทังนี
้ ้ คณะจัดการอาจมอบอานาจหน้ าที่ให้
พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอานาจกระทาการในเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ง หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะจัดการพิจารณา
เห็นสมควรได้

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ การประชุม
(ปี 2561-2562)

จานวนครัง้
เข้ าร่ วมประชุม

1. นายหัตถเักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์ (ก)

ประธานกรรมการ

3

3/3

2. นายอาชีช

อนุปัม

กรรมการ

3

3(ข)/3

3. นายราจีฟ

มังกัล

กรรมการ

3

3/3

หมายเหตุ:
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(ก( กรรมการอิสระ
)ข( ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จานวน 3 ครัง้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
คณะกรรมการสามารถขอข้ อมูล หรื อคาอธิบายที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานภายใต้ ขอบเขตการดาเนินงานจากพนักงาน
หรื อกรรมการของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสามารถขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษา หรื อที่ปรึ กษากฎหมายได้ ตามที่เห็นสมควร
และจาเป็ น โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดงั นี ้
1. กาหนดนโยบายในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอนาต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. นาเสนอกิจกรรม และแผนการใช้ จ่ายจากการดาเนินการตามนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. ทบทวนและติดตามการดาเนินกิจกรรมในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายในด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. พิจารณาร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ในมุมมองด้ านแนวโน้ มของสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับส่วนรวม รวมทั ง้ เรื่ องที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทในแนวทางที่บริ ษัทควร
ตอบสนองต่อแนวโน้ ม ประเด็นปั ญหา และข้ อกังวลเหล่านัน้ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างมีประสิทธิผลมากขึ ้น
5. ทบทวนตาแหน่งของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ ยวข้ องกับการคาดหวังหลักของผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมทังการน
้
าเสนอมุมมองเหล่านันต่
้ อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
6. ทบทวนการเป็ นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษัท ทบทวนรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี ของบริ ษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรี ยบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ในด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนาเสนองบประมาณประจาปี ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริ เริ่ มต่างๆ ในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมดาเนินการโดยฝ่ ายบริ หาร
10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสือ่ สารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
11. พิจารณาทบทวนการเปิ ดเผยข้ อมูลในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทให้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
13. ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อควรปฏิบตั ิของบริ ษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
14. ดูแลให้ มีการทากิจกรรมที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
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15. ติดตามให้ บริ ษัทย่อยดาเนินการสอดคล้ องกับนโยบาย และงบประมาณด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
16. สนับสนุนให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายบริ หารในการกาหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษัท และนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพิ่มคุณค่าให้ สอดคล้ องกับการคงไว้ และเพิ่มขึ ้นในระยะยาว
ทางด้ านการเงิน การผลิต เรื่ องที่เ กี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปั ญญา ทบทวนแผนงานด้ านอาชีวะ
อนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัท และการปฏิบตั ิตามแผนงานดังกล่าว
17. ให้ ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็ นทางการต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องที่คณะกรรมการได้ ปรึกษาหารื อ
18. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทอ้ างถึงเป็ นครัง้ คราว หรื อที่อาจมีผลบังคับใช้ โดยประกาเ / แก้ ไขตามกฎหมาย
การประชุมผู้ถอื หุ้นของกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
รายชื่อ

1. นายปิ ยุช
2. นายอลัน

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

)ก(

กุปต้ า
แคม)ข(

การเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1

กรรมการอิสระ

1

กรรมการอิสระ

1

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ

5. นายธราธร
6. นายรังกะนาร์ ท

กรรมการ
กรรมการ

1
1
1
1

3. นายหัตถเักดิ์

ณ ป้อมเพ็ชร์

)ค(

เปรมสุนทร
รากุปะติ เราว์

7. นายอาชีช
อนุปัม
กรรมการ
8. นายราจีฟ
มังกัล
กรรมการ
หมายเหตุ : )ก( ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
)ข( ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
)ค( ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน
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ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

1. นายราจีฟ มังกัล

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายวันเลิเ การวิวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การผลิต

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี ้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – การเงินและบัญชี

4. นายเิโรโรตม์ เมธมโนเักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร

5. นายไพฑูรย์ เชื ้อสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - จัดหา

6. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - การตลาดและการขาย

7. นายอมิท คันนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - บริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิเทางธุรกิจ

8. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานชลบุรี

9. นายพรชัย ตังวรกุ
้ ลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานระยอง

10. นายรุ่งโรจน์ เลิเอารมย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. ดูแล บริ หาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดและอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและขอบเขตอานาจที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
2. จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อ
คณะจัดการ และคณะกรรมการบริ ษัท
3. พิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะจัดการ และ
คณะกรรมการบริ ษัท
4. มีอานาจในการอนุมตั ิการดาเนินธุรกิจปกติในเรื่ องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื ้อวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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8.3 เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ จดั มีเลขานุการบริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2546 โดยเลขานุการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท ชื่อนางอริ เรา ณ ระนอง เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในงานด้ าน
เลขานุการ ตลอดจนได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท ได้ แก่ Company Secretary
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็ นต้ น
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดูแลและจัดการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทารายงานการประชุม
จัดเก็บเอกสารและรายงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดูแลและให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ดูแลและให้ ข้อเสนอเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทแก่คณะกรรมการ
ดูแลให้ บริ ษัทสามารถปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
ดูแลเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายบริ หาร และผู้ถือหุ้น
ติดตามให้ มีการดาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพสามารถปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็ นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
ผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ โดยการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม และผลการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่ผ้ บู ริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทย่อย
สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิ จารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่ใช้ เป็ นบรรทัด
ฐานที่ได้ ตกลงไว้ ร่วมกัน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการกากับดูแลและบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและร่ วม
สร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าของบริ ษัทอย่างมัน่ คงต่อไป
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(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นตัวเงินแบ่งออกเป็ นสองประเภท ค่าตอบแทนประจา ซึง่ แบ่งจ่ายเป็ นรายไตรมาส และค่าเบี ้ย
ประชุม ซึง่ จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่มาเข้ าร่วมประชุมหลังการประชุม
กรณี ที่มีกรรมการพ้ นจากตาแหน่งหรื อเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ บริ ษัทจะคานวณจ่ายตามสัดส่วนจานวนวั นที่กรรมการดารง
ตาแหน่งในไตรมาสนันๆ
้
อัตราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่ าที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ างอื่น

คณะกรรมการบริ ษัท

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะจัดการ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา ประธาน
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ประธาน
ความยัง่ ยืน
กรรมการ
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ค่ าตอบแทน
)บาทต่อปี (
630,000
525,000
472,500
168,000
115,500
150,000
75,000
150,000
75,000

เบีย้ ประชุม
)บาทต่อครัง้ (
42,000
21,000
21,000
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500
15,750
10,500
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(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ ละรายในปี 2561-2562

ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ชื่อ – นามสกุล
นายปิ ยุช กุปต้ า)ก(
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายหัตถเักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อ
สังคมและความยัง่ ยืน
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์)ก(
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
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คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
จัดการ

-

-

-

ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
-

-

577,500

231,000

-

577,500

157,500

-

577,500

157,500

-

117,000

-

852,000

117,000

-

694,500

577,500

-

-

-

-

-

117,000

คณะ
จานวนรวม
กรรมการพันธกิจเพื่อ
ทัง้ หมด
สังคมและความยั่งยืน

-

925,500

-

-

187,772

-

922,772

-
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7.

8.

นายอาชีช อนุปัม)ก(
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความยัง่ ยืน
นายราจีฟ มังกัล)ก(
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ
ความยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

546,000.00

-

351,000.00

187,772.00

3,394,772.00

2,310,000.00

หมายเหตุ: )ก( ตังแต่
้ 30 มิถนุ ายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัยอ่ ย
จะต้ องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้ าไปดารงตาแหน่ง

(ข) ค่ าตอบแทนรวมและจานวนรายของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ย่ อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัท การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัท ปั จจัยด้ าน
ความยัง่ ยืน ได้ แก่ สภาวการณ์เเรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อมและสังคม ประกอบกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว จากนันจึ
้ งเสนออัตราการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี และเงินรางวัลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะประเมินและนาเสนออัตราการขึ ้นค่าจ้ าง
ประจาปี และเงิ นรางวัลประจาปี ของพนักงานทัง้ หมดของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยดูจากข้ อมูลทัง้ ปี ปั จจุบันและ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลังในปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้ อยละของรายได้ ก่อนดอกเบี ้ยและภาษี กาไรก่อนหักภาษี และ กาไรหลัง
หักภาษี
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี
3. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
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หลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิงบประมาณจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว กรรมการผู้จดั การใหญ่จะพิจารณาและอนุมตั ิ ค่าตอบแทนใน
รู ปของการปรับระดับ )ถ้ ามี( การขึ ้นค่าจ้ างประจาปี และเงินรางวัลประจาปี สาหรับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ – การผลิต และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ตามที่กาหนดไว้ ในอานาจดาเนินการ
ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนันเพื
้ ่อให้ มนั่ ใจว่าระดับและสัดส่วนของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูด
รักษาและจูงใจผู้บริ หารระดับสูงให้ ทางานได้ สาเร็ จ โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนสาหรับผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่
1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเเษ
2. เงินรางวัลประจาปี ตามผลงานของผู้บริ หารระดับสูงในแต่ละปี งบประมาณและผลประกอบการของบริ ษัท
3. เงินพิเเษ เงินช่วยเหลือ และผลประโยชน์ตา่ งๆ ที่เอื ้อต่อวิถีการดาเนินชีวิตและการเก็บออม
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบตั ิเหตุ
5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษี ยณอายุ
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ในรู ปของเงิ นเดือน เงิ นรางวัลประจาปี และเงิ นรางวัลอื่นๆ ในปี 2561 –
2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( รวม 10 คน รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 49.49 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนอื่นที่มอบให้ แก่ ผ้ บู ริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัท ในรูปของเงินช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานประจาต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้ าน และ
เงินช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2561 – 2562 รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 6.98 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ มีการจัดหารถประจาตาแหน่งให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัท รวมถึงจัดให้ มีการสมทบเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแก่
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัททุกคน ในฐานะพนักงานของบริ ษัทโดยคิดเป็ นอัตราประมาณร้ อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรื อ
คิดเป็ นยอดเงินสมทบในปี 2561 – 2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 3.63 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่ อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลักจะไม่ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ป ของ
เงิ นเดือน เงิ นรางวัลประจาปี สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากเป็ นผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
บริ ษัทไม่มีการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการของบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
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ค่ าตอบแทนอื่นที่มอบให้ แก่ คณะกรรมการของบริษัทย่ อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
บริ ษัทไม่มีการกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการของบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่ อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลัก ในรู ปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจาปี ในปี 2561 –
2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( ได้ รวมไว้ ในจานวนและค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทแล้ ว
ค่ าตอบแทนอื่นที่มอบให้ แก่ ผ้ บู ริหารระดับสูงของบริษัทย่ อยที่เป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลักในปี 2561 – 2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม
2562( ได้ รวมไว้ ในจานวนและค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทแล้ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อยที่เป็ นธุรกิจหลัก โดยให้ สิทธิ
ในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรื อ Employee Joint
Investment Program (EJIP) แต่ได้ บริ หารผลตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของบริ ษัท
ควบคูไ่ ปกับผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน รวมถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารประกอบกันด้ วย
บุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อยทังสามบริ
้
ษัทมีพนักงานทังหมด
้
1,187 คน โดยในปี 2561-2562 บริ ษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 250.92 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจาปี
เงิ นช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจาต่างจังหวัด / ประจากรุ งเทพและปริ มณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ ในรู ปแบบของเงิ น
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยทังสามบริ
้
ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัท รวมจานวนทังสิ
้ ้น 627.43
ล้ านบาท
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จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2561-2562
(31 มีนาคม 2562)
พนักงานบริ หาร )คน(
พนักงานบังคับบัญชา )คน(
พนักงานปฏิบตั กิ าร/บริ การ
)คน(
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน
(ล้ านบาท)

บมจ.
ทาทา สตีล
(ประเทศไทย)
46

บมจ.
เอ็น. ที. เอส
สตีลกรุ๊ ป
12

บจก.
เหล็กก่ อสร้ าง
สยาม
9

บจก.
เหล็กสยาม
(2001)
11

รวม

(48)

(12)

(10)

(11)

(81)

132

77

64

74

347

(139)

(85)

(66)

(70)

(360)

31

275

254

202

762

(33)

(298)

(258)

(206)

(795)

209
(220)

364
(395)

327
(334)

287
(287)

1,187
(1,236)

250.92
(267.44)

247.20
(270.35)

206.10
(215.89)

174.13
(185.03)

878.35
(938.71)

78

*รวมพนักงานในสานักงานใหญ่ 169 (170) คน
ข้ อมูลปี ทีผ่ า่ นมา )2560 – 2561( ปรากฏในวงเล็บ
ทังนี
้ ้ในปี 2561 – 2562 จานวนพนักงานของบริ ษัทลดลงจากปี ทีผ่ า่ นมา 49 คน เนื่องจากบริ ษัทมุง่ เน้ นการเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากรควบคูไ่ ปกับการควบคุมค่าใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้ างพนักงาน แต่ดาเนิน การพิจารณาสรรหาและรับ
พนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกอย่างรอบคอบและทดแทนในตาแหน่งงานทีม่ ีความจาเป็ นเท่านัน้
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญแต่อย่างใด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับและดูแลกิจการ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ ม ดูแลกิจการที่ดีควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้ างจิตสานึกต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อเป็ นเสมือนกระจกเงาที่
สะท้ อนให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทเไทย ประกาเของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทยังมี
ความตังใจที
้ ่จะพัฒนาธุรกิจเพื่ อให้ สอดคล้ อง หรื อบรรลุตามข้ อกาหนด ที่อยู่ภายใต้ แนวทางการกากับและดูแลกิจการที่เป็ น
ธรรมและโปร่งใส เพื่อพัฒนายกระดับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิเในระดับสากล
ดังนัน้ นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจด้ วยการสร้ างมาตรฐานทางจริ ยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาทา Tata
Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่ งครัดแล้ ว บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไว้ ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2548 และได้ ทาการทบทวนและปรับปรุงให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ อง
กับสภาวการณ์ ทางเเรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาหรับเนื ้อหานันครอบคลุ
้
มเกี่ยวกับหลักการและแนว
ปฏิบตั ิในเรื่ องของโครงสร้ างหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิ ของผู้ถือหุ้น
และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริ หาร
ความเสีย่ ง
นอกจากนี ้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาการนาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หรื อ CG Code )Corporate Governance Code( ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนามา
ปรับใช้ ตามบริ บทของธุรกิจบริ ษัท อย่างเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ รายงานการปฏิบตั ิตาม CG Code รวมทังหลั
้ กปฏิบตั ิอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหน้ า 61-82
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) โครงสร้ างของคณะกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 8 คน ถือเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริ ษัท จานวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่
เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสาย
งานต่างๆ ได้ แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ให้ ชดั เจนและก่อให้ เกิดความสมดุลใน
อานาจการดาเนินงาน ผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นาด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะผู้นา
ด้ านบริ หารงานประจาไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะทาหน้ าที่กลัน่ กรองงานเฉพาะเรื่ อง และเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี ้ปฏิบตั ิงานด้ วย
ความสุขมุ รอบคอบ เพื่อนาเสนองานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
สาหรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้ อมทังขอบเขตอ
้
านาจหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ 8 โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ ใช้ Board Skill Matrix ในการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทัง้
ระบุทกั ษะความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริ ษัทต้ องการสาหรับคณะกรรมการของบริ ษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริ ษัท

1
2
3
4

นายปิ ยุช กุปต้ า
นายอลัน แคม
นายหัตถเักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง








6

นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์

7

นายอาชีช อนุปัม



8

นายราจีฟ มังกัล





เเรษฐเาสตร์

การจัดการด้ านธุรกิจ












นายธราธร เปรมสุนทร

ทรัพยากรบุคคล







การตลาดและการขาย

กฎหมาย

ตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/
การบริ หารความเสีย่ ง

การเงิน
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กรรมการสตรี

มีคณ
ุ สมบัติของความอิสระ

การเึกษาและประสบการณ์
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การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูง จะต้ องผ่านการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิ จ ารณาผลตอบแทน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจ านวน 2 คน จากจ านวนกรรมการทัง้ หมด 4 คน ก่ อ นเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตัง้ หรื อแต่งตังทุ
้ กครัง้ สาหรับการสรรหากรรมการ บริ ษัทได้
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน โดยการ
สรรหากรรมการใหม่นนั ้ บริ ษัทจะพิจารณาจาก )1( ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ )2( ฐานข้ อมูลกรรมการ (Professional Search
Firm) และ )3( ทาเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย )Director Pool)
ในการสรรหากรรมการอิ สระ นอกจากจะต้ อ งผ่า นการกลั่น กรองโดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล สรรหา และพิ จ ารณา
ผลตอบแทน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัทแล้ ว ยังต้ องพิจารณาคุณสมบัติพิเเษเพิ่มเติม ตามนิยาม
“กรรมการอิสระ” ของบริ ษัทซึง่ มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทอีกด้ วย
คุณสมบัติของกรรมการ
1.
2.

3.
4.
5.
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เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัเน์กว้ างไกล มีคุณธรรม ประวั ติการทางานโปร่ งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เป็ นผู้ที่สามารถให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท โดย
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ในจานวนที่เหมาะสม
มิได้ เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนยั สาคัญในกิจการที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
สาหรับกรรมการที่เป็ นกรรมการผู้จดั การใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา และผลการประเมิน
เักยภาพที่เหมาะสม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งโดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการ
บริ ษัท ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งและต้ องไม่มี
ผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยในระดับ
บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี ้
4.1 รายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้ า ซื ้อวัตถุดิบ หรื อให้ บริ การที่มีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อภายในระยะเวลา 12 เดือน
4.2 รายการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ เช่น การได้ มาหรื อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สิทธิ และให้ หรื อรับบริ การ
4.4 รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ หรื อรับให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ มีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตังแต่
้
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่าภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็ นรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วน
ได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

6.

ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่งได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทังนี
้ ้
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ในกรณี ที่ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน ผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย และต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

9.

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

10.

สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

11.

สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ

12.

เป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13.

เป็ นผู้ทีมีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี

อายุเกษียณ
การเกษี ยณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารเท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษี ยณอายุของกรรมการอื่น ได้ แก่
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี
(1)

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตัง้

กรณีเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวคือผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่
ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มเป็ นอีกหนึ่งเสียง ทังนี
้ ้ ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียง
ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
จานวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกาหนดออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้ มติการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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(2)

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สาหรับการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงคณะจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ นในการ
กลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรรลุวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัทในฐานะเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กากับ
ดูแ ลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ดูแ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ทุน ของบริ ษั ท โดยมี ห น่ ว ยงานก ากับ การปฏิ บัติ ง าน
)Compliance Unit) เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมทัง้ ได้ จดั ให้ มีการกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1. ส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อยนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบตั ิ
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพร้ อมประสบการณ์เป็ นตัวแทนของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย
3. กากับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริ หาร และนโยบายที่กาหนดโดยบริ ษัทแม่
4. พิจารณาเรื่ องที่มีความสาคัญ เช่น ทิเทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การลงทุน รวมทังการขายเงิ
้
นลงทุน
5. ติดตามผลการดาเนินงานโดยฝ่ ายบริ หาร คณะจัดการ และคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท
6. ดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมปฏิบตั ิตตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานกากับดูแล ได้ แก่ การทารายการ
ระหว่างกัน การได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทังดู
้ แลให้ มีการจัดทา
บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้ องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
7. มอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการควบคุมภายใน
ที่กาหนดไว้ เพียงพอและมีประสิทธิผล
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทไว้ เป็ นอย่างดี และกาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจนไว้ ในการ
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัท รวมถึงได้ กาหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนาข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หาร
ไปใช้ ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ทังของตนเอง
้
รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ตาม
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ประกาเของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย
และประกาเคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงบทกาหนดโทษที่ระบุไว้ เป็ นอย่างดี
กรณีที่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทจะทาหน้ าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ พร้ อมทัง้
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน ด้ วยการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายที่สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเพื่อใช้ ประโยชน์สว่ นตัว )Abusive Self-dealing) เช่น การ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ ข้อมูลภายใน )Insider Trading) ซึง่ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องลงนามรั บทราบข้ อกาหนดเกี่ ยวกับระยะเวลาการห้ ามซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ดังนี ้
1.

2.

ห้ ามมิให้ บคุ คลข้ างต้ นทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษั ทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน รายไตรมาส
และงบการเงิน ประจาปี ของบริ ษัทและภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทเไทยแล้ ว (Blackout period)
กรณีที่เป็ นข้ อมูลที่สาคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัท คณะกรรมการได้
กาหนดห้ ามมิให้ ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ่
สาธารณะทังหมดแล้
้
ว

ทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารต้ องแจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ข้างต้ นต่อคณะกรรมการล่วงหน้ าอย่า งน้ อย 1 วันทาการ ก่อน
การซื ้อขาย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจานวนรวม 3,151,235
บาท
(2) ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)
ในรอบปี บัญชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การตรวจสอบงบ
การเงินตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัทจานวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที่พกั เป็ นต้ น จานวน 501,022 บาท
ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดดังกล่าว
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทยอย่างจริ งจังมา
โดยตลอด ซึ่งปั จจุบนั ได้ ยึดหลักการสากลของกลุม่ ประเทเ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ
ไปด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้ แก่ )1( สิทธิของผู้ถือหุ้น )2( การปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน )3( บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย )4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสและ )5( ความรับผิดขอบของ
คณะกรรมการ และเพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทให้ สงู ขึ ้น บริ ษัทจึงได้
กาหนดหลักการสาคัญในแต่ละหมวดไว้ ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริ ษัทด้ วย ตลอดจนได้ นามาปรับใช้ ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ของบริ ษัทให้ ได้ มากที่สดุ รวมทังท
้ าการทบทวนและปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย และสอดคล้ องต่อ
ภาวะการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นอยูเ่ สมอ
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับการยกระดับการประเมินผลการกากับดูแลกิจการจากระดับ “ดีมาก” มาอยูใ่ นระดับ “ดีเลิเ” นับเป็ น
ผลสาเร็ จจากการปรับปรุ งการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยบริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัทต่อไป
สาหรับการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ OECD ในรอบปี 2561-2562 มีรายละเอียด ดังนี ้
หมวด 1
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็ นเจ้ าของเงินทุน โดยกาหนดนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท และไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง่ สิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. สิทธิขัน้ พืน้ ฐาน ได้ แก่ การลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น การซื ้อขายหรื อโอนหุ้นการได้ รับส่วนแบ่งในกาไร/เงินปั นผลอย่างเท่า
เทียมกัน การได้ รับข่าวสาร/ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของเงินทุนการเปลี่ยนแปลง
อานาจควบคุม และการซื ้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท รวมทังสิ
้ ทธิในการได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื ้อหุ้น
คืนโดยบริ ษัทเป็ นต้ น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การเลือกตังกรรมการและก
้
าหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกาไรและการ
จ่ายเงินปั นผล การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี การแก้ ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ การ
เพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญซึ่งมีผลต่อทิเทางในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นต้ น
3. สิทธิอ่ ืนๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้
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นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริ มการใช้ สิทธิข้างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายในการใช้ สิทธิเข้ า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม รายละเอียดสรุ ปได้
ดังนี ้
- มีขนตอนการเข้
ั้
าร่วมประชุมที่ไม่ยงุ่ ยาก และไม่มีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป
- จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึง
- จัดทาคาอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่มีความชานาญพร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทังในด้
้ านการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียน
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้ าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทน
ของตนเองหรื อเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ การเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขนตอนที
ั้
่
ไม่ย่งุ ยากแต่ประการใด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ จดั ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
- จัดให้ มีบริ การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ ติดอากรแสตมป์ไว้
- ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทาให้ ขนตอนการด
ั้
าเนินงานเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
- เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ลว่ งหน้ า 2 ชัว่ โมง ก่อนเริ่ มประชุม นอกจากนี ้ ภายหลังจากการประชุมได้
เริ่ มแล้ ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ ลงมติได้ ด้วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ หน่วยงานเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ดแู ลและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ ที่โทรเัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210
หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นส่วนน้ อย ด้ วยการถือปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังนี ้
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ในแต่ละปี บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท )ภายในเดือนกรกฎาคม( ซึง่
เรี ยกว่า การประชุมสามัญประจาปี และการประชุมนอกเหนือจากนี ้ จะเรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัท
ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม
เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น )Record Date) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็ น
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบและกลไกที่จะก่อให้ เกิดการจัดประชุมที่ดีซงึ่ ครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้ อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการ
ประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจใน
แต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการรับรู้ สารสนเทเ หรื อการ
เข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ บริ ษัท เูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทเไทย( จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรั พย์ของบริ ษัท ดาเนินการ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วนล่วงหน้ า 21 วัน
ก่อนวันประชุม ดังนี ้
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่กาหนดไว้ เป็ นเรื่ องๆ
อย่างชัดเจนพร้ อมทังระบุ
้ วา่ เป็ นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมตั /ิ เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึง่ ถือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ทังแบบ
้
ก ซึ่งเป็ นแบบทัว่ ไปง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน และแบบ ข ซึ่งเป็ น
แบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิเทางการออกเสียงในแต่ละเรื่ องได้ ว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง”และแยกให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลได้ ในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีสว่ นได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจาปี ที่มีทงข้
ั ้ อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรู ปแบบของ CD Rom (รวมทังจั
้ ดส่งรายงานประจาปี ที่เป็ น
รูปเล่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ แจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท(
5. คาอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตงสถานที
ั้
่จดั ประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ดาเนินการดังนี ้
1. ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
3 วัน
2. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่ องเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีเวลามากพอใน
การเึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริ ษัท
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3. แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ )www.set.or.th) เรื่ องเปิ ดโอกาสให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถส่งคาถาม
เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ ลว่ งหน้ า
4. โดยให้ สง่ คาถามดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการ
บริ ษัท เพื่อเสนอต่อไปคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี ้
5. ในปี นี ้ได้ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มิถนุ ายน 2562 และระยะเวลาในการส่งคาถามตังแต่
้ วนั ที่ 15
มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม 2562
นอกจากนี ้ ในบริ เวณจุดลงทะเบียน บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้ วย เช่น กิจกรรม
เชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริ จาคอุปกรณ์กีฬาให้ แก่เด็กๆ ที่อยูบ่ นดอยทางภาคเหนือ บูธรายงานผลงานและโครงการด้ าน CSR จากส่วน
สือ่ สารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธแนะนาและให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากส่วนการตลาดเป็ นต้ น
ก่ อนเริ่มการประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ประชุมได้ แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาเผลคะแนน
ระหว่ างการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลาดับวาระโดยไม่มกี ารเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี ้ ยังได้ จดั สรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน
ทาการลงคะแนนเสียง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตังค
้ าถามต่อที่ประชุม รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะได้ อย่างเต็มที่
สาหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยการใช้ บตั รลงคะแนน และได้ จดั ให้ มีผ้ ตู รวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทาหน้ าที่ดแู ลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท สาหรับการนับคะแนนเสียงจะคานวณด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ วิธีเก็บบัตร
ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” และนามาคานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมด
้
โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สาหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาเหลังจากเสร็ จ
สิ ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทเั น์
ด้ วย
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หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมพร้ อมทังคะแนนเสี
้
ยงที่ (เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม และจัดทารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกรายละเอียดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อพร้ อมตาแหน่ง ของกรรมการและผู้บริ หารรวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุม
วิธีการแจ้ งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ประเด็นคาถาม - คาตอบ ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่รับ
มอบฉันทะจานวน 535 คน นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.79 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังคณะ
้
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน รวมทังกรรมการทุ
้
กคนได้ เข้ าร่ วมประชุม
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ บู ริ หาร ผู้สอบบัญชี รวมทังฝ่้ ายกฎหมาย ได้ เข้ าร่ วมประชุมอีกด้ วย เพื่อทาหน้ าที่ร่วมชี ้แจงและตอบข้ อซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อผู้ถือหุ้น
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนาข้ อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หารไปใช้ ประโยชน์อย่างเคร่ งครัด รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่ นหน้ า 60-61
ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผา่ นมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริ หารรายใดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยการใช้ ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
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การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ เมื่อได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทารายการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น
การทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการและขันตอนในการท
้
ารายการระหว่างกันไว้ อย่างชัดเจน รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิตามประกาเของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาเคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทเไทย ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง กรรมการและผู้บริ หารที่อาจมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะไม่
เข้ าร่ วมประชุมหรื องดออกเสียง เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริ หารเป็ นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทังนี
้ ้เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
สาหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นใหม่จะคานึงถึงขนาดของรายการและจานวนเงินที่เกิดขึ ้น โดยจะนาเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบทานการทารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัท
ย่อ ยของบริ ษั ทรวมทัง้ ไม่เ คยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติ ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทเไทย และสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการทารายการระหว่างกันหรื อการซื ้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด
หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์ และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมเป็ นกลไกที่จะช่วยสร้ างความยัง่ ยืนแก่บริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงยึดมัน่ ในการคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้
เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังสิ
้ ทธิที่กาหนดตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงที่ทาร่วมกัน โดยการรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ ภายในและภายนอกที่ได้ รับความเสียหายจากการถูก ละเมิดสิทธิ ด้ วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครั ด
ตลอดจนพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างสม่าเสมอ
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บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในแต่ละกลุม่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม ด้ วยการดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิ
บาลและวิสยั ทัเน์ของบริ ษัททังนี
้ ้ บริ ษัทจะแจ้ งข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ตลอดจน
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์และข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟั นเฟื องที่สาคัญต่อการดาเนินการให้ ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คานึงถึงสถานภาพ เชื ้อชาติ วรรณะ เาสนา ตระกูล
สถานภาพการสมรส เพเ รสนิยมทางเพเ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีทงของพนั
ั้
กงานและครอบครัว
โดยกาหนดให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทชันน
้ าทัว่ ไป รวมถึงมีกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและรักษาพนักงานไว้ กับบริ ษัทในระยะยาว โดยให้ มีลกั ษณะ
การออมอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินชีวิตหลังเกษี ยณอายุ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุก
คน ตลอดจนกาหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มความรู้ ความสามารถให้ กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ ได้ รับความก้ าวหน้ าในอาชีพซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้ บริ ษัทมีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
ลูกค้ า
บริ ษัทได้ ยดึ ถือในหลักการที่ให้ ลกู ค้ าเป็ นเูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการ และสร้ าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า ตลอดจนดาเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและในราคาที่เป็ นธรรม เพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลากหลาย บริ ษัทมีช่องทางในการรั บข้ อร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ คณ
ุ ภาพหรื อต่ากว่ามาตรฐาน อีกทังการ
้
รักษาความลับของลูกค้ าโดยไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไปสร้ างผลประโยชน์
คู่ค้า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้ กรอบการปฏิบตั ิงานตามหลักจรรยาบรรณ ที่เรี ยกว่า TCoC ในการปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้าอย่างโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงที่กาหนดระหว่างกันการปฏิบตั ิตาม
กรอบการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรมและดาเนินการภายใต้ TCoC เน้ นการรักษามาตรฐานในการชาระเงินด้ วยการติดตาม
สถานะการชาระเงินอย่างใกล้ ชิด เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคูค่ ้ า รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
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ระหว่างบริ ษัทและคูค่ ้ า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้ กบั ผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ ามารับสินค้ าที่โรงงานของบริ ษัททุกแห่งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นประจา
คู่แข่ ง
บริ ษัทมุง่ ดาเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้ าที่ดีและสุจริ ต โดยดาเนินการ
ผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้ องตามกฎหมายเท่านัน้ รวมทังบริ
้ ษัทจะไม่ก่อ ให้ เกิดข้ อมูลที่ไม่เป็ นธรรมหรื อบิดเบือนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า ตลอดจนร่วมมือกับคูแ่ ข่งเพื่อสร้ างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็ นธรรม
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้ ทังเจ้
้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืม
อย่างเคร่งครัดและชาระหนี ้ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงปฏิบตั ิตามคารับรองที่ให้ ไว้ แก่เจ้ าหนี ้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี ้กับ
เจ้ าหนี ้ ตลอดจนให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุง่ ดาเนินธุรกิจด้ วยการเป็ นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคณ
ุ ธรรม โดยกาหนดเป็ นนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็ น
กรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ให้ พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ มีจิตสานึกต่อการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดทุกกระบวนการ )CSR in Process) ควบคู่กนั ไปกับการดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวม )CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัทใน
รูปแบบต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างเข้ มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทกั ษ์ รักษาสิง่ แวดล้ อม
ให้ คงอยูใ่ นสภาพที่ดีด้วยการดาเนินการและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขันตอนการท
้
างาน รวมถึง
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด ซึ่งทุกบริ ษัทในกลุม่ ทาทา ได้ ม่งุ มัน่ ที่จะให้ ความสาคัญและ
เป็ นผู้นาในเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาเ” หรื อ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อน นอกจากนี ้ ยังได้
กาหนดให้ มีการนาแนวคิด “คืนสูธ่ รรมชาติ )สีเขียว(” มาใช้ ในทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจหลักขององค์กรอีกด้ วย รวมทังการ
้
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงาน
ของบริ ษัท โดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
หน่ วยงานราชการ
บริ ษัทดาเนินการและถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริ ษัททุกคนต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
พร้ อมทังให้
้ ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
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สื่อมวลชน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทแก่สื่อมวลชนทัว่ ไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่าง
กว้ างขวางบนพื ้นฐานของความถูกต้ อง และทันเหตุการณ์
จรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา )Tata Code of Conduct :
TCoC)” ซึ่งได้ ระบุถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนด
มาตรการและช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อ/ แจ้ งเบาะแสในประเด็นของการกระทาผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการ
ดาเนินการภายหลังจากได้ รับแจ้ งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้ องเรี ยนการกระทาผิด
หลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) สาหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ของกลุม่ บริ ษัท ทาทา สตีล
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถเสนอแนะ รายงาน ร้ องเรี ยน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณ
ดังกล่าวได้ ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรเัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อที่
ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี ้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอลัน แคม
อีเมล: alank@libertasth.com
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
บริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทเไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรเัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com
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ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
ความรับผิดชอบของบริ ษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้ รับการขับเคลื่อนด้ วยพันธะสัญญาของเรา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราเจากการบาดเจ็บและได้ รับการบูรณาการเข้ ากับวิถีในการดาเนินธุรกิจของเรา
บริ ษัทมีนโยบายที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทางาน ซึ่งได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์
ของบริ ษัท
บริ ษัทดาเนินการตามหลักการด้ านความปลอดภัย ดังนี ้







ความปลอดภัยเป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้ างานและผู้บริ หาร
การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
ความรู้สกึ ห่วงใยอย่างลึกซึ ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชัว่ โมง” ต้ องทาให้ เห็นเป็ นตัวอย่างโดยผู้นา
พนักงานจะได้ รับการอบรมให้ ทางานอย่างปลอดภัย
การทางานอย่างปลอดภัยเป็ นเงื่อนไขของการจ้ างงาน
ทุกงานต้ องได้ รับการประเมินความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง และต้ องดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิงานที่ได้ รับการอนุมตั ิ/ เช็คลิสต์/
ใบอนุญาตการทางานตลอดจนการใช้ ใบอนุญาตการทางานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จาเป็ น

บริ ษัทให้ พนั ธะสัญญาว่าจะปรับปรุ งผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจะกาหนด
วัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนานาไปปฏิบตั ิ ตลอดจนรักษาไว้ ซึ่งมาตรฐานการบริ หารจัดการและระบบ ให้ เหนือกว่าการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
ผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปี ที่ผา่ นมาแสดงไว้ ในตารางต่อไปนี ้
หัวข้ อ

หน่วย

จานวนครัง้ ของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงาน

ครัง้ /ล้ านชัว่ โมงการทางาน 1.28

0.17

0.00

ดัชนีชี ้วัดสุขภาพ

ดัชนี

11.3

10.84

10.75

5.46

2.55

3.30

ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการ %
ทางาน
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หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่
ข้ อมูลทางการเงิน เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ มีส่วนได้ เสียอื่นไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน เท่าเทียม ทัว่ ถึง และไม่ก่อให้ เกิดความสาคัญผิด
รวมทัง้ มีความเป็ นปั จจุบันและทันเวลาตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ) “สานักงาน
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดไว้
ฝ่ ายบริ ห ารมี ห น้ า ที่ดูแ ลให้ มีก ารติ ด ต่อ สื่อ สารและเปิ ดเผยข้ อ มูลที่ สาคัญ ทัง้ ที่ เ ป็ นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญ ชี
)Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี )แบบ 56-1) และรายงานประจาปี )แบบ 56-2) และการ
รายงานตามเหตุการณ์ )Non-Periodic Reports) เช่น การได้ มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่ วมทุน
ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื ้อหุ้นคืน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ได้ จดั ให้ มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริ ษัท” ทาหน้ าที่เป็ นเูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยง่ายทังในกรณี
้
ปกติและเร่งด่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้ วน ถูกต้ องและเท่าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริ ษัท (www.tatasteelthailand.com)
2. ข้ อมูลคาอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริ ษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
3. ข้ อมูลโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่เป็ นข้ อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้ างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้ อย ไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุม่ บริ ษัท สามารถแสดงให้ ทราบถึงผู้
ถือหุ้นที่แท้ จริ ง (Beneficial Owner) ได้ อย่างชัดเจน รวมถึงข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งกรรมการของ
บริ ษัททุกคนถือหุ้นของบริ ษัท รวมกันไม่เกินร้ อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว (รายงานประจาปี /เว็บไซต์บริ ษัท
(www.tatasteelthailand.com))
4. ข้ อมูลในรายงานประจาปี ที่มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้ วน ชัดเจน และเป็ นประโยชน์สาหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือ
หุ้น เช่น คาอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและผู้บริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง และการเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ เป็ นต้ น (เว็บไซต์บริ ษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้ อมูลในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ รับการรับรองจากผู้สอบ
บัญชี ซึง่ เป็ นผู้มีความเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติที่ได้ รับการยอมรับ รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยที่
ผ่ า นมา บริ ษั ท ไม่ เ คยมี ป ระวัติ ก ารส่ง งบการเงิ น ทัง้ รายไตรมาส และรายปี ให้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละส านัก งาน
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คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลา่ ช้ าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) /
เว็บไซต์บริ ษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้ อมูลการทารายการระหว่างกัน (ถ้ ามี)
นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทเไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ กาหนดไว้ แล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ทา
หน้ าที่ “โฆษก” ของบริ ษัท ในการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทสูส่ าธารณชน และจัดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารงานนักลงทุน
สัมพันธ์ )Investor Relation) ทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของ
บริ ษัทได้ โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดาเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.tatasteelthailand.com ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ าใจและความเชื่อมัน่ ของบุคคลภายนอกที่มีตอ่ บริ ษัท
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานประจาไตรมาสและประจาปี ต่อตลาดหลักทรั พย์เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็ก
ของบริ ษัทสู่สาธารณชน โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมกลุ่มร่ วมกันกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้ าหน้ าที่ธนาคาร รวมทังสื
้ ่อ
สิ่งพิมพ์ทุกครัง้ เป็ นประจาทุกไตรมาสอีกด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จัดทา Press Release รายงานผลการดาเนินงานด้ านการเงิน
ของบริ ษัทรายไตรมาส พร้ อมแจ้ ง รายละเอียดของผู้ที่จะอานวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้ อมูลเพิ่มเติมไว้ ที่สว่ นท้ ายของ
ข้ อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่สอื่ มวลชนและนักวิเคราะห์อีกด้ วย
หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทมุง่ เน้ นถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริ ษัททุกคนมีความเข้ าใจอย่างดีถึงหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท พร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง
และรอบคอบ” โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ที่
เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังได้ จดั ให้ มีระบบการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายไว้ เพื่อให้ การกากับดูแลและการบริ หารงานเป็ นไปด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายใต้ กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งจะทาให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิ ผลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มอย่าง
สูงสุดและต่อเนื่อง
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัทคานึงถึงการถ่วงดุลในการบริ หารงานของคณะกรรมการเป็ นอย่างยิ่ง )Check and Balance) และได้ กาหนดความ
หลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการที่ชัดเจน )Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคล
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี คุณ สมบัติ ห ลากหลาย ทัง้ ในด้ านทัก ษะ วิ ช าชี พ ความเ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น และเพเ โดยในจ านวน
คณะกรรมการทังหมดจะต้
้
องประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้หญิงอย่างน้ อย 1 คน รวมถึงต้ องเป็ นบุคคลที่มีภาวะผู้นา วิสยั ทัเน์
กว้ างไกล สามารถอุทิเเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัท ให้ ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ยังได้ มีการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านขึ ้น เพื่อให้ การพิจารณาในเรื่ องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถกู ต้ องและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ ้น
และเพื่อให้ มีการดูแลและจัดการงานด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทยัง ได้ แต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ ในหัวข้ อ 8. โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.3
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อทุ ิเตนและเวลาเพื่อบริ ษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่
ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์หรื อแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป้าหมายสูงสุดคือการดาเนิน
ธุรกิจให้ มนั่ คง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยัง่ ยืนของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังการเพิ
้
่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ทังนี
้ ้ ให้ สอดคล้ องวิสยั ทัเน์และเป้าหมายของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดวิสยั ทัเน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทเป็ น
ประจาทุกปี โดยมอบหมายให้ ฝ่ายผู้บริ หารเป็ นผู้นาเสนอเรื่ องดังกล่าว คณะกรรมการได้ ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็น
อย่างเต็มที่บนพืน้ ฐานของความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริ ต และตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้ ด้วยเพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปในทิเทาง
เดียวกัน และก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
้ ้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดาเนินการพิจารณา
ทบทวนการดาเนินงานของบริ ษัท การบริ หารความเสี่ยง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของคณะทางานชุดต่างๆ รวมทังทบทวนกลยุ
้
ทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจาปี เป็ นประจาทุกไตร
มาส นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการติดตามและกากับดูแลที่มีประสิทธิผลสาหรับผู้บริ หารระดับสูงในการทบทวน ปรับปรุ ง
และพัฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ย ง ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบของบริ ษั ท ให้ สอดคล้ อ งกับ
สภาพการณ์ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการ
1. อนุมตั ิแผนงานประจาปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมตั ิให้ มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสันและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบั
้
นการเงิน การให้ จานองหรื อจานาสินทรัพย์เพื่อ
ค ้าประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ องที่อนุมตั ิแล้ ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ด บัญชีธนาคาร
4. อนุมตั ิการใช้ หลักการบัญชี หรื อเปลีย่ นแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลีย่ นแปลงบัญชีการใช้ อตั ราค่าเสือ่ มราคา
5. อนุมตั ิการรับรองงบการเงินและจัดสรรกาไรสะสม
6. อนุมตั ิการซื ้อ ขาย แลกเปลีย่ น จานอง รับจานอง ขายฝาก รับซื ้อ ฝากเช่า ให้ เช่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง ที่มีมลู ค่าทางบัญชี
ไม่เกิน 50 ล้ านบาท
7. อนุมตั ิการจาหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สนิ อื่นๆ)ไม่รวมเรื่ องที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง(
8. อนุมตั ิการดาเนินการด้ านทรัพยากรบุคคล ในเรื่ อง โครงสร้ างองค์กรการวางแผนกาลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริ หาร
ระดับสูง และงบประมาณการขึ ้นค่าจ้ างและเงินรางวัลประจาปี
9. อนุมตั ิการเข้ าร่วมทุน การลงทุนซื ้อ/ขายหุ้น
10. อนุมตั ิเรื่ องที่ต้องนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรื อพิจารณากาหนดเป็ นประการใดๆ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยในเรื่ องดังต่อไปนี ้
11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้ านบาทที่ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
11.2 การให้ ก้ ู หรื อ ให้ หลักประกัน การชดใช้ ค่าเสียหาย การค ้าประกันหนังสือรับรองการให้ การสนับสนุน หรื อคามัน่ ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้ อยู่ในงบประมาณประจาปี ของกลุ่มบริ ษัท เว้ นแต่ตามที่อนุญาตใน
สัญญาหลักในการปรับโครงสร้ างหนี ้ และตามที่กาหนดในแผนฟื น้ ฟูกิจการ ของ N.T.S.
11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้ าสิบล้ านบาทที่ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
11.4 การขาย โอน ให้ เช่า หรื อให้ อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมลู ค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้ านบาท ซึง่
ไม่ได้ อยูใ่ นงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
11.5 การให้ ความเห็นชอบและแก้ ไขงบประมาณประจาปี ของกลุม่ บริ ษัท
11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ มิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
11.7 การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมตั ิงบการเงินประจาปี รวม งบการเงินประจาปี เดี่ยว และงบการเงิน
รายไตรมาสของกลุม่ บริ ษัท
11.8 การเปลีย่ นแปลงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่ บริ ษัท
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
หน้ าที่ของประธานกรรมการ
หน้ าที่หลักของประธานคณะกรรมการคือบริ หารจัดการและเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการมีหน้ า ที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทและดาเนินการในฐานะเป็ นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทผ่านกรรมการผู้จดั การใหญ่ รวมทังถ่
้ ายทอดมติของคณะกรรมการสูผ่ ้ เู กี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าได้ มีการนามติของ
คณะกรรมการบริ ษัทไปดาเนินการต่ออย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและมีความเหมาะสม
ด้ วยภาระหน้ าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นาด้ านนโยบาย และกรรมการผู้จดั การใหญ่ในฐานะผู้นาด้ าน
การบริ หารงานประจาบริ ษัทจึงได้ แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างชั ดเจน ซึ่ง
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ อื่นใดอัน
อาจเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญของประธานกรรมการ มีดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิผล
ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาอย่างเป็ นอิสระแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
หารื อร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และเลขานุการบริ ษัท เพื่อกาหนดวาระการประชุม
สนับสนุนให้ กรรมการได้ อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทังได้
้ สอบถามและแสดงความเห็น อย่าง
กว้ างขวาง
5. ส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์ที่สร้ างสรรค์ ทังระหว่
้
างคณะกรรมการบริ ษัทเอง และคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายบริ หาร
6. สร้ างความมัน่ ใจว่ามีการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ตังแต่
้ ปี 2545 ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน
นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็ นอย่างดี
ตลอดจนยังเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทาหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ อีกด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานการดาเนินงานให้ ถกู ต้ องตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจน
กฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล ส่งเสริ มการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้
้
บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ยงที่
รัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทให้ อานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยตัง้ แต่ปี 2552
คณะกรรมการได้ จดั ตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในขึ ้นเป็ นหน่วยงานหนึ่งภายในบริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และในกรณีที่จาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาภายนอกที่เป็ นอิสระได้ อย่างเต็มที่โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่าย
คณะจัดการ
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ แต่ง ตัง้ คณะจัด การ ตัง้ แต่ปี 2545 ปั จ จุบัน ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จ านวน 4 คน ท าหน้ า ที่
ควบคุมดูแลกิจการบริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทังในด้
้ านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ าง และอานาจการ
บริ หารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนการกลัน่ กรอง
เรื่ องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการบรรษั
้
ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่
้ ปี 2547 โดยแยกออกเป็ น
2 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม
2556 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติให้ รวมคณะกรรมการชุ ดย่อยทัง้ 2 คณะเข้ าด้ ว ยกัน เพื่อความสะดวกและความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงานรวมถึงลดต้ นทุนของบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 4 คน และมีกรรมการ
ครึ่งหนึง่ เป็ นกรรมการอิสระทาหน้ าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริ หาร ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ตลอดจนมีหน้ าที่พิจารณากาหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
หรื อกรณี อื่ น และทาหน้ าที่ด้า นพิจารณาผลตอบแทน คือ เึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ย นแปลงและแนวโน้ มในเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารของบริ ษัท
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
ในฐานะบรรษั ท พลเมื องที่ดี มีความรั บ ผิด ชอบต่อสังคม บริ ษัทได้ ใ ห้ ค วามสาคัญกับการพัฒนาอย่า งยั่งยื นในระยะยาวที่
สอดคล้ องกับแนวทางของกลุม่ ทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทโดยการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืนขึ ้น
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็ นกรรมการ
อิสระ ทังนี
้ ้ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยัง่ ยืนควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร คณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยัง่ ยืนมีหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ ้นในกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายบริ หารในการกาหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์ แ ละนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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บริ ษัท และนาไปปฏิบัติเพื่อให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพิ่มคุณค่าให้ สอดคล้ องกับการคงไว้ และเพิ่มขึน้ ในระยะยาว
ทางด้ านการเงิน การผลิต เรื่ องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปั ญญา
วาระการเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
จานวนหนึ่งในสามของกรรมการทังคณะพ้
้
นจากตาแหน่ง โดยลาดับในการพ้ นจากตาแหน่งให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่ วมกัน
ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารั บตาแหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริ ษัทอาจ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งครบ 9 ปี หรื อ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ดังนัน้ กรรมการจะพ้ นจากการเป็ นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้ น
จากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริ ษัทแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งอย่างชัดเจน โดย
กรรมการแต่ละคนต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริ ษัท ส่วนกรรมการผู้จดั การใหญ่ต้องไม่ดารง
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้ นบริ ษัทในกลุม่ ทาทา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึง่ โดยกรรมการที่
เป็ นชาวต่างชาติเป็ นผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในต่างประเทเทาให้ ไม่มีการรับตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ณ
ปั จจุบนั กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดมี
้
ถิ่นที่อยู่ในประเทเไทย กรรมการไทยนันตามข้
้
อมูลประวัติ
กรรมการห้ าปี ย้ อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริ ษัทแต่อย่างใด ดังนัน้ จึงเห็น
ได้ วา่ กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และอุทิเเวลาให้ กบั บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
สาหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริ ษัทจะต้ องอุทิเเวลาในการทางานทังหมดของตนให้
้
แก่บริ ษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้ างไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้ นในกลุ่มบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อ
แผนการดาเนินงานที่มีความสอดคล้ องกัน ซึง่ เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นนอกประเทเ บริ ษัทจะรายงานไว้ ในรายงานประจาปี อย่างชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ กาหนดวันประชุมไว้ ลว่ งหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 5 ครัง้ และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละท่านได้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ าตลอด
ทังปี
้ พร้ อมทังได้
้ กาหนดวาระการพิจารณาที่สาคัญสาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการดาเนินงานไว้ อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญเร่ งด่ว น ในการประชุมแต่
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ละครัง้ ได้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มให้ กรรมการได้ เึกษาล่วงหน้ า 7 วัน
ก่อนวันประชุม
ในการประชุมแต่ละครัง้ นอกจากจานวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ แล้ วว่า ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 1
ใน 2 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่าในขณะที่คณะกรรมการได้ ลงมติในที่
ประชุมด้ วยว่า จะต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการผู้ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ แบ่ง
เวลาอย่างเพียงพอสาหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นหลัก สาหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ มติเสียงข้ าง
มากโดยกรรมการหนึง่ คนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะไม่เข้ าร่วมประชุม
ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุมได้ มีการจัดทารายงานการประชุมไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการที่เข้ าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้ าร่วมประชุม ประเด็นข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่างๆ และจะนาเสนอ
ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ มีความละเอียดและถูกต้ อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป
ในรอบปี 2561-2562 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 5 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมทุก
คน และมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของการประชุมทังปี
้ (นับรวมการประชุม
ผ่านระบบวีดีโอ) โดยมีคณะผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ เพื่อให้ สารสนเทเรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็ นผู้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับปั ญหาโดยตรง พร้ อมทังรั
้ บทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว ยกเว้ นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษัท หรื อเฉพาะกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หารเพื่อให้ มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการที่ไม่
เป็ นผู้บริ หารได้ มีการประชุมหารื อระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็ นประจาทุกไตรมาสด้ วย
สรุปภาพรวมจานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ 8.
โครงสร้ างการจัดการ หัวข้ อ 8.1
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท คณะกรรมการได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยต้ องประเมินผล
การปฏิ บัติ ง านโดยตนเองเป็ นประจ าทุก ปี ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า การด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายสาหรับรู ปแบบของการประเมินมีทงการประเมิ
ั้
นผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการทังคณะและการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผล
ดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในรอบปี ที่ผ่านมา
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โดยจะนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้ อสรุปเพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ต่อไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทังคณะ
้
จะพิจารณาจาก 1( โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2( บทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3( การประชุมคณะกรรมการ 4( ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายบริ หาร 5( การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร และ 6( คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุ คคล
จะพิจารณาจาก 1( ความพร้ อมของกรรมการ 2( การกาหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3( การบริ หารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 4( การบริ หารความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ 5( การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน และ 6(
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้ มีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
ถูกต้ องและทันสมัย
2. เลขานุการบริ ษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ ประเมินเรี ยบร้ อยแล้ วมาทาการสรุปผลการประเมินรวมทังข้
้ อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริ ษัท นาผลการประเมินพร้ อมทัง้ ข้ อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาปรั บปรุ งการ
ดาเนินงานต่อไป
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน้ มีขนตอนและกระบวนการประเมิ
ั้
นเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ น
สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561-2562 กรรมการได้ ให้
ข้ อเสนอแนะอย่างกว้ างขวางและเป็ นอิสระลงในแบบฟอร์ มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี”
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้
พิจารณาให้ ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ เช่น ความเป็ นผู้นา การกาหนดและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและกลยุทธ์การวางแผน และผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์ กบั กรรมการและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ และความรู้
ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ เป็ นต้ น รวมทังผลประกอบการของบริ
้
ษัทเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
สาหรับผลการประเมินในปี 2561-2562 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด
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จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจด้ วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้ แก่ “ความเป็ นผู้บกุ เบิก คุณธรรม ความเป็ นเลิเ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา )Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็ นตัวแทนของค่านิยมองค์กร
และหลักการสาคัญซึ่งกาหนดทิเทางในการดาเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทมี
มาตรฐานทางจริ ยธรรมในระดับสูงสุด
จรรยาบรรณของทาทาได้ มี การแปลเป็ นภาษาไทย พร้ อมทัง้ จัด ท าไว้ เ ป็ นรู ป เล่ม เช่ นเดี ย วกับ ต้ นฉบับ และแจกจ่ า ยให้ กับ
คณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่
บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วย นอกจากนี ้ คณะผู้บริ หารของบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการกากับ ดูแล สือ่ สาร และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับได้
ยึดถือเป็ นแนวทางสาหรับการประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตการทางานอย่างจริ งจังและเคร่งครัด ทังในเรื
้ ่ องความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส
และเป็ นธรรม โดยพนักงานของบริ ษัททุกคนต้ องเข้ ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทังต้
้ อง
ลงนามให้ คารับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณด้ วย
จรรยาบรรณของทาทาถือเป็ นเอกสารมีชีวิต ดังนัน้ เอกสารฉบับนี ้จะถูกปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อให้ สอดรับกับบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่ าฝื นหรื ออาจฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของบริ ษัทจะต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันทราบทั
้
นที โดยตังแต่
้ ปี 2551บริ ษัทได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาจรรยาบรรณเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงาน
ได้ ร้องเรี ยนหรื อรายงานในเรื่ องที่มีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ออกประกาเ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการร้ องเรี ยนการกระทาผิดจรรยาบรรณ )“Whistle Blower
Policy and Practices”) เพื่อให้ พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ
หรื อเรื่ องราวการฝ่ าฝื นหรื อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อที่ปรึ กษา
จรรยาบรรณ หรื อหน่วยงานพิเเษอื่นใดของบริ ษัทได้ อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริ งในทางปฏิบตั ิ
และตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นมา บริ ษัทได้ เปิ ด “สายด่วน TCoC” ให้ เป็ นช่องทางสาหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า
ในการติดต่อกับบุคคลที่สามซึ่งเป็ นองค์กรอิ สระจากกลุ่มบริ ษัท ทาทา สตีล มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทเอื่น และมีผ้ ชู านาญการที่จะ
บันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรื อฝ่ าฝื นจรรยาบรรณที่ได้ แจ้ งให้ ทราบ การบริ การทังหมดนี
้
้จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับและ
สามารถใช้ บริ การได้ ทกุ วันไม่เว้ นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถติดต่อใช้ บริ การนี ้ผ่านทางโทรเัพท์ได้ ฟรี ที่
หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรเัพท์ที่โทรเข้ าใช้ บริ การจะไม่ถกู บันทึก หากผู้แจ้ งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้ บนั ทึกไว้
เพื่อมิให้ ลว่ งรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนัน้ ยังสามารถรายงานเรื่ องราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/
ซึง่ จะไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้ งไว้ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เรื่ องทุกเรื่ องที่รายงานจะเป็ นความลับขันสู
้ งสุดที่
จะไม่มีผ้ ใู ดสามารถล่วงรู้ตวั ตนของผู้แจ้ งได้ เลย หากผู้แจ้ งไม่มีความประสงค์จะให้ บนั ทึกไว้
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การต่ อต้ านการติดสินบนและการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจด้ วยวิถีทางที่ยตุ ิธรรมและโปร่ งใส โดยยึดพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยัง้ และตรวจหาการฉ้ อโกง การ
ติดสินบนและการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังปวง
้
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบไว้ อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ ความร่ วมมือกับทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนเพื่อสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
ในปี 2557 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามใน “คาประกาเเจตนารมณ์ ” แนวร่ วมปฏิบตั ิ )Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ ให้ การรับรองแก่บริ ษัทว่า “เป็ น
บริ ษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกั นการทุจริ ตภายในองค์ กรครบถ้ วนตาม
เกณฑ์ ที่ CAC กาหนนไวว้ ” ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยื่นคาขอเพื่อต่ออายุการรับรองในปี 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื่อประเทเไทย )PACT) และร่ วมลงนามให้ คามัน่ ในการ
ส่งเสริ มสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิ
เซฟ ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้ กบั การกระทาการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดาเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านคนกลาง หรื อ
บุคคลที่สามเพื่อการเรี ยกร้ องการได้ รับหรื อให้ ได้ มา การยื่นข้ อเสนอ ให้ สญ
ั ญา หรื อ การจัดหาให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ทางการ
เงิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรื อผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิ พลโน้ มน้ าวที่ไม่เหมาะสม ด้ วยเจตนา
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกระดับได้ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้
จัดตังระบบและก
้
าหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัว่ ทังองค์
้ กร ทังในด้
้ านการจัดทา
รายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่างๆอย่างเคร่ งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้ พนักงานสามารถควบคุม
กากับประเมินผลและทบทวนการทางานของตนเอง เพื่อลดความเสีย่ งของการกระทาทุจริ ตและการใช้ อานาจในทางมิชอบ และ
ป้องกันไม่ให้ มีการกระทาผิดกฏหมาย
บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในขึ ้นเป็ นหน่วยงานหนึง่ ภายในบริ ษัท
ตังแต่
้ ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกากับดูแลงานตรวจสอบของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานด้ านต่างๆ เป็ นประจาทุกไตรมาสเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแนวนโยบาย แผนงาน อานาจหน้ าที่ และกฎระเบียบต่างๆ รวมทังการประเมิ
้
นผลการบริ หารจัดการ ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้ เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระ และสามารถ
รั บ รองได้ ว่า การด าเนิ น งานที่ สาคัญ และการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่ ส าคัญ เป็ นไปตามแนวทางและระเบี ย บที่ ก าหนด
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ 11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
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การจัดการความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้ องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทจะดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นอิสระและโปร่ งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็ นสาคัญด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย ข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานของ
บริ ษัทภายใต้ ข้อกาหนดต่างๆ ไว้ อย่างครบถ้ วนชัดเจน ตลอดจนไม่นาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
กรณีที่กรรมการบริ ษัทคนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ของเรื่ องที่กาลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้ าร่วมประชุมหรื องดการ
ออกเสียง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ที่ได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ อง
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน ซึง่ ได้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชันโดยเคร่
้
งครัดอีกด้ วย
การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฎิบัติหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารโดยส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทแก่กรรมการและผู้บริ หารตังแต่
้ เริ่ มเข้ าดารงตาแหน่งในบริ ษัทด้ วยการจัดให้ มีการ
ปฐมนิเทเกรรมการและผู้บริ หารใหม่ทกุ คน สาหรับการจัดปฐมนิเทเแก่กรรมการเข้ าใหม่นนั ้ บริ ษัทได้ กาหนดตารางอบรมพร้ อม
ทังหลั
้ กสูตรไว้ อย่างชัดเจน เป็ นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรี ยกว่า Induction Program ซึง่ กรรมการผู้จดั การใหญ่จะเป็ นผู้เริ่ มบรรยาย
ภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องคานึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็ น
ผู้บรรยายการดาเนินงานในสายงานหลักด้ านต่างๆ ได้ แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล
และการบริ หารการลงทุนและความเป็ นเลิเทางธุรกิจ รวมทัง้ ได้ มีการพากรรมการเข้ าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริ ษั ทพร้ อมฟั ง
การบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทังสามโรงงาน
้
เพื่อให้ เข้ าใจการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริ ษัทได้
จัดเตรี ยมและนาส่งคูม่ ือกรรมการบริ ษัทพร้ อมเอกสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเข้ าใหม่อีกด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทสนับสนุนให้ มีการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรหรื อกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้ องเป็ นประจาและต่อเนื่อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย )IOD) สถาบันการเึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อ
เป็ นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จั ดการใหญ่ –
การเงิน ได้ ผา่ นการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการจาก IOD เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
รายละเอียดในหัวข้ อนี ้อยูใ่ นหนังสือ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึง่ บริ ษัทได้ แนบตัวเล่มแยกมาให้ ตา่ งหาก

11. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริ ษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จากัด )มหาชน( และ บริ ษัทย่อย
รวมทังข้
้ อมูลทางการเงินที่เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี สาหรับปี 2561-2562 ซึ่งจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ตามหลักการที่ใช้ บงั คับในประเทเไทยและข้ อกาหนดด้ านการรายงานทางการเงินของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายที่นามาใช้ มีความเหมาะสมและนามาใช้
อย่างต่อเนื่องเพื่อความสมเหตุสมผลและการเตรี ยมการอย่างรอบคอบ รวมทัง้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอและ
โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ดูแลกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน ทังของ
้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไปและเป็ นไปตามกฎข้ อ บัง คับ ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )กลต.( และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย )ตลท( รวมทังข้
้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ รวมถึงการสอบทานผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการ รวมทัง้ คานึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบการคัดเลือก ผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
สานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบ
ทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมีประสิทธิภาพของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ทา
การรายงานสิง่ ที่ตรวจพบตลอดจนให้ คาเสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายใน
ดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ ความเชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทจะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริ ษัทได้ รับการจัดการด้ วยระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิท ธิ ภาพและได้ บัน ทึก ไว้ เ ป็ นข้ อ มูลลงในแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
ข้ อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )กลต(
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ ในบริ ษัทมีความสอดคล้ องกับ
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โครงสร้ างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชี พ

5

สถาบันใน

สหรัฐอเมริ กา (COSO) โดยข้ อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทภายใต้ กรอบของ COSO มีดงั ต่อไปนี ้
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
บริ ษัทมีการจัดทาแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท โดยแผนดังกล่าวได้
จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการ
ติดตามความสาเร็ จของวัตถุประสงค์ของบริ ษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็ นครัง้ คราวด้ วย บริ ษัทกาหนดให้ มีโครงสร้ างองค์กรที่ดี
ซึง่ ได้ อธิบายถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้ าที่หลักและหน้ าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้ รับคู่มือนโยบายซึ่ง
ได้ รวบรวมนโยบายทังหมดที
้
่ส่งเสริ ม ให้ มีการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริ ษัทได้ จัดให้ มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code

of Conduct)

สาหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีส่วนได้ เสีย ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้ อกาหนด

เกี่ยวกับจริ ยธรรมดังกล่าวได้ มีการประกาเให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดาเนินการโดยบริ ษัทเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทกับประเทเต่างๆ ทัว่ โลกเป็ นไปอย่างสุจริ ต
ยุติธรรม ปราเจากการติดสินบน มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จากัด
)มหาชน(
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์ กร
บริ ษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิ จ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เเรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องและทรัพยากรภายใน บริ ษัทได้ พิจารณาและจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสีย่ งตามความถี่และผลกระทบที่มีตอ่ ความสาเร็ จตามเป้าหมาย
ในระหว่างปี มีการเพิ่มความเร็ วในการเกิดความเสี่ยง )Risk Velocity( ขึ ้นมาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง )Risk
Assessment Matrix) ได้ ถกู ถ่ายทอดเพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ เพื่อการกาหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริ หารมี
การประชุมกาหนดแผนการปฏิบตั ิที่ครอบคลุมเพื่อลดความเสีย่ ง มีการทบทวนและติดตามผลเป็ นประจา ผ่านการประชุมระดับ
บริ หาร นอกจากนี ้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นอีกหนึง่ วาระสาคัญที่ได้ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ กาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ และอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัท
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ย่อยเป็ นประจาและสม่าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างหมาะสม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทและผู้บริ หารมีความเชื่ อมั่นในประสิทธิ ภาพและความเพียงพอของข้ อมูลที่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อการ
พิจารณา บริ ษัทได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทเและทาการอัปโหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องทังหมดใน
้
iPads

ของคณะกรรมการ การเข้ าถึงข้ อมูลมีความปลอดภัยจากการใช้ รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ด้ วยเทคโนโลยีนี ้ สามารถลด

ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์จาการลดการใช้ กระดาษและช่วยให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถใช้ เวลาในการพิจารณาข้ อมูลได้
มากขึ ้น รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทมีการจัดเตรี ยมโดยส่วนเลขานุการบริ ษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึง
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมได้ รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการ
ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหรื อให้ ข้อมูลที่จาเป็ นแก่กรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับการร้ องขอ
นโยบายการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทมีนโยบายการแจ้ งเบาะแสเพื่อเป็ นช่องทางในการรับทราบเรื่ องราวร้ องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิ ดเผยตัวตน เว็บ
ไซท์ของบริ ษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้ าสัมพันธ์
เป็ นต้ น บริ ษัทได้ จัดทาช่องทางการสื่อสารให้ กับบุคคลภายนอก กรณี ต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ ที่ alank@libertasth.com หรื อ TCOC Helpline ซึ่ง
ดาเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทแต่อย่างใด ผ่านการโทรเัพท์โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย หรื อ การแจ้ งเบาะแส
ผ่านเวปไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการร้ องเรี ยนการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท
ระบบการติดตาม
แผนธุรกิจประจาปี ของบริ ษัทผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัทได้ รับ
การสอบทานและอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยั งได้ สอบทานงบการเงินประจาปี ที่
ผ่านการตรวจสอบแล้ ว และเสนอคาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิด้วย คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ได้
ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้ านการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี และมีการปรับปรุ งระบบเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของธุรกิจ
สานักงานตรวจสอบภายในได้ กาหนดแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระดับความเสีย่ งจะพิจารณาจากหลายปั จจัยเสีย่ งและผลการตรวจสอบก่อนหน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
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บริ ษัทได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดาเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริ ษัทย่อยทังหมดโดยให้
้
เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปี ข้ อบกพร่ องและข้ อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้ งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนาไป
ปฏิบตั ิใช้ รายงานการตรวจสอบและสิง่ ที่ตรวจพบจะนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยภาพรวมมีความเพียงพอที่จะรับรองได้ ว่างบการเงินของ
บริ ษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จากัด )มหาชน( และ บริ ษัทย่อย มีความถูก ต้ องและครบถ้ วนในสาระสาคัญทัง้ หมด ที่
เกี่ยวข้ องกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
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12. รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
รายการบัญชีที่สาคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561
และ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่วย : พันบาท

ประเภทของรายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 2562

31 มี.ค. 2561

ขายสินค้ า

2,451,627

รายได้ อื่น

-

ซื ้อสินค้ า

1,251,305

730,406

1,213,500

3,370

562

7,766

ซื ้อสินทรัพย์
ดอกเบี ้ยจ่าย

1,625,518

31 มี.ค. 2560

15,073

-

1,027,145
-

-

1,520

ค่าใช้ จา่ ยอื่น

1,935

5,870

4,460

ลูกหนี ้การค้ า

58,385

464,272

236,845

328

199

153

ลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

71,220

เจ้ าหนี ้การค้ า

2,285

2,943

2,493

เจ้ าหนี ้อื่น

3,849

32,536

28,009

หนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

-

-

ขายสินค้ า

2,451,627

1,625,518

รายได้ อื่น

-

ซื ้อสินค้ า

1,251,305

88

270,596

15,073
730,406

1,027,145
1,213,500

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดงั นี ้
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการขายสินค้ ากับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ษัท สยามลวดเหล็ก
1 บริ
อุตสาหกรรม จากัด

ผลิตลวดเหล็ก

2 Tata Steel Limited
3 บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด

ผลิตเหล็ก
ผลิตลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี

International Metals Asia
4 Tata
Ltd.

ซื ้อมาขายไป

5 NatSteel Holdings Pte. Ltd.
6 Tata Projects Limited

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

ผลิตเหล็ก

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

งานโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน

มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

รวมรายการขายสินค้ าระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 62

31 มี.ค. 61

31 มี.ค. 60

733,214

731,456

472,033

1,370,187

659,564

450,145

329,599

163,952

104,967

-

6,971

-

4,568

55,071

-

14,059

8,504

-

2,451,627

1,625,518

1,027,145
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการรายได้ อ่ ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

1 NatSteel Holdings Pte. Ltd.
2 Tata Steel Limited

ประเภทธุรกิจ

ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก

รวมรายการรายได้ อื่นระหว่างกัน
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
บริ ษัทใหญ่

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 62
-

31 มี.ค. 61
80

31 มี.ค. 60
-

-

14,993

-

-

15,073

-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการซือ้ สินค้ ากับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.
Tata International (Singapore)
2 Pte. Ltd.
Tata International Metals Asia
3 Ltd.
4 Tata Steel Limited

ค้ าขาย
ค้ าขาย
ค้ าขาย
ผลิตเหล็ก

5 Tata International Limited
Tata International West Asia
6 DMCC
บริ ษัท สยามลวดเหล็ก
7 อุตสาหกรรม จากัด

ค้ าขาย

ผลิตลวดเหล็ก

8 NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก

ซื ้อมาขายไป

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

รวมรายการซื ้อสินค้ าระหว่างกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62
31 มี.ค.61
31 มี.ค.60
97,695
627,233
235,384
-

37,392

1,000,194

-

950,531

13,976

24,065
6,874

5,264

34,842

-

4,970

-

-

129,206

-

-

1,251,305

730,406

ประเภทธุรกิจ

1 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

2 Natsteel (Xiamen) Ltd.

ผลิตเหล็ก

3 Tata Technologies Pte. Ltd.
บริ ษัท ทาทา เทคโนโลยีส์
4 )ประเทเไทย(

บริ การด้ านไอที
บริ การด้ านไอที

รวมรายการซื ้อสินทรัพย์ระหว่างกัน
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6,530
4,677

1,213,500

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการซือ้ สินทรัพย์ กับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

16,378

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 62
-

31 มี.ค. 61
-

-

562
3,370
3,370

-

31 มี.ค. 60
5,449
2,317
-

562

7,766

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการดอกเบีย้ จ่ ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 T S Global Holding Pte. Ltd.

การลงทุน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 62
-

31 มี.ค. 61
-

-

-

รวมรายการดอกเบี ้ยจ่ายระหว่างกัน

1,520
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการค่ าใช้ จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

4
5
6
7
8
9
1
0

รวมรายการค่าใช้ จ่ายอื่นระหว่างกัน
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ค้ าขายและบริ การจัดซื ้อ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
จัดจ้ าง
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
ผลิตลวดเหล็ก
เดียวกัน
ผลิตเหล็ก
บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
Tata Sons Ltd.
ลงทุน
เดียวกัน
Tata South East Asia (Cambodia)
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
Ltd.
ซื ้อมาขายไป
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
NatSteel Holdings Pte. Ltd.
ผลิตเหล็ก
เดียวกัน
ผลิตลวดเหล็กเคลือบ มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
สังกะสี
เดียวกัน
บริ ษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ )ประเทเ
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
ไทย( จากัด
บริ การด้ านไอที
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
Tata Technologies Pte. Ltd.
บริ การด้ านไอที
เดียวกัน
Tata AIG General Insurance Co.,
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
Ltd.
ประกันภัย
เดียวกัน

1 Mjunction Services Limited
บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม
2 จากัด
3 Tata Steel Limited

31 มี.ค. 60
1,520

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62 31 มี.ค.61
55
116
266

136

72
1,051

32
847

392

2,430

-

31 มี.ค.60
58
42
890
3,448

-

-

22
31

-

850

-

-

1,408

-

-

20

-

99

1,935

5,870

4,460

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้ ากับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
หน่วย : พันบาท
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผลิตลวดเหล็กเคลือบ
สังกะสี
ผลิตลวดเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
งานโครงการโครงสร้ าง
5 Tata Projects Limited
พื ้นฐาน
รวมรายการลูกหนี ้การค้ าระหว่างกัน
1
2
3
4

บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
บริ ษัท สยามลวดเหล็ก
อุTata
ตสาหกรรม
จากัด
Steel Limited
NatSteel Holdings Pte. Ltd.

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
น
บริเดีษยัทวกั
ใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
น ม่
มีผเดี
้ ถู ือยหุวกั
้ นกลุ
เดียวกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62
5049
45,862
12,523
-

ประเภทธุรกิจ

31 มี.ค.60
5049
7,036
33,585
196,224
-

1,399

58,385

464,272

236,845

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการลูกหนีอ้ ่ ืนกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

31 มี.ค.61
5049
9,883
3,565
447,482
1,943

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60

1 Tata Steel Limited
2
3
4
5
6

ผลิตเหล็ก
การลงทุนและ
Tata Sons Limited
ให้ บริ การด้ านที่ปรึกษา
บริ ษัท ทาทา คอมมิวนิเคชัน่ ส์ )ประเทเ บริ การด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทเ และ
ไทย( จากัด
โทรคมนาคม
ผลิต ส่ง และแจกจ่าย
Tata Power Co., Ltd.
ไฟฟ้ า
บริ ษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม
ผลิตลวดเหล็ก
ผลิตลวดเหล็กเคลือบ
บริ ษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จากัด
สังกะสี
รวมรายการลูกหนี ้อื่นระหว่างกัน
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บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

23
21

328

16

136

137

21
18

199
85

24

199

153

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62
-

1 T S Global Holdings Pte. Ltd.
การลงทุน
ผู้ถือหุ้น
รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นระหว่างกัน

31 มี.ค.61
-

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีก้ ารค้ ากับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 Tata International (Singapore)
ค้ าขาย
Pte.
Ltd.
2 Tata Steel Limited
ผลิตเหล็ก
รวมรายการเจ้ าหนี ้การค้ าระหว่างกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
น
บริเดีษยัทวกั
ใหญ่

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62
2,285
2,285

31 มี.ค.61
701
2,242
2,943

1 Tata Sons Limited

ประเภทธุรกิจ
ลงทุน

2 Tata Steel Limited
3 Tata South East Asia (Cambodia)
Ltd.
4 Tata Technologies Pte. Ltd.

ผลิตเหล็ก
ซื ้อมาขายไป

5 บริ ษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ )ประเทเ
ไทย( จากัด

บริ การด้ านไอที

ซื ้อมาขายไป

รวมรายการเจ้ าหนี ้อื่นระหว่างกัน

31 มี.ค.60
2,493
2,493

หน่วย : พันบาท

รายละเอียดรายการเจ้ าหนีอ้ ่ นื กับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน**
ชื่อบริษัท

31 มี.ค.60
71,220
71,220

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
บริ ษัทใหญ่
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่
เดียวกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62
31 มี.ค.61 31 มี.ค.60
-

30,836
2,300

23,361

-

-

612

-

1,088

3,978
670
-

1,549

-

-

3,849

32,536

28,009

** รายละเอียดเจ้ าหนี ้และเงินกู้ยืมกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นเป็ นรายการค้ าที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบริ ษัท ที่
เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็ นรายการค้ าที่เป็ นธุรกิจหลักของแต่ละบริ ษัท จะบันทึกบัญชีเป็ นเจ้ าหนี ้
การค้ ากับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรื อเป็ นบริ การอื่น รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ ในรายการเจ้ าหนี ้
และเงินกู้ยืมกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น เป็ นต้ น
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
หน่วย: พันบาท

รายละเอียดรายการหนีส้ ินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.62

31 มี.ค.61

ผู้ถือหุ้น

-

-

270,596

รวมรายการหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ระหว่างกัน

-

-

270,596

1 T S Global Holdings Pte. Ltd.

การลงทุน

31 มี.ค.60

เงื่อนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายการทางการค้ าระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งทา
ภายใต้ กลไกของนโยบายการกาหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้ กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคตลาดและเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้ า สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ ได้ เช่นเดียวกับที่ทากับบุคคลทัว่ ไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคา
หรื ออัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ เทียบเคียง บริ ษัทจะทาการเปรี ยบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ ายคลึงกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุรกรรมซึง่ เกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจปกติระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บนเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ซึง่ เป็ นรายการที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัท กล่าวคือ ในการซื ้อวัตถุดบิ บริ ษัทมัน่ ใจในเรื่ องคุณภาพ
และความสม่าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สาหรับการขายสินค้ าจะเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้ แก่บริษัท
มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมตั ิรายการระหว่ างกัน
ในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันนัน้ ในแต่ละบริ ษัทได้ มีการกาหนดอานาจในการดาเนินการไว้ อย่างชัดเจนว่าต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริ ษัทย่อย หรื อได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อคณะ
จัดการ หรื อคณะกรรมการของบริ ษัทตามวงเงินที่กาหนดไว้ ภายใต้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทที่วางไว้ การกาหนด
อานาจดังกล่าวได้ มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดาเนินงานและการ
ควบคุมภายในที่ดี
ในกรณีที่อาจมีการทารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัท จะปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและขันตอนต่
้
างๆ ตามประกาเและข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทเไทยอย่างเคร่งครัด ทังในด้
้ านการขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น ภายใต้ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารที่อาจมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะต้ องไม่เข้ าร่วมประชุม หรื อ งดออก
เสียง เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
การดาเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกรณีที่จะต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตามาตรฐานการบัญชีที่กาหนด โดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขันตอนในการอนุ
้
มตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทาไปบน
พื ้นฐานของความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้ มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้
กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสีย
และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัทก็จะปฏิบตั ิตามมาตรการและขันตอนต่
้
างๆ ตามประกาเและข้ อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานกิจการ
13. ข้ อมูลทางการเงิน
ข้ อมูลทางการเงิน
สรุปงบการเงินรวมของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560 ปรากฏดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืม
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นทีถ่ ือไว้ เพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ า
หนี ้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้และเงินกู้ยืม
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
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2562

2561

2560

926.77
519.59
930.33
21.00
646.03 1,220.28
950.74
29.57
38.57
13.19
3,188.35 3,477.96 3,111.92
141.09
64.48
43.46
460.00
460.00
521.00
3,179.78 3,317.08 3,680.87
3,578.74 3,574.96 3,664.40
12,150.33 12,672.92 12,936.91
1,720.43
630.71
1.09
73.67
429.88
40.78
218.23
3,114.79

1,774.34
781.58
50.73
633.75
205.57
3,445.97

2,194.93
690.35
270.59
69.20
755.71
191.42
4,172.20

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

2562

2561

2560

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย
สารองตามกฏหมาย
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

8,421.54

8,421.54

8,421.54

8,421.54
3,388.83

8,421.54
3,388.83

8,421.54
3,388.83

1.06

2.89

2.73

369.09
365.87
363.69
(หน่วย : ล้ านบาท)
(3,130.72) (2,938.63) (3,398.73)
(14.26)
(13.55)
(13.35)
9,035.54 9,226.95 8,764.71

งบกาไรขาดทุน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย
กาไร)ขาดทุน(ขันต้
้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จา่ ย )รายได้ ( ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท(
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22,222.36 22,246.27 19,701.47
22,304.29 22,307.26 19,754.66
21,619.55 20,674.64 17,745.19
602.81 1,571.63 1,956.29
753.05
964.33
930.58
537.10
79.43
83.00
101.11
41.13
130.94
226.94
(188.88)
454.35
213.75
(188.18)
454.56
214.48
(0.02)
0.05
0.03

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560

2562

2561

(หน่วย : ล้ านบาท)
2560

(147.75)

585.29

440.69

(0.07)

0.04

2.71

เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

(14.40)

-

กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าเสื่อมคุณภาพ

-

-

137.77

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

518.53

529.81

533.95

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

35.11

40.57

-

ประมาณหนี ้สินสาหรับพนักงานเกษียณอายุ

25.36

36.14

27.65

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

1.56

0.04

18.17

-

-

474.21

ดอกเบี ้ยรับ

(2.68)

(3.10)

(4.15)

ดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

79.43

83.00

101.11

ขาดทุนจากการลดมูลค่าลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย

-

61.00

-

กาไรจากการกลับรายการใบลดหนี ้

-

-

(0.16)

)กาไร( ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(0.44)

(0.07)

1.70

ตัดจาหน่ายหนี ้สินจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

(6.07)

-

-

502.98

1,318.32

1,733.65

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้

549.01

(339.37)

(300.87)

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ

254.67

(407.28)

(1,001.32)

สินทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(76.47)

14.35

47.83

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้

(313.31)

42.33

6.44

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(8.37)

(14.50)

(9.31)

ประมาณหนี ้สินสาหรับพนักงานเกษียณอายุเพิ่มขึ ้น

(12.37)

(11.62)

(10.89)

จ่ายภาษีเงินได้

(101.59)

(189.54)

(98.29)

จ่ายดอกเบี ้ย

(74.50)

(93.65)

(104.74)

เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

720.05

319.04

262.50

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดาเนินงาน
(กาไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทเที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ถาวร
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

99

(หน่วย : ล้ านบาท)
2561
2560

2.50
0.48
(258.20)
(255.22)

21.00
14.40
3.35
1.36
(149.93)
(109.82)

)21.00(
4.16
1.03
(252.06)
(267.87)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
จ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะสันจากกิ
้
จการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
จ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
จ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(53.91)
(3.74)
(57.65)

(420.59)
(199.37)
(619.96)

150.78
(200.00)
(201.82)
(251.04)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง(
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ งวด

407.18
519.59
926.77

(410.74)
930.33
519.59

)256.41(
1,186.74
930.33

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
2562
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.89
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
0.55
อัตราส่ วนประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครัง้ )
6.87
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ครัง้ )
1.80
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (ครัง้ )
23.81
6. ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
15.33
7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (ครัง้ )
6.49
อัตราส่ วนการบริหารหนีส้ ิน
8. อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%)
9. อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระต้ นทุนทางการเงิน
10.(เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
11. อัตรากาไร )ขาดทุน( สุทธิตอ่ รายได้ รวม (%)
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
14. อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
15. อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน (%)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุน
ชัว่ คราว + ลูกหนี ้การค้ า (เฉลีย่ )] / หนี ้สินหมุนเวียน
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรั พย์ถ าวร:รายได้ รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ (เฉลี่ย) (รายได้ ร วม : รายได้ จ ากการขาย + รายได้ อื่น) (ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สทุ ธิ : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน)
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้ รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย่ )
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า : รายได้ จากการขาย / ลูกหนี ้การค้ า (เฉลีย่ )
6. ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ : 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ : ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย่ )
8. อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี ้สิน / รวมสินทรัพย์
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2561

2560

1.78
0.54

1.40
0.48

6.38
1.74
20.49
17.81
6.27

4.60
1.53
24.83
14.50
6.56

25.64
0.34

27.19
0.37

32.25
0.48

6.33

15.88

17.15

(0.84)
(1.52)
(2.06)
2.71
(0.31)

2.04
3.55
5.05
7.06
3.00

1.09
1.66
2.47
9.93
2.74

9. อัตราส่วนหนี ส้ ิน ต่อ ส่วนของผู้ถือ หุ้น : รวมหนีส้ ิน / รวมส่ว นของผู้ถื อ หุ้นของ
บริ ษัทใหญ่
10. อัตราส่วนความสามารถในการชาระต้ นทุนทางการเงิน : กาไรก่อนต้ นทุนทาง
การเงิน ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่ายและรายการปรั บปรุ งอื่น / ต้ นทุน
ทางการเงิน
11. อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้ รวม : กาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้ รวม
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : กาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์(เฉลีย่ )
13. อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือ หุ้น : กาไร (ขาดทุน) สุท ธิ / ส่ว นของผู้ถื อ
หุ้นของบริ ษัทใหญ่ (เฉลีย่ )
14. อัตรากาไรขั ้นต้ น : [รายได้ จากการขาย – ต้ นทุนสินค้ าขาย] / รายได้ จากการขาย
15. อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน : กาไรจากการดาเนินงาน / รายได้ รวม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สาหรับรอบปี การเงิน 2561-2562 (รอบปี การเงิน 2562) บริ ษัทมีปริ มาณการขาย 1.154 ล้ านตัน เทียบกับ 1.217 ล้ านตันในปี
ก่อน สาหรับปริ มาณการขายในปี นี ้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากความเชื่อมัน่ ตลาดในประเทเไทยลดลงจาก
ความต้ องการผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้ างทรงยาวที่ยงั คงอยู่ในระดับต่า โครงการขนาดใหญ่ยงั คงล่าช้ าและยังไม่เริ่ มการสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบ ประกอบกับราคาสินค้ าในต่างประเทเอ่อนตัวลงส่งผลให้ อปุ สงค์เหล็กลวดในประเทเชะลอตัว ขณะที่การนาเข้ าสินค้ า
จากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิ่มขึ ้นทุกปี อย่างไรก็ตามรายได้ จากการขายในปี นี ้ใกล้ เคียงกับปี ก่อน เนื่องจากราคา
สินค้ าสาเร็ จรู ปสูงขึ ้นจากแนวโน้ มราคาวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น ภายใต้ ความกดดันตามที่อธิ บายข้ างต้ น บริ ษัทมี EBITDA ในรอบปี
การเงินนี ้ 503 ล้ านบาท และขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ ในรอบปี การเงินนี ้จานวน (148) ล้ านบาท
การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้ านล่าง:
1) รายได้ จากการขายและรายได้ อ่ นื

รายได้ จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ดอกเบี ้ยรับ
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
ตัดจาหน่ายหนี ้สินจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
อื่นๆ
รายได้ จากการขายและรายได้ อ่ ืน
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2562
22,222
2
3
41
6
30
22,304

2561
22,246
3
15
3
25
15
22,307

หน่วย : ล้ านบาท
%
เปลีย่ นแปลง
(0%)
(33%)
(100%)
(0%)
64%
100%
100%
(0%)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
2) ต้ นทุนขาย
หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
2562
ต้ นทุนขาย
20,675
5%
21,620
ต้ นทุนขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 เป็ นผลกระทบจากราคาเเษเหล็กที่สงู ขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของราคากราไฟต์
อิเล็กโทรด ซึง่ นาไปสูต่ ้ นทุนการแปลงสภาพที่สงู ขึ ้น
3) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
2562
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
208
(10%)
187
ค่าใช้ จา่ ยในการขายรอบปี การเงิน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปริ มาณการขายที่ลดลง
4) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

2562
566

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
757
(25%)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสาหรับปี ก่อนรวมผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาโครงการกลยุทธ์การตลาดทีย่ งั่ ยืนและค่าใช้ จา่ ยเครื่ องหมายการค้ า TATA ซึง่
ไม่ปรากฎในปี ปั จจุบนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
5) ต้ นทุนทางการเงิน

2562
ต้ นทุนทางการเงิน

79

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
83
(5%)

ต้ นทุนทางการเงินลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุจากดอกเบี ้ยในการใช้ ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื ้อ
สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่นๆลดลงเนื่องจากการผลิต off peak ซึง่ ส่วนหนึง่ ชดเชยกับดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น
จากการทา LC เนื่องจากซื ้อเหล็กแท่งนาเข้ าเพิ่มขึ ้น
6) กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

กาไร)ขาดทุน(ก่อนภาษีเงินได้

2562
(148)

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
585
(125%)

กาไร)ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ของรอบปี การเงิน 2562 ต่ากว่ารอบปี การเงิน 2561 สาเหตุจากปริมาณการ
ขายที่ลดลงจากความอ่อนแอของความเชื่อมัน่ ในตลาด ต้ นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ ้นจากราคาเเษเหล็กและวัตถุดิบ
ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ส่วนหนึง่ ชดเชยกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ลดลง
7) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2562
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

41

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
131
(69%)

จากการลดลงของกาไรก่อนภาษีเงินได้ ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ ภาษี เงินได้
ลดลงในปี ปั จจุบนั
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
8) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

2562
927

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
520
78%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น 407 ล้ าน
บาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน การเปลีย่ นแปลงนี ้เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
720 ล้ านบาท ซึ่ง ประกอบด้ วยก าไรจากการด าเนิ นงานก่ อนการเปลี่ย นแปลงในทรั พ ย์ สิน และหนี ส้ ิน
ดาเนินงาน 503 ล้ านบาท และการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงานลดลง 217 ล้ านบาท ส่วน
ใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสด
สุทธิจานวน 255 ล้ านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจานวน 58 ล้ านบาทใช้ ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 54 ล้ านบาทและจ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
การเงินจานวน 4 ล้ านบาท
9) ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื – สุทธิ

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ

2562
676

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
1,259
(46%)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ลดลงจากลูกหนี ้การค้ าส่งออกลดลง ซึง่ การส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 ได้ รับ
ชาระหนี ้ครบทังจ
้ านวนภายในเดือน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกันคิดเป็ นร้ อยละ 9 เทียบกับร้ อยละ 38 ในปี ก่อนซึง่
เป็ นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทเอินเดียที่ได้ รับชาระหนี ้ครบทังจ
้ านวนภายในเดือน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจานวนหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
จากลูกหนี ้ไม่ได้ โดยใช้ ประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี ้ในอดีตควบคูก่ บั การวิเคราะห์ฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี ้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.62
ของยอดลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
10) สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

2562
3,188

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
3,478
(8%)

สินค้ าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนดีขึ ้น ส่งผลให้ มีสินค้ าสาเร็ จรู ป
คงเหลือลดลง
11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2562
3,180

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
3,317
(4%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ลดลงจากค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี ซึง่
ส่วนหนึง่ ชดเชยกับการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในสินทรัพย์ 347 ล้ านบาท
12) สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2562
100

หน่วย : ล้ านบาท
%
2561
เปลีย่ นแปลง
78
28%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น เกิดจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คลรอขอคืนของปี การเงิน 2562
13) เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
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2562
1,720

หน่วย : ล้ านบาท
2561
% เปลีย่ นแปลง
1,774
(3%)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลงจากการใช้
้
ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื ้อเเษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น
ๆ ลดลง ซึง่ ส่วนหนึง่ ชดเชยกับเงินกู้ที่เพิ่มขึ ้นจากทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื ้อเหล็กแท่งนาเข้ า
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.เ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินสาหรับทรัสต์รีซีทส์ มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ
2.67 - 3.95 ต่อปี และสาหรับการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนอื่นมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1
ต่อปี )พ.เ. 2561 : ร้ อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี ( และมีกาหนดชาระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.เ.
2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.เ. 2562 )พ.เ. 2561 : ระหว่างวันที่ 2 เมษายน พ.เ. 2561 ถึงวันที่ 18 มิถนุ ายน
พ.เ. 2561(
14) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน-สุทธิ
2561

2562
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

42

-

หน่วย:ล้ านบาท
% เปลีย่ นแปลง
100%

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิม่ ขึ ้นจากการลงทุนติดตังแผงผลิ
้
ตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหรื อ โซลาร์
รูฟท็อปของ SCSC เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนในส่วนของค่าใช้ จ่ายทางด้ านพลังงาน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.34 เท่า ซึ่งดีขึ ้นจาก 0.37 เท่า
ในปี 2561
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 9,035 ล้ านบาท เป็ นทุนชาระแล้ วของหุ้นสามัญรวม 11,810
ล้ านบาท โดยมีกาไร/)ขาดทุน(สะสม (3,131) ล้ านบาท, สารองตามกฎหมาย 369 ล้ านบาท, กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1 ล้ านบาท และ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (14) ล้ านบาท
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,115 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน 2,856 ล้ าน
บาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียน 259 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 92 และร้ อยละ 8 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ ทังนี
้ ้ หนี ้สิน
หมุนเวียนประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 1,720 ล้ านบาท, เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 1,110 ล้ านบาท, หนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี – สุทธิ 1 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น 25 ล้ านบาท หนี ้สินไม่หมุนเวียน
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
ประกอบด้ วยหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 41 ล้ านบาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 217 ล้ านบาท และประมาณ
การหนี ้สินค่ารื อ้ ถอน 1 ล้ านบาท
ภาระหนีแ้ ละภาระคา้ ประกันที่เกี่ยวข้ องอาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทมีภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทย่อยมีเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิ ดแล้ วแต่ยงั ไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นหนี ้สิน 35 ล้ านบาท
2. หนังสือคา้ ประกันที่อ อกโดยสถาบัน การเงิ นแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค การนิค ม
อุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จานวน 350 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
3. บริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื ้อเครื่ องจักร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม 72 ล้ านบาท
4. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริ การ) 72 ล้ านบาท
ปั จจัยอื่นที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสีย่ งที่ระบุในหัวข้ อปั จจัยความเสีย่ ง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 30 เครื่ องมือทางการเงิน
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาปี 2561-2562
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2)

บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ว นที่เป็ นสาระสาคัญทังของ
้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว

(3)

บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
า
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ นางอริ ศ รา ณ ระนอง เป็ นผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ เอกสารนี ไ้ ว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ลายมื อชื่ อของ
นางอริศรา ณ ระนอง กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น ”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

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

ลายมือชื่อ

…………………………………
…………………………………

ประทับตราบริษัท
ผู้รับมอบอานาจ
นางอริ เรา ณ ระนอง
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เลขานุการบริ ษัท

…………………………………

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

1. นายปิ ยุช กุปต้ า
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
23 ตุลาคม 2554

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

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

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การตลาดและการขาย
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

2552 – ปั จจุบนั
2555 – 2556

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

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)

1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA)
University of Denver, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA)
University of Denver, USA
ประวัติกำรอบรม
- Director Certification Program
(DCP 39/2004)
วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
- IOD-Corporate Social Responsibility
8 กรกฎาคม 2560
Program (CSR 1/2006)
- IOD-Chartered Director Course
(CDC 2/2008)
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries Class (CGI 0/2014)
- The Role of Chairman Program
(RCP 2017)
- Strategic Board Master Class
(SBM 3/2018)
- Fellow Member
- Chartered Director
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

2. นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน

62

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลำ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2551 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2555 - 2559

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น ้ามันพืช
จากัด
บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จากัด
บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ ้ง
(บราซิล)
บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จากัด
ปาปั วนิวกินี
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด
(มหาชน)*
บริษัท ลิเบอร์ ทสั จากัด
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)*
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงศรี จากัด

2

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจ
เพื่อสังคมและความยัง่ ยืน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

62 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ)
New York University, School of Law, USA
- ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami, School of Law, USA
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติกำรอบรม
- Corporate Secretary (CSP: 4/2003)
วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
- Director Certification Program (DCP: 33/2003)
28 มีนาคม 2556
- 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)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ช่ วงเวลำ
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
หอการค้ าไทย

3

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
20 มีนาคม 2561

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท การเงินและการลงทุน
George Washington University, Washington DC,
USA
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติกำรอบรม
Directors Certification Program (DCP : 265 / 2018)

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2562 – ปั จจุบนั

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร – กลุม่ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร
และประสิทธิภาพองค์กร
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)*

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท คอนวูด จากัด

2558 – 2560

กรรมการผู้มีอานาจ

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ ้ง จากัด

2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (1)

4

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

5. นายธราธร เปรมสุนทร
กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
29 กรกฎาคม 2545

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

55 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Oklahoma City University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2539 – ปั จจุบนั
2544 – 2557

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
รองผู้จดั การอาวุโส
กรรมการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ศรีราชาฮาร์ เบอร์

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

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี)

5

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

6. นายรังกะนาร์ ท รากุปะติ เราว์
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ

อำยุ
(ปี )

59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
-

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ

Kalimati Global Shared Services Ltd

2561 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Bamnipal Steel Ltd

Chartered Accountant, Institute of Chartered of

2561 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Tata Steel Special Economic Zone Ltd

Accountants of India

2561 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

TRF

2559 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Industrial Energy Limited

2558 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Jamshedpur Utilities and Services

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
29 เมษายน 2559

Company Ltd
2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

Tata Steel Holdings Pte Ltd

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

T S Global Holdings Pte Ltd

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

T S Global Procurement Company Pte Ltd

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

T S Global Mineral Holdings Pte Ltd

2557 – ปั จจุบน
ั

กรรมการ

ProCo Issuer Pte Ltd

2556 – 2562

กรรมการ

TSIL Energy Limited

2556 – 2562

กรรมการ

Tata Sponge Iron Ltd

2556 – ปั จจุบน
ั

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ

Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

ใหญ่ – การเงิน

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี)

6

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

7. นายอาชีช อนุปัม
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยัง่ ยืน

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
Birla Institute of Technology Ranchi, India
ประวัติกำรอบรม
- Advanced Management Program CEDEP,
(INSEAD, France)

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Indian Steel & Wire Product Limited

2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Tata Sponge Limited

2561 – ปั จจุบนั

ประธานกรมการ

The Siam Industrial Wire Co., Ltd.

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

NatSteel Holdings Pte. Limited,
Singapore

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
30 มกราคม 2561
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี)

7

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

8. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
ยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 ธันวาคม 2556

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

51

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

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556

ผู้บริหาร Tubes SBU

Tata Steel Limited, India

2548 – 2553

หัวหน้ าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน้ าฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
หัวหน้ าฝ่ ายการบริการเทคนิค

Tata Steel Limited, India

(DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี)

8

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

9. นายวันเลิศ การวิวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ – การผลิต

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 เมษายน 2559

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จดั การโรงงาน – ระยอง

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

ประวัติกำรอบรม
- Global Leadership Development Programme,
India/UK

9

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

10. นายจายันทา ชาคราบอร์ ตี ้
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – การเงิน

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
15 กันยายน 2559

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ , Calcutta
University
- Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants of India
ประวัติกำรอบรม
- General Management Programme,
CEDEP, France
- Global Leadership Development
Programe, India/UK
- Director Certification Program (DCP :
241/2017), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม และ บจก. เหล็ก
สยาม (2001)

2556 – 2559

Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)

Tata Steel Limited

2556 - 2559

กรรมการ

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

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

Tata Steel Limited

10

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

11. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 มกราคม 2553

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

56 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริ ษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
220,000
ไม่มี
(0.00)

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลำ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

ประวัติกำรอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Ethical Leadership Program (ELP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

12. นาย ไพฑูรย์ เชื ้อสุข
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –จัดหา

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 เมษายน 2555

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

56 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

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

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ และผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้จดั การโรงงาน – สระบุรี
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – เหล็กรีด
ผู้จดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

ประวัติกำรอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

13. นายชัยเฉลิม บุญญานุวตั ร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
การตลาดและการขาย

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
31 กรกฎาคม 2555

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ประวัติกำรอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2555 – 2559

2555 – 2555
2553 – 2555

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ และ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ โรงงานสระบุรี
ผู้จดั การโรงงาน สระบุรี
ผู้จดั การส่วนอาวุโสส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบารุง

บจก. เหล็กสยาม (2001)

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

14. นายอมิท คันนา
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – บริหาร
การลงทุนและความเป็ นเลิศทางธุรกิจ

อำยุ
(ปี )

52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
National Institute of Technology
Jamshedpur, India

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2557 - 2558
2553 - 2557

2551 - 2553
วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 เมษายน 2558

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
Head Improvement Initiatives
Head Integrated Electrical
Maintenance – Power House &
Industrial Gases Department
Head TQM - Knowledge Management,
Management Information Group &
Business Assessment

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

Tata Steel Limited, India
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

15. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
Bihar Institute of Technology, India

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จดั การโรงงาน – ชลบุรี

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

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 เมษายน 2555

15

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

16. นายพรชัย ตังวรกุ
้ ลชัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 เมษายน 2559

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2559 – ปั จจุบนั
2551 – 2559
2549 – 2551
2548 – 2549
2547 - 2548
2538 - 2547

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด
ผู้จดั การส่วน – ผลิตเหล็กรีด
ผู้จดั การส่วน – ผลิตเหล็กรีด
วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง
วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
บจก. เหล็กสยาม(2001)
บจก.เหล็กสยาม(2001)
บจก. เหล็กสยาม(2001)

16

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

17. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ โรงงานสระบุรี

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 มิถนุ ายน 2559

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ , Carnegie Mellon
University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

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

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบารุง/ส่วน
เหล็กแท่ง

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

17

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง

นางอริศรา ณ ระนอง
เลขานุการบริษัท

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 พฤษภาคม 2560

อำยุ
(ปี )

53

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำท หน้ ำที่ และทักษะ
ของกำรเป็ นกรรมกำร
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Bridgeport,
Connecticut, USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครั ว
ในบริษัท
ระหว่ ำง
หุ้น (%)
ผู้บริ หำร
0
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

2554 - 2560
2552 - 2554
2551 - 2552

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตำแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ผู้จดั การส่วน – ส่วนสื่อสาร
และกิจกรรมองค์กร
ผู้จดั การส่วน – จัดการลงทุน
ผู้จดั การส่วน – สานักงาน
เลขานุการบริษัท

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ประวัติกำรอบรม
- Company Secretary Program (CSP 83/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

18

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผูบ
้ ริหารของบริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน)
ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษ ัทย่อย

่ – สกุล
ชือ

บริษ ัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุป
๊ จาก ัด

บริษ ัท เหล็กสยาม (2001) จาก ัด

บริษ ัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาก ัด

///

///

///

1. นายราจีฟ

มังกัล

2. นายวันเลิศ

การวิวัฒน์

/

/

/

3. นายจายันทา

ชาคราบอร์ต ี้

-

/

/

4. นายศิโรโรตม์

เมธมโนศักดิ์

/

/

/

5. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี

//

-

-

6. นายพรชัย

ตัง้ วรกุลชัย

/

-

//

7. นายรุง่ โรจน์

เลิศอารมย์

-

//

-

5 คน

5 คน

5 คน

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

// = กรรมการผู ้จัดการ

/// = ประธานกรรมการ

1

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊ จาก ัด (มหาชน)

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

1. นายราจีฟ มังกัล*

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย

ผูบ
้ ริหาร

(%)
0

ไม่ม ี

51

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(Metallurgy) (เกียรตินย
ิ ม)
University of Roorkee, India

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

นายวันเลิศ การวิวัฒน์
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
การผลิต

53

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้า
คุณทหารลาดกระบัง

0

ไม่ม ี

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
*เป็ นกรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนังสือรับรอง

2

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบัน

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556

ผู ้บริหาร Tubes SBU

Tata Steel Limited, India

2548 – 2553

หัวหน ้าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน ้าฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
หัวหน ้าฝ่ ายการบริการเทคนิค

Tata Steel Limited, India

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

2554 – 2555

ผู ้จัดการโรงงาน – ระยอง

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

ประว ัติการอบรม
- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,
India
- Advanced Management Program
CEDEP (INSEAD, France)
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Director Certification Program
(DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2.

ตาแหน่ง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊ จาก ัด (มหาชน)

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ –
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย

ผูบ
้ ริหาร

(%)
220,000
(0.00)

ไม่ม ี

2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

ไม่ม ี

2559 – ปั จจุบัน
2551 – 2559

กรรมการ
ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด
ผู ้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด
ผู ้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด
วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง โรงงานสระบุร ี
วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุร ี

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บจก. เหล็กสยาม(2001)
บจก.เหล็กสยาม(2001)
บจก. เหล็กสยาม(2001)

56

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Ethical Leadership Program (ELP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย( IOD)
4. นายพรชัย ตัง้ วรกุลชัย
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
โรงงานระยอง

49

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

2549 – 2551
2548 – 2549
2547 - 2548
2538 – 2547

3

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊ จาก ัด (มหาชน)

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

5. นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
โรงงานชลบุร ี

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย

ผูบ
้ ริหาร

(%)
0

ไม่ม ี

60

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครือ
่ งกล) Bihar Institute of
Technology, India

4

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2555 – ปั จจุบัน
2554 – 2555

กรรมการ
ผู ้จัดการโรงงาน – ชลบุร ี

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กสยาม (2001) จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

1. นายราจีฟ มังกัล*

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย (%)
0

ผูบ
้ ริหาร
ไม่ม ี

51

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(Metallurgy) (เกียรตินย
ิ ม)
University of Roorkee, India

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

นายวันเลิศ การวิวัฒน์
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
การผลิต

53

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้า
คุณทหารลาดกระบัง

0

ไม่ม ี

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
*เป็ นกรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนังสือรับรอง

5

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบัน

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556

ผู ้บริหาร Tubes SBU

Tata Steel Limited, India

2548 – 2553

หัวหน ้าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน ้าฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
หัวหน ้าฝ่ ายการบริการเทคนิค

Tata Steel Limited, India

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

2554 – 2555

ผู ้จัดการโรงงาน – ระยอง

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

ประว ัติการอบรม
- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,
India
- Advanced Management Program
CEDEP (INSEAD, France)
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Director Certification Program
(DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2.

ตาแหน่ง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กสยาม (2001) จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ต ี้
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชี

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรมเกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ท ักษะของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย (%)
0

ผูบ
้ ริหาร
ไม่ม ี

53

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์,
Calcutta University
- Chartered Accountant,
Institute of Chartered
Accountants of India
ประว ัติการอบรม
- General Management
Programme, CEDEP, France
- Global Leadership
Development Programe,
India/UK
- Director Certification Program
(DCP : 241/2017), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริหาร

56

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

220,000
(0.00)

ไม่ม ี

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Ethical Leadership Program
(ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย( IOD)

6

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบัน

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2559 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม และ
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2556 – 2559

Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)

Tata Steel Limited

2556 - 2559

กรรมการ

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

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

Tata Steel Limited

2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กสยาม (2001) จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

5. นายรุง่ โรจน์ เลิศอารมย์
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ โรงงานสระบุร ี

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรมเกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ท ักษะของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย (%)
0

ผูบ
้ ริหาร
ไม่ม ี

47

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาโท วัสดุศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์, Carnegie Mellon
University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลห
การ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2259 – ปั จจุบัน
2558 – 2559
2557 – 2558
2555 – 2557

7

ตาแหน่ง

กรรมการ
ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก
แท่ง
ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก
แท่ง
ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อม
บารุง/ส่วนเหล็กแท่ง

บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

1. นายราจีฟ มังกัล*

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย

ผูบ
้ ริหาร

(%)
0

ไม่ม ี

51

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(Metallurgy) (เกียรตินย
ิ ม)
University of Roorkee, India

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

นายวันเลิศ การวิวัฒน์
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
การผลิต

53

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้า
คุณทหารลาดกระบัง

0

ไม่ม ี

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK

8

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบัน

กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.

2553 – 2556

ผู ้บริหาร Tubes SBU

Tata Steel Limited, India

2548 – 2553

หัวหน ้าฝ่ ายเหล็กลวด
หัวหน ้าฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
หัวหน ้าฝ่ ายการบริการเทคนิค

Tata Steel Limited, India

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊

2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

2554 – 2555

ผู ้จัดการโรงงาน – ระยอง

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม

ประว ัติการอบรม
- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,
India
- Advanced Management Program
CEDEP (INSEAD, France)
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Director Certification Program
(DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2.

ตาแหน่ง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

3. นายจายันทา ชาคราบอร์ต ี้
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชี

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรม เกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และท ักษะ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย

ผูบ
้ ริหาร

(%)
0

ไม่ม ี

53

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์,
Calcutta University
- Chartered Accountant, Institute
of Chartered Accountants of
India
ประว ัติการอบรม
- General Management
Programme, CEDEP, France
- Global Leadership Development
Programe, India/UK
- Director Certification Program
(DCP : 241/2017), สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

9

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2561 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

NatSteel Holdings Pte. Ltd.
บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม และ
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2556 – 2559

Chief Financial Controller
(Business Analysis and
Group Reporting)

Tata Steel Limited

2556 - 2559

กรรมการ

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

2550 – 2556

Chief (Corporate Accounts and
Financial Reporting)

Tata Steel Limited

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษ ัทย่อย
บริษ ัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาก ัด

่ – สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร
บุคคลและบริหาร

อายุ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา / ประว ัติการ

จานวน

ั ันธ์
ความสมพ

(ปี )

อบรมเกีย
่ วก ับบทบาท หน้าที่ และ

การถือหุน
้

ทางครอบคร ัว

ท ักษะของการเป็นกรรมการ

ในบริษ ัท

ระหว่าง

หน่วย (%)
220,000
(0.00)

ผูบ
้ ริหาร
ไม่ม ี

0

ไม่ม ี

56

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินย
ิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

่ หน่วยงาน / บริษ ัท /
ชือ
ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน
2555 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม (2001)

2559 – ปั จจุบัน
2551 – 2559

กรรมการ
ผู ้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด
ผู ้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด
ผู ้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด
วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง
วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด

บจก. เหล็กก่อสร ้างสยาม
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป
๊
บจก. เหล็กสยาม(2001)
บจก.เหล็กสยาม(2001)
บจก. เหล็กสยาม(2001)

ประว ัติการอบรม
- Global Leadership Development
Programme, India/UK
- Ethical Leadership Program
(ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย( IOD)
5. นายพรชัย ตัง้ วรกุลชัย
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ –
โรงงานระยอง

49

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้ า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549 – 2551
2548 – 2549
2547 - 2548
2538 – 2547

10

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ าฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
นางสาวสุธิดา แก่นจันทร์

วันที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้
1 มิถนุ ายน 2553

อำยุ
(ปี )
51

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท 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” Thai Institute Of Directors

จำนวน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
หุ้น (%)
0

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั ว
ระหว่ ำง
ผู้บริ หำร
ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลำ
2553 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ ง
ผู้จดั การส่วนอาวุโส ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่ วยงำน/ บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

