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. ข้อมูลทัวไป 

 

ชือบริษทั  : บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “TSTH”) 

(เดิมชือบริษทั มิลเลนเนียม สตีล จาํกดั (มหาชน) หรือ“MS”) 
   

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107545000136 
   

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้างการรวมกจิการโดยการเขา้ถือหุ้น 

ใ นบริ ษัทย่อย ได้ แก ่ บริ ษัท  เ อ็ น. ที . เ อส .  สตี ลก รุ๊ป  จํ า ก ัด  ( มห า ช น)  ( “ NTS”)  

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จาํกดั (“SISC”) และบริษทั เหล็กกอ่สร้างสยาม จาํกดั (“SCSC”)  ซึง

บริษทัยอ่ยทังสามบริษทัดาํเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาด

เล็ก และอืนๆ  
   

สัญลักษณ์หลกัทรพัย์ : TSTH, TSTH-W1 และ TSTH-W2  
   

วนัเริมก่อตังบริษทั : 12 กรกฎาคม 2545 
   

วนัเริมจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ :   พฤศจิกายน  
   

ทีตงัสํานักงานใหญ่ : เลขที  อาคารรสา ทาวเวอร์  ชัน  ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
   

โทรศัพท์ : 0-2937-1000 
   

โทรสาร : 0-2937-1223 
   

เวบ็ไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  
   

ทุนจดทะเบียน (ณ 31 มีนาคม 2555) : 11,025,579,573 บาท 

  หุ้นสามญั               , , ,   หุ้น 

  หุ้นบุริมสิทธิ   252,773,225  หุ้น 

ทุนชําระแล้ว (ณ 31 มีนาคม 2555) : 8,421,540,848 บาท 

  หุ้นสามญั                ,168,767,623   หุ้น  

  หุ้นบุริมสิทธิ   252,773,225   หุ้น 
   

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 
   

http://www.tatasteelthailand.com
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ใบสําคญัแสดงสิทธิ : TSTH – W1   1,083,275,200  หน่วย   

  TSTH – W2   1,520,763,525  หน่วย  

  รวม                , , ,   หนว่ย 
   

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชัน 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0-2229-2800      โทรสาร  -2359-1262-3 
   

ผู้สอบบญัชี : นางนชัลี บุญญะการกุล (ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3126) 

  
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั   

อาคารรัจนาการ ชัน  เลขที  ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท ์  0-2676-5700 โทรสาร   0-2676-5757 
   

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวปรารถนา  สิงหะเนติ 

  โทรศพัท ์  0-2 -1000 ต่อ       โทรสาร  - -  

  อีเมล ์ pratanas@tatasteelthailand.com 

mailto:pratanas@tatasteelthailand.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย* (ณ 1 มีนาคม 255 )  

 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0105544085276 

ประเภทธุรกจิ  : ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

วนัทีกอ่ตงั  : 3 กนัยายน 2544 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 49 หมูที่ 11 ตาํบลบางโขมด อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท ์0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002 

ทุนจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บาท 

ทุนชาํระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 

มูลคา่หุ้นทีตราไว ้ : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0105532094348 

ประเภทธุรกจิ  : ผลิตเหล็กเส้น 

วนัทีกอ่ตงั : 4 ตุลาคม 2532 

ทีตงัโรงงาน  : แปลงที ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

  โทรศพัท ์0-3868-3968 โทรสาร 0-3868-3969 

ทุนจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บาท 

ทุนชาํระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 

มูลคา่หุ้นทีตราไว ้ : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

 

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001273 

ประเภทธุรกจิ  : ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด 

วนัทีกอ่ตงั  : 4 ตุลาคม 2531 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 351 หมูที่ 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  โทรศพัท ์0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350 

ทุนจดทะเบียน  : 4,628,010,864.00 บาท 

ทุนชาํระแล้ว  : 3,253,398,864.00 บาท 

มูลคา่หุ้นทีตราไว ้ : 1.20 บาท 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น  : NTS - W1     476,530,000 หน่วย 

  NTS - W2    668,980,000 หน่วย 

  รวม 1,145,510,000 หน่วย 

ถือโดย TSTH   99.66 % 

หมายเหต ุ* ทีอย ูข่องสาํนักงานใหญ่บริษทัยอ่ยทงัสาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 1090   โทรศพัท ์ 0-2937-

1000   โทรสาร  0-2937-1223 
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. ปัจจัยความเสียง 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํโครงสร้างการบริหารความเสียงขึนเพือส่งเสริมการจดัการความเสียง 

ด้วยวธีิการคาดการณ์ไปขา้งหน้า ซึงจะช่วยให้บริษทัสามารถทีจะเผชิญและจัดการกบัความเสียง เพือบรรเทาผลกระทบจากความ

เสียงต่างๆได้ โดยในขณะเดียวกนักจ็ะช่วยให้บริษทัสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู ่ เพือใหเ้กดิผลประโยชน์ทางด้านธุรกจิได้

ต่อไปอีกด้วย 

 

การทีบริษทัดาํรงอยูใ่นอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นทีคาดการณ์ไดว้า่บริษทัจะตอ้งเผชิญกบัความเสียงและขอ้ทีตอ้งพิจารณาใน

หลายดา้น ดว้ยเหตุนีบริษทัจึงไดจ้ัดทาํและรวบรวมความเสียงของธุรกจิทงัหมด ตลอดจนดาํเนินการวิเคราะห์อยา่งละเอียดถึง

สภาพแวดล้อมของธุรกจิ สถานการณ์ด้านการตลาด รวมถึงศักยภาพและความสามารถขององคก์ร โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสียงจะไดมี้การพิจารณาและเปรียบเทียบในปัจจยั และภารกจิงานดา้นตา่งๆ ทงัหมด ประกอบกบัสิง

ทีไดเ้รียนรู้หลกัๆ ทีบริษทัไดป้ระสบหรือเผชิญมา และดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งละเอียดถีถ้วน เพือกาํหนด

มาตรการและกลยุทธในการบรรเทาความเสียงดงักลา่วไวล้่วงหนา้ ทงันี ได้มกีระบวนการจัดลาํดบัความสําคญัเร่งด่วนของความ

เสียงทีอาจเกดิขึน ควบคู่ไปกบัการมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานรับไปดาํเนินการเป็นการเฉพาะเจาะจง เพือให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับการประเมินแนวทางในการจดัการความเสียงประเภท

ต่างๆ มีดงัต่อไปนี 

 

1.  ความเสียงด้านการตลาด 

อุตสาหกรรมเหลก็ของไทยเผชิญกบัความเสียงอยา่งมาก จากความตอ้งการและราคาของสินคา้ทีมีความผนัผวนตามฤดูกาล 

เช่นเดียวกบัในประเทศอืนทีตอ้งประสบความเสียงนี ทงัในดา้นราคาวตัถุดิบและราคาของสินคา้สําเร็จรูปเนืองจากผลิตภณัฑ์

เหล็กทรงยาวมกัใช้งานในภาคการกอ่สร้างเป็นหลกั ดังนนั การเติบโตของอัตราผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่ความผนัผวนทางดา้นอุปสงค ์ นอกจากนนั จากการทีประเทศไทยได้ส่งเสริม ในเรืองขอ้ตกลงการคา้เสรี จึงเป็นเหตุ

ให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงสืบเนืองมาจากการนาํเขา้เหล็กจากต่างประเทศ ซึงนาํไปสู่ความผนั

ผวนทีเพิมมากขึนต่อราคาของผลิตภณัฑเ์หล็กสําเร็จรูป  

 

บริษทัไดด้าํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้านลบของความเสียงดา้นการตลาด โดยการมุง่เน้นทีการ

สร้างตราสินคา้ในสายผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั นอกจากนนั บริษทัยงัไดพ้ัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อยา่งตอ่เนือง เพือเพิ มส่วนแบ่ง

การตลาดในดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ ซึงจะทาํให้บริษทัสามารถลดการพึงพิงตลาดดา้นการกอ่สร้างไมใ่ห้มีมากจนเกนิไป

ผลิตภณัฑใ์หมที่เพิ มมลูค่าสูงขึนนีจะทาํให้มีรายได้ทีเพิมมากขึน การทีบริษทัมุ่งเน้นในการเพิ มสัดส่วนสินคา้เหล็กพิเศษมากขึน 

จะมีผลโดยตรงต่อการลดความเสียงทางดา้นการตลาดได้ โดยสินคา้เหล็กพิเศษนี บริษทัไดรั้บการสนับสนุนจากผูเ้ชียวชาญดา้น

เทคนิค ทงัจากภายในและจากระดับกลุ่มบริษทัทาทาสตีล 

 

2. ความเสียงด้านวัตถุดบิ 

การทีธุรกจิตอ้งขึนอยูก่บัราคาของวตัถุดิบเช่นเดียวกบับริษทัผูผ้ลิตเหล็กรายอืนๆ บริษทัจึงตอ้งเตรียมป้องกนัปัญหาความเสียงที

เกดิจากความผนัผวน ทงัด้านปริมาณและราคาของวตัถุดิบ หลงัจากทีบริษทัตดัสินใจหยดุ MBF ความเสียงของบริษทัจึงจาํกดัอยู่

ทีเศษเหล็ก เนืองจากประเทศไทยมปีริมาณเศษเหล็กในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้ภายในประเทศ 

ดังนนั แนวทางในการบรรเทาและลดปัจจยัความเสียงนีของบริษทักคื็อ การสร้างความเขม้แข็งและความสัมพนัธที์ดีกบัเครือขา่ย

กบัผูข้ายวตัถุดิบภายในประเทศ เพือใหเ้กดิความเชือมนัไดว้า่การรวบรวมเศษเหลก็ในประเทศจะมีความตอ่เนืองและสมาํเสมอ 

นอกเหนือจากนีแลว้ การนาํเขา้เศษเหล็กจากตา่งประเทศกเ็ป็นอีกส่วนหนึงของเครืองป้องกนั ความเสียงดา้นวตัถุดิบให้แกบ่ริษทั
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ได้ เนืองจากบริษทัได้มีการจัดทาํสัญญาและจดัหาเศษเหล็กให้ไดใ้นเวลาทีเหมาะสม ซึงสามารถช่วยลดความเสียงทงัในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ในช่วงปีทีผา่นมา บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัอยา่งยิงกบัการดาํเนินการในดา้นนีและไดรั้บการสนบัสนุนดา้น

ทรัพยากรตา่งๆ เป็นอยา่งดีจากระดับกลุ่มบริษทัทาทาสตีลด้วยกนั 

 

3.  ความเสียงทีเกียวกับเตาถลงุเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF) 

โครงการเตา MBF ที NTS ไดเ้ริมดาํเนินการทดสอบระบบดว้ยการผลิตนาํเหลก็หลอมเหลวเพือเป็นการเพิมมลูค่าเพิมให้กบั

ผลิตภณัฑข์องบริษทั อยา่งไรกต็าม สืบเนืองจากถ่านโคก้และสินแร่เหล็กมีราคาสูงขึนมากอยา่งตอ่เนือง จึงไดส่้งผลให้บริษทั

ตอ้งตดัสินใจหยุดการผลิตนาํเหล็กหลอมเหลวจาก MBF ไวเ้ป็นการชัวคราว ตงัแตเ่ดือนสิงหาคม 2554 เป็นตน้มา บริษทัได้

พิจารณาและกาํหนดความเสียงของปัญหาตา่งๆ ทีอาจเกดิขึนได้เมือเริมเดินเตาใหม่อีกครัง จึงไดก้าํหนดให้มีการบาํรุงรักษา

เครืองจกัรอยา่งเหมาะสม และยงัคงดูแลรักษาพนกังานผูป้ฏิบติังานในโครงการดงักล่าวนีไวต่้อไป โดยไดพิ้จารณาโยกยา้ยให้ไป

ปฏิบัติงานอืนๆ ทีเหมาะสมที NTS บริษทัยงัคงเฝ้าติดตามการเคลือนไหวของราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด เพือพิจารณาถึงความ

เป็นไปได้ทีจะเริมกลบัมาผลิตด้วยเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวนีอีกครัง ควบคูไ่ปกบัการคงรักษาความสมัพนัธอ์ันดีไวอ้ยา่งต่อเนือง

กบัผูข้ายวตัถุดิบทุกราย 

 

4.  ความเสียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

เช่นเดียวกนักบัผูผ้ลิตเหล็กในประเทศต่างๆ ซึงกระบวนการผลิตเหล็กจะมีปัจจัยความเสียงตอ่สุขภาพความปลอดภยัและ

สิงแวดล้อมในการทาํงานอยูด้่วย ถึงแมว้า่การผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วสัดุหรือวตัถุดิบทีเป็นอนัตราย แตใ่นกระบวนการผลิต

เหล็กจะตอ้งใช้อุณหภมิูสูงและตอ้งมีการเคลือนยา้ยหรือบรรทุกสิงของทีมีนาํหนกั ดังนนั ทุกโรงงานซึงมีทงัพนักงานประจาํและ

ผูรั้บเหมา จึงจาํเป็นตอ้งมีแผนจดัการเพือความปลอดภยัทีครอบคลุมทุกๆ ดา้นอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยเหตุนีบริษทัจึงได้จัดทาํ

โครงการความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยขึนทีโรงงานทงัสามแห่งของบริษทั โดยเฉพาะการปฏิบติัตามโครงการควบคุมความ

เสียงร้ายแรง เพือลดความเสียงทีอาจเกดิจากสภาพการทาํงานและวิธีการทาํงานทีไม่ปลอดภยั ซึงได้ดาํเนินการอยา่งจริงจังตลอด

ปีทีผา่นมาการกาํหนดให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามแนวทางจัดการความปลอดภยัสําหรับผูรั้บเหมาอยา่งเขม้งวดเพือมุ่งไปสู่ “ความ

ผิดพลาดเป็นศูนย”์ เพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานทีปลอดภัยในทุกหนา้ทีงานทีมีผูรั้บเหมาทาํงานโครงการความ

เป็นเลิศในด้านความปลอดภยันี ยงัไดข้ยายจากโรงงานผลิตไปยงัสาํนกังานของบริษทัอีกดว้ย โดยมีการฝึกซอ้มดา้นความ

ปลอดภยัและมกีารจัดฝึกอบรมเพือสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมในเรืองความปลอดภัยในการทาํงานเป็นประจาํ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ได้กาํหนดลาํดบัความสําคญัเพือให้การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรได้เกดิประโยชน์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลด้วยการกาํหนดกฎระเบียบในการจดัการเกยีวกบัสิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม เพือลดผลกระทบ

เชิงลบตอ่ชุมชน ในเรืองนี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม ได้มอบเกยีรตบิัตรรับรองความทุ่มเทพยายามของ NTS และ SCSC ในดา้นการรักษาสภาพแวดล้อม วตัถุดิบหลักที

นาํมาใช้ในการผลิตของทงัสามโรงงานได้แก ่ เศษเหลก็ซึงสามารถนาํกลับมาหมุนเวียนใช้ใหมไ่ดท้งัหมด บริษทัได้กาํหนดกรอบ

การทาํงานด้าน TPM และภายใตโ้ครงสร้างการรายงานของเสียได้กาํหนดให้พนักงานตอ้งดาํเนินการชีบ่งและระบุถึงบริเวณหรือ

จุดทีกอ่เกดิของเสีย ตลอดจนตอ้งดาํเนินโครงการเพือลดการใช้พลงังานดว้ย ซึงบริษทัได้ดาํเนินการตรวจสอบการใช้พลงังาน

เป็นประจาํทุกปีโดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มบริษทั ทาทา สตีล การดาํเนินการดงัทีได้กล่าวมานีได้ช่วยให้เกดิระบบการแจง้เตือน

ทีเหมาะสมในสาํหรับความเสียงใดๆ ทีเกยีวขอ้ง 

 

5.  ความเสียงด้านทรัพยากรบคุคล 

สําหรับพืนทีซึงอย ูน่อกเขตอุตสาหกรรมและอยูใ่นพืนทีกรุงเทพซึงมีตวัเลขผูว้า่งงานอยูใ่นระดับตาํ จึงทาํให้บริษทัตอ้งประสบ

กบัความเสียงอยา่งเห็นไดช้ัดจากอัตราการลาออกของพนักงานทีเพิมขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิในระดบัพนกังานปฏิบติัการ และ

พนกังานระดับบงัคบับญัชาของบริษทั แต่ความเสียงนีโดยปกติจะลดลงเนืองจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้บริหารจัดการเพือการ
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รักษาทรัพยากรบุคคล สาํหรับบริษทัเองกไ็ด้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเติบโตกา้วหน้าในหนา้ทีการงาน 

พร้อมๆ ไปกบัการพัฒนาบุคลากรอยา่งกวา้งขวางทงัในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ทีงานโดยตรง และดา้นการจดัการตา่งๆ ทงันี 

เพือเพิมความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานและจงูใจให้พนักงานทาํงานกบับริษทัต่อไป นอกจากนี บริษทัยงัได้

จดัทาํระบบบริหารจัดการความรู้และระบบงาน IT ทีเกบ็รวบรวมความรู้ของพนักงานให้อยูก่บัองคก์ร เพือลดความเสียงทีอาจ

เกดิขึนได้จากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลทีสาํคญัของบริษทัไป 

 

6.  ความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ 

ความเสียงทีเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศ จะส่งผลให้เกดิความเสียงต่อความสามารถในการ

สร้างผลกาํไรของธุรกจิโดยเฉพาะในรูปของการเพิ มขึนของการจัดซือจากตา่งประเทศ ถึงแมว้า่อาจจะดูเลก็น้อยเมือเปรียบเทียบ

กบัยอดรวมรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิทงัหมดของบริษทั แตบ่ริษทักไ็ด้กาํหนดปัจจยัความเสียงจากความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลียนเงินตราระหวา่งประเทศดังกลา่วไว ้ ซึงบริษทัได้บริหารโดยการใช้มาตรการทีสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการป้องกนั

ความเสียงอยา่งเป็นรูปธรรมซึงมีการกาํกบัดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงินระดบัภูมภิาคและกาํหนดให้มีกลไก

ในการรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งเป็นทางการดว้ย 

 

7.  ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ 

จากการทีสาํนกังานใหญ่และโรงงานตงัอยูใ่น 4 พืนทีแตกตา่งกนั ความเสียงของบริษทัตอ่ภัยทางธรรมชาติจึงอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ในช่วงเหตุการณ์อุทกภยัของปีทีผา่นมา โรงงานผลิตเหล็กของบริษทัทีจงัหวดัสระบุรีได้รับการป้องกนัเป็นอยา่งดีไมต่อ้ง

ให้ถูกนาํทว่ม ถึงแมว้า่จะตอ้งปิดทาํการสืบเนืองจากนาํท่วมบริเวณทีพกัอาศยัของพนกังาน สาํหรับอีกสองโรงงานในภาค

ตะวนัออกไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด อยา่งไรกดี็ บริษทัตระหนกัถึงความเสียงในการดาํเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

และดว้ยเหตุนีจึงได้ทาํประกนัภยัให้ครอบคลุมความเสียงจากภยัธรรมชาติตา่งๆ ตลอดจนบริษทัไดก้าํหนดให้มขีนัตอนปฏิบติัใน

การจดัการกบัภาวะฉุกเฉินขึนสาํหรับทุกโรงงาน และได้มีการจัดการฝึกซอ้มรับมือเป็นระยะๆ เพือให้มนัใจวา่จะสามารถปฏิบตัิ

ตามขนัตอนดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในกรณีทีมีการหยุดชะงักของธุรกจิบริษทักส็ามารถแกไ้ขได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งยืดหยุน่ได้ เพือให้สามารถปรับเปลียนและโยกการผลิตระหวา่งโรงงานทงัสามแห่งได้

อยา่งคล่องตวั 
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. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

ประวัตแิละพฒันาการทีสําคญัทีผ่านมามีดังน ี

 

2545  บริษทัจดทะเบียนจัดตงัขึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ในชือ 

“บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จาํกดั (มหาชน)” (MS) 

 บริษทัควบรวมกจิการระหวา่ง NTS กบั SISC และ SCSC ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ซิเมนตไ์ทยโฮลดิ ง จาํกดั (CHC) 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุมตัใิห้หลกัทรัพยข์องบริษทัเริมซือขายภายใตห้มวด 

“REHABCO” 

12 กรกฎาคม 

 

29 พฤศจิกายน 

 

18 ธนัวาคม 

2547  ตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้ยา้ยหมวดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทักลับสู่หมวด 

“CONMAT” 

18 พฤษภาคม 

2548  CHC บรรลุขอ้ตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยูใ่นบริษทัทงัหมดให้แกก่ลุ่ม Tata Steel 15 ธนัวาคม 

2549 

 

 กลุม่ Tata Steel ร่วมกนัยืนคาํเสนอซือหลกัทรัพยข์องบริษทัทงัหมดโดยสมคัรใจ จาก    

ผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นการทวัไป 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัเปลียนจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 

 บริษทัเปลียนชือจาก “บริษทั มิลเลนเนียม สตลี จาํกดั (มหาชน)” เป็น  

“บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)” 

 ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศเปลียนแปลงชือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัในระบบการซือขาย

จาก “MS” เป็น “TSTH” 

24 กุมภาพันธ์ 

 

4 เมษายน 

14 ธนัวาคม 

 

19 ธนัวาคม 

 

2550 

 

 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2549 ให้แกผู่ถ้ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 

0.03 บาท (38% ของกาํไรสุทธิ) 

15 พฤษภาคม 

 

2551 

 

 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2550 – 2551 ให้แกผู่ถ้ือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามญั  

ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของกาํไรสุทธิ) 

20 สิงหาคม 

 

2552 

 

 โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึงเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็ก

เป็นวตัถุดิบไดก้อ่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทย และเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

2554 

 

 ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศปรับเปลียนหมวดการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั มาอยูใ่น

หมวด “STEEL” 

 โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยดุการผลิตเป็นการชัวคราว เนืองจากราคาวตัถุดิบทีมี

ราคาสูงขึน และคาดวา่จะกลับมาดาํเนินการผลิตเมือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบกลบั

เขา้สู่สภาวะการณ์ทีเหมาะสม 

4 มกราคม 

 

30 สิงหาคม 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบธุรกจิโดยมีรายไดจ้ากการถือหุ้นในบริษทัอืน (Holding Company) มีบริษทัยอ่ยคือ NTS SISC และ SCSC ซึงทงัสาม

บริษทัเป็นผูผ้ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

การดาํเนินงานของบริษทัเป็นการดาํเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทั โดยมีบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารระดับ

สูงสุด และบริษทัยอ่ยทงัสามจะดูแลด้านการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทีบริษทักาํหนดไวท้ังด้านการตลาด 

การวางแผนการผลิต การจดัหาวตัถุดิบ    การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอืนๆ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH” ) เป็นบริษทัยอ่ยที  Tata Steel Limited (“TSL”) 

ถือหุ้นอยูใ่นสดัส่วนร้อยละ  ดาํเนินธุรกจิเป็นบริษทัลงทุน มีสาํนกังานใหญ่ตงัอยูที่ประเทศสิงคโปร์  ทงันี TSL เป็นบริษทัจด

ทะเบียนทีจดัตงัขึนภายใตก้ฎหมายอินเดีย และเป็นผูผ้ลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุดรายหนึงของประเทศอินเดีย ในแง่กาํลงั

การผลิต (Production capacity) โดยผลิตเหล็กในหลายรูปแบบ อาทเิช่น เหล็กรีดร้อน (Hot rolled coil) เหล็กรีดเยน็ (Cold rolled 

coil) เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กเส้น (Rebar) เหล็กลวด (Wire rod) เป็นตน้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ TSL จะมุง่เนน้ในประเทศ

อินเดียเทา่นนั ในขณะทีกลุม่ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัจะเนน้ลูกคา้ในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ  ส่วนทีส่งออกไป

ต่างประเทศนนัจะเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งประเภทกนั แมว้่า TSL จะดาํเนินธุรกจิอุตสาหกรรมเหล็กเช่นเดียวกบับริษทั แต่มีประเภท

ผลิตภณัฑที์หลากหลายมากกวา่และมฐีานลกูคา้ต่างกลุ่มกนั ประกอบกบั TSL มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิทีจะเกอืหนุนซึงกนั

และกนัทางธุรกจิ (Synergy) จากการเป็นธุรกจิทีเกยีวเนืองกนักบับริษัท ซึงจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แกบ่ริษทั จึงไม่

กอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั (Conflict of interest)  

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกาํลังการผลิตสําหรับแต่ละบริษัทยอ่ย  ให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืองในปริมาณทีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (Mass Production) โดยมีวัตถุประสงคเ์พือให้ตน้ทุนของผลิตภัณฑ์อยูใ่นระดบัตาํทีสุด ทังนี บริษทัมีการ

จดัสรรกาํลงัการผลิตสาํหรับแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงันี  

1) NTS ผลิตเหล็กเส้น และเหล็กลวด 

2) SISC ผลิตสินคา้ทีมมูีลคา่เพิมสูงเป็นหลกั เช่น เหล็กลวดคาร์บอนสูง เหล็กลวดคุณภาพพิเศษ และเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

3) SCSC ผลิตเหล็กเส้น 

นอกจากนนั บริษทัยงัคาํนึงถึงการปรับเปลียนการจัดสรรกาํลังการผลิตให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในบางครังเพือประโยชน์

สูงสุดแกก่ลุ่มบริษทั เช่น ภาวะตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เครืองจักรให้มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

โครงสร้างการถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

(“SCSC”) 

.99%.66% .  % 

บมจ. เอน็. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป 

(“NTS”)  

   บจก. เหลก็สยาม (2001) 

(“SISC”) 

   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

(“TSTH”) 
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บริษัทย่อย 
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) 

ณ 31 มีนาคม 2555 
ประเภทธุรกิจ ผลติภัณฑ์ 

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป 3,253.4  ผลิตเหล็ก เหล็กเสน้ และเหลก็ลวด  

บจก. เหล็กสยาม (2001) 120.  ผลิตเหล็ก เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 1,750.  ผลิตเหล็ก เหล็กเสน้ 

 

โครงสร้างรายได้ 

 

บริษทัมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจาํหน่ายตามประเภทผลิตภณัฑ ์ซึงมีการผลิตโดยแต่ละบริษทัยอ่ย ดงันี 

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  

ประเภทผลิตภณัฑ ์  ปี  - 2555  ปี  - 2554  ปี  - 2552  
  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ภายในประเทศ      

เหล็กเส้น 12,609 48.08  12,306 45.98  11,444 51.04  

เหล็กลวด 10,543 40.20  10,357 38.70  7,704 34.36  

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 1,109 4.23  758 2.83  617 2.75  

อืนๆ 145 0.55  105 0.39  127 0.57  

รวมรายได้จากการจัดจําหน่าย

ภายในประเทศ 24,406 93.06 
 

23,526 87.91  19,892 88.72  
           

ส่งออก           

เหล็กเส้น 736 2.81  1,678 6.27  980 4.37  

เหล็กลวด 1,081 4.13  1,557 5.82  1,538 6.86  

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก - -  - -  - -  

อืนๆ - -  - -  12 0.05  

รวมรายได้จากการส่งออก 1,817 6.94  3,236 12.09  2,530 11.28  
           

รวมรายได้จากการจัดจําหน่ายทังสิน ,  .   26,762 100.00 22,422 100.00  
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. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1.  เหล็กเส้น 

ผลิตภณัฑนี์ประกอบดว้ย เหล็กเสน้กลมและเหล็กขอ้ออ้ยทีมีเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลาํดับ 

เหล็กเส้นกลม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2543 ชันคุณภาพ SR 24 และเหล็กขอ้ออ้ยผลิตให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขที 24-25 2548 ชันคุณภาพ SD 30 SD 40 และ SD 50 เหล็กขอ้ออ้ยใช้

ประโยชนห์ลากหลายในอุตสาหกรรมกอ่สร้าง เช่นคอนกรีตเสริมเหลก็ในงานถนน สะพาน เสาตอมอ่ อาคาร บา้น และ งาน

กอ่สร้างทวัไป เป็นตน้ 

 

2.  เหล็กลวดคาร์บอนตํา 

เหล็กลวดคาร์บอนตาํชันคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 5.5-16 มม. และ ผลิต

ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) 

ตามลาํดับเหล็กลวดนีใชเ้ป็นวตัถุดิบในงานกอ่สร้างเช่น ลวดผกูเหลก็ ตะป ูลวดตาขา่ย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชือม ลวด

เบอร์ สกรูและน๊อต เป็นตน้ 

 

3.  เหล็กลวดคาร์บอนสูง 

เหล็กลวดชันคุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 5.5 - 19 มม. และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

เลขที 349-2548 เหล็กลวดชนิดนีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตลวดทีใช้ในงานคอนกรีตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริงรับ

แรงกด สปริงรับ แรงยึด สปริงรับแรงบิด ลวดสลิง เป็นตน้ 

 

4.  เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เช่น เป็นมุมหรือเป็นราง และผลิตให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(มอก.) เลขที 1227-2539 ชันคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใชป้ระโยชนห์ลากหลายในอุตสาหกรรมกอ่สร้าง เช่น ทาํ

โครงหลงัคา เสาไฟฟ้า และโครงป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

 

5.  เหล็กเพลา 

เหล็กเพลาเป็นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 19 - 40 มม.สําหรับชันคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม JIS G3101 (1995) สําหรับการใช้งานทวัไป และ ชันคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐาน JIS G4051 

(1979) สําหรับการใช้งานพิเศษผลิตภณัฑเ์หลา่นีใช้ในภาคยานยนตแ์ละวิศวกรรมทวัไป 

 

6.  ตัด และ ดัด 

บริการตดัและดัดนีใช้ผลิตภณัฑเ์หล็กเส้นทีมคุีณภาพของบริษทัเป็นวตัถุดิบ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงช่วยใน

เรืองการประหยดัเวลา แรงงาน และการลดตน้ทุนการขนส่งและผลตอบแทนทีดีกว่า 

 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษทัยอ่ยของ TSTH ทุกบริษทั ซึงประกอบดว้ย SISC SCSC และ NTS มีความมุง่มนัทีจะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่

คุณภาพ และมาตรฐานในระดบัสากล โดย SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NTS ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคุณภาพ) นอกจากนี บริษทัยงัตระหนกัถึงความสาํคญั
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ของการดูแลสิงแวดล้อมและห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย SCSC ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 

14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการจดัการสิงแวดล้อม) และ NTS ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

(มาตรฐานขอ้กาํหนดทวัไปวา่ดว้ยความสามารถของห้องปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ) ตลอดจนให้ความสําคญัตอ่มาตรการ

ความปลอดภัยของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือสุขอนามยัทีดีของพนกังานทุกคน โดย SISC และ SCSC ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน TIS 18001:2542 และ OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานสากลสําหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

 

ในปี 2554 ฝ่ายการตลาด และการขายของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทีมีการสํารวจ เฝ้าระวงั และมีการ

ควบคุมคุณภาพภายใน 

 

สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัจะใช้สิทธิประโยชนส์าํหรับขอ้ยกเวน้ทางภาษีทีได้รับจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ทีบริษทัยอ่ย 

มีอยู ่ณ วนัที 31 มีนาคม 255  ซึงสิทธิประโยชน์ดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งันี 

 

 
ปริมาณการผลติ 

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ทีได้รับ 

NTS 

ระยะที 2 

 

 

 

MBF* 

 

520,000 

 

 

 

500,000 

 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตงัแตปี่ทีเริมดาํเนินการ  

(ปี 2549 - 2556) 

 ผลขาดทุนทีเกดิขนึตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 8 สามารถนาํมาหักกาํไรทีตอ้งเสียภาษี 

ใน 5 ปีถดัไป 

 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็นเวลา  ปี  

 ตงัแตว่นัทีเริมมีรายได ้

 ผลขาดทุนทีเกดิขนึตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 8 สามารถนาํมาหักกาํไรทีตอ้งเสียภาษี 

ใน 5 ปีถดัไป 

* Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหล็กขนาดเล็ก  

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 

ตลาดภายในประเทศ 

1.  เหล็กเส้น 

ผลิตภณัฑนี์มีการจัดจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในกรุงเทพ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั และจาํหนา่ยตรงไปยงัผู้รับเหมาและ

เจา้ของโครงการ 

 

2.  เหล็กลวด 

LCWR เป็นเหล็กลวดทีบริษทัจัดจาํหน่ายไปยงัผูผ้ลิตสินคา้สาํเร็จรูป เช่น ตะปู รัว และ ตาขา่ย เป็นตน้ เหล็กลวดพิเศษ เช่น 

HCWR MCWR Y11 และ CHQ ถูกส่งให้กบัผูผ้ลิตลวดผูกเหล็ก ลวดทีใช้ในงานคอนกรีตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สลกั

ภณัฑข์วัไฟฟ้า เป็นตน้ ซึงเป็นการขายตรงไปยงัลูกคา้ 
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3.  เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ปัจจุบันช่องทางการจัดจาํหน่ายสาํหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนีคือ ผ่านทางตวัแทนจาํหนา่ยซึงจะกระจายสินคา้ต่อไปยงั

ผูรั้บเหมากอ่สร้าง และผูผ้ลิตแปรรูป 

 

4.  เหล็กเพลา 

บริษทัจัดจาํหนา่ยให้กบัผูผ้ลิตยานยนต ์และภาควิศวกรรมทวัไป รวมถึงผูผ้ลิตเหล็กเพลาขาว 

 

5.  ตัด และ ดัด 

เป็นบริการพิเศษทีให้แกผู่รั้บเหมา โดยเหล็กทีถูกดัดเป็นรูปทรงตา่งๆถูกส่งโดยตรงไปยงัโครงการตามรายการสังตดัทีไดรั้บจาก

ลูกคา้ 

 

ตลาดส่งออก 

บริษทัส่งออกทงัเหล็กเสน้และเหล็กลวดไปยงัประเทศเพือนบา้น เช่น ลาว พมา่ กมัพูชา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ 

ฟิลิปปินส์โดยผา่นทางเครือขา่ยการกระจายสินคา้ทีเป็นระบบ 

 

สัดส่วนของช่องทางจัดจาํหน่าย 

 สัดส่วนการจาํหน่ายเหล็กเสน้ผา่น  ช่องทางการจดัจาํหน่ายทีบริษทัมีในประเทศ ปรากฎตามตารางขา้งล่าง 

 

ช่องทางจัดจําหน่าย 
% ของการจําหน่าย 

ปี  ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 

ขายตรง 8% 7% 8% 11% 9% 

คา้ปลีก 58% 35% 36% 34% % 

ตวัแทนจาํหนา่ย TSTH  34% 58% 56% 55% % 

รวม 100 100 100 100 100 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

 

ภาวะการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 

คู่แขง่ของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทกลา่วคือ ผูผ้ลิตทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และ ผูผ้ลิตทีไม่มีเตาหลอม

ไฟฟ้า (Non-EAF) ผูผ้ลิตทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จดัหาเศษเหล็กทงัจากภายในประเทศและนาํเขา้จากตา่งประเทศเพือใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิต ผลิตภณัฑก์งึสําเร็จรูปทีเรียกวา่เหลก็แท่งและผลิตภัณฑสํ์าเร็จรูปเช่น เหล็กเสน้ เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณและ

เหล็กพิเศษ ส่วนผูผ้ลิตทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าใชเ้หล็กแท่งในการผลิตภัณฑส์าํเร็จรูป เมือพิจารณาถึงกาํลงัการผลิตโดยรวมของ

ธุรกจิเหล็กทรงยาว เห็นไดอ้ยา่งชดัวา่ปริมาณการผลิตมีมากกวา่ความตอ้งการของตลาดในประเทศ เนืองมาจากขอ้มลูทีวา่ผูผ้ลิต
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เหล็กเส้นในตลาดมีมาก จึงส่งผลให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงในภาคเหล็กเส้น สาํหรับเหล็กลวดในประเทศมีผูผ้ลิต 3 ถึง 4 ราย

โดยเหล็กลวดทีมีคุณภาพสูงถูกนาํเขา้จากประเทศจีน ญีปุ่น และเกาหลี เป็นตน้ 

 

ผู้ผลิตเหลก็ทรงยาวในอุตสาหกรรมเหลก็และกําลงัการผลิต (ณ 31 มีนาคม 2555)  

(ตันต่อปี) 

บริษัท 

กําลังการผลิตเหล็กทรงยาว 
กําลงัการ

หลอม เตาหลอมไฟฟ้า
(EAF) 

ไม่มเีตาหลอมไฟฟ้า
(Non-EAF)  

รวม 

ทาทาสตีล(ประเทศไทย) (TSTH) , ,  - 1, ,000 , 0,  

บางสะพานบาร์มลิล ์ (BSBM) - 700,000 0 ,000 - 

กรุงเทพผลิตเหล็ก  (BSI) ,  - 750,000 ,  

โรงงานเหล็กกรุงเทพ (BISW) 500,000 - 500,000 ,  

ไทคูณเวิลด์ไวด์ (TYCN) - 5 ,  500,000 - 

บูรพาสตลี(BRP)/ มิลคอนสตีลอินดัสตรี(MCST)  ,  55 ,  ,000 

นาํเฮงสตีล(NHS)/ เหล็กทรัพยก์รุ๊ป  800,000 - 800,000 ,  

บีเอ็นเอสสตลีกรุ๊ป (BNS) 240,000 - 240,000 250,000 

ยเูนียนเมตลั (UMC) 200,  - 200,  ,  

สยามสตีลซินดิเคท (SSS) 200,000 - 200,000 ,  

ไทรอัมพส์ตีล(Triumph) / ไพศาลสตีล ,  - ,  ,  

ไทยสตีลบาร์ (GS)  1 0,000 - 1 0,000 ,  

ไทยอินเดียสตีล (TICO) 2, 00 - 2, 00 ,  

ไทยสตีลโปรไฟล ์(TSC) - 240,000 240,000 - 

เหล็กสยามยามาโตะ (SYS) 1,340,000 - 1,340,000 1,400,000 

โนวาสตีล - 240,000 240,000 - 

พระปะแดงเชฟสตีล  - 300,000 300,000 - 

บีพี ไวร์ร็อด (SSI) - 280,000 280,000 - 

เกษมศักดิ เทรดดิ ง ,000 - 100,000 100,000 

อืนๆ - , ,  3,978,000 ,  

ผลผลิตรวม 6,142, 00 6,788,000 12,930,  , ,000 

ทีมา:   สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย (ISIT) 

 

ตลาดต่างประเทศ 

บริษทัมุง่เนน้การส่งออกไปยงัตลาดตา่งประเทศเพียงไม่กปีระเทศ ได้แก ่ กมัพูชา ลาว อินเดีย และอินโดนีเซีย เพือให้ไดม้าซึง

รายรับสูงสุด ทงันีเนืองมากจากการมีเครือขา่ยการจัดจาํหน่ายทีดีและมีระบบซึงส่งผลให้เหล็กเสน้ตรา TATA TISCON มีราคา

ขายทีดี และจากการทีบริษทัสร้างความตอ่เนืองในการทาํธุรกจิ จึงไดรั้บคาํสังซือจากลูกคา้ในอาเซียนอยา่งสมาํเสมอ การแขง่ขนั

ส่วนใหญ่มาจากผูป้ระกอบการในประเทศ และจากประเทศจีน 

 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวระหว่างปี 2554-2555 
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ในปี 2554 ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศเติบโตอยูที่ร้อยละ 0.1 การเติบโตทีตาํนีเป็นผลมาจากเหตุการณ์นาํท่วมครังใหญ่ทีไม่

เคยเกดิปรากฏมากอ่น ซึง 

ส่งผลกระทบตอ่ประเทศอยา่งมากระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554 โดยในช่วงนาํทว่มผลิตภณัฑ ์มวลรวมของประเทศหด

ตวัลงถึงร้อยละ 9 อตัราการเจริญเติบโตของเหลก็ทรงยาวอยูที่เพียงร้อยละ 3 เมือเทียบกบัปี 2553 อยูที่ร้อยละ 11 นอกจากนีการ

หดตวัของภาคกอ่สร้างอยูที่ร้อยละ -2.8 เมือเทียบกบัปี 2553 การเติบโตอยูท่ีร้อยละ 6.8 ทงันี โครงการขนาดใหญห่ลายโครงการที

มีกาํหนดการกอ่สร้างในปี 2554 ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นืองจากการเปลียนแปลงรัฐบาล ทาํให้มีการพิจารณานโยบายใหม ่

ส่งผลให้เกดิความลา่ช้าในการสรุปงบการกอ่สร้าง 

 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2555-2556 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

มีการคาดการณ์วา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศจะเติบโตอยูที่ร้อยละ 5.5โดยจะเป็นการฟืนตวัของภาคการส่งออกและภาคการ

ท่องเทียว รัฐบาลมีการวางแผนโครงการขนาดใหญห่ลายโครงการเพือปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานของประเทศและสนับสนุนการ

ฟืนฟหูลงัวกิฤตนาํท่วม รวมทงัเสริมสร้างการป้องกนันาํท่วมในแผนงบประมาณรายจา่ย ซึงคาดวา่จะเริมตน้ในไตรมาสแรกของปี 

2556 

 

ในปี 2555 คาดวา่จะมีการใช้เหล็กภายในประเทศประมาณ 15.3 ลา้นตนัหรือเติบโตขึนร้อยละ 4 เมือเทียบกบัปี 2554 สาํหรับเหล็ก

ทรงยาวตามตารางทีปรากฎชีให้เห็นวา่การผลิตในประเทศลดลงอยา่งตอ่เนือง ซึงเป็นการสวนทางกบัการนาํเขา้ทีสูงขึน ทาํให้

ผลิตในประเทศไดรั้บการกดดันทงัปริมาณการผลิตและความสามารถในการทาํกาํไร 

การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2552 – 2554 

ปี ผลติภัณฑ์เหล็กทรงยาว(ตัน) อัตราเตบิโต (%) 

2554 4,761,497 3.0 

2553 4,620,143 11.5 

2552 4,143,557 -23.5 

ทีมา:  สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย  

 

ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการเหล็กแผ่นได้รับผลกระทบจากการเพิมขึนของการนาํเขา้เช่นกนั แต่อตัราการเติบโตในธุรกจิประกอบและ

ผลิตรถยนตส่์งผลกระทบตอ่ธุรกจิเหล็กแผน่น้อยมากเมือเปรียบเทียบกบัธุรกจิเหล็กทรงกลม คาดการณ์วา่อุตสาหกรรมกอ่สร้าง

จะเติบโตขึน 5-6% จากปีทีแลว้โดยจะได้รับการผลักดันจากกลุ่มทีอยูอ่าศยั กลุม่การคา้ และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ

เช่น รภไฟฟ้าสายสีนาํเงิน สีแดง และสีม่วง โครงการรถไฟฟ้าเหลา่นี จะมีการสร้างอยา่งตอ่เนืองตลอดปี 2555 สาํหรับกลุ่มทีอยู่

อาศยันัน นโยบายบา้นหลงัแรกทีมีดอกเบียคงทีจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการผลกัดนัการเจริญเติบโตในกลุ่มนี ทงันี คาดวา่

การบริโภคปูนซีเมนตใ์นปีนีจะอยูที่ 29-30 ลา้นตนั เทียบกบั 28 ล้านตนัในปีทีแลว้ 
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การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 

ทีตงัโรงงาน  

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) 

เลขที 351 หมูท่ี 6 ทางหลวงหมายเลข 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 

บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISC) 

เลขที 49 หมูที่ 11 ตาํบลบางโขมด อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี  

 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) 

แปลงที ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 

บริษทัยดึมันในการปฏิบตัิตามนโยบายจรรณยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ(TCOC) และนโยบายความรับผิดชอบในการจัดหา ซึง

เป็นมาตรฐานเดียวกบัทีใช้ในกลุ่มบริษทั ทาทา สตลีทวัโลก นโยบายความรับผิดชอบ สําหรับเป็นแนวทางในการสร้างกจิกรรม

ของการจดัหามีทงัหมด 5 ขอ้ ดังนี 

 มีความรับผิดชอบ ความซือสตัย ์ และความเคารพ การรักษามาตรฐานจริยธรรมขนัสูงตามจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกจิ 

 การเอาใจใส่ ดูแลในเรืองความปลอดภัย และสุขภาพสาํหรับพนกังานจัดหาและ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีเกยีวขอ้ง 

 การสร้างมลูคา่ทางด้านเศรษฐกจิ ดว้ยการเสนอสิงทีดีให้แกลู่กคา้ 

 การดแูลเอาใจใส่ตอ่สิงแวดล้อมทางสงัคม โดยการทาํงานร่วมกนัระหวา่งลูกคา้และผูข้าย หรือผูใ้ห้บริการในการ

ปรับปรุงสิงแวดลอ้มของวงจรการ 

ผลิตสินคา้ให้มากขึนโดย การรักษาระดับการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดใ์ห้น้อยกวา่ 1.0 ตนัต่อ 1 ตนันาํเหล็ก 

 การลดผลกระทบตอ่ชุมชนทีบริษทัดาํเนินงานอยู ่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

บริษทัมกีารจัดระบบการทาํงานภายในโดยการแบง่ตามประเภทสินคา้และหมวดหมูใ่นการใช้จ่ายตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

 

การจัดหาเศษเหล็ก 

ปริมาณคา่ใช้จ่ายหลกัมากกวา่ 80% ของคา่ใช้จ่ายทงัหมดมาจากการจัดหาเศษเหล็ก โดยแบ่งเป็นหมวดยอ่ยๆ ดงันี คือ เศษ

เหล็กในประเทศ เศษเหลก็ต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทังนีกลยุทธพื์นฐานคือการจดัหาเศษเหล็กภายในประเทศให้

ได้มากทีสุด ในทางปฏิบัติแล้วโดยเฉลียประมาณ 75% ของจาํนวนการใช้เศษเหล็กและส่วนตา่ง จะเป็นการนาํเขา้เศษเหล็กจาก

ต่างประเทศ โดยจะได้รับความร่วมมือและการประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบับริษทัในเครือ ซึงเป็นบริษทัเครือขา่ยของทาทา สตีล

ทวัโลก การจัดหาเศษเหล็กเป็นหนึงใน 4 ส่วนของฝ่ายจัดหา ทังนี ตลาดหลกัของการจัดหาเศษเหล็กคือ ผูข้ายส่วนใหญ่จะเป็น

ผูแ้ทนขายเศษเหล็กในประเทศ และทีมจัดหาเศษเหล็กไดมี้การพฒันากลยทุธ์เชิงพาณิชยใ์ห้เหมาะสมสาํหรับแต่ละกลุ่ม โดยจะ

ดาํเนินการสนบัสนุนกลยทุธ์การจัดหาเศษเหลก็ทงัหมด ใหเ้กดิมูลคา่สูงสุดในแตล่ะโรงงาน 
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วตัถดุิบ 

ทีมจัดหาวตัถุดิบ ดูแลการจัดซือแร่เหลก็ ถ่านหิน เฟอร์โรอัลลอยด ์ และสารปรุงแต่งอืนๆ ทีใชสํ้าหรับกระบวนการถลุงแร่แหล็ก

โดยเตาถลุง (MBF) และกระบวนการหลอมเหลก็ดว้ยไฟฟ้าดว้ยเตาไฟฟ้า (EAF) โดยดาํเนินการวางกลยุทธใ์นการจัดหาร่วมกนั

อยา่งใกลชิ้ดกบัฝ่ายจดัหาของทาทา สตีล ในประเทศอินเดีย สิงคโ์ปร์ องักฤษ และ เนเธอร์แลนด ์ โดยเป้าหมายหลักคอืการหา

แหล่งวตัถุดิบทีมีศกัยภาพภายใตคุ้ณภาพทีตอ้งการ เพือกอ่ใหเ้กดิมูลคา่ในการใชง้านทีดีทีสุด และมีความยงัยืนภายใต้

ความสัมพันธอ์ันดีกบัคู่คา้ สาํหรับการผลิตสินคา้ของบริษทัในระยะยาว 

 

วสัดเุพอืการซ่อมแซม บํารุงรักษา การผลิต (MRO)  

จดัหาวสัดุเพือการซอ่มแซม บาํรุงรักษา การผลิต (MRO) เช่น สินคา้จาํพวกแทง่ถ่านอิเลคโทรดทีใช้ในกระบวนการหลอมเหลก็

ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) วสัดุทนไฟ ตลบัลูกปืน ลูกกลิ ง สินคา้ประเภทเชือเพลิง ผลิตภณัฑห์ล่อลืนและระบบการไหลเวียน

ของเหลว ระบบบาํบดันาํเสีย กา๊ซธรรมชาติ เครืองกรอง สายพานลาํเลียง และอืนๆ สินคา้ในหมวดเหล่านีจะอยูภ่ายใตก้าร

ดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งวศิวกรโรงงานและทีมจัดหา เพือให้ลูกคา้หรือผูใ้ช้งานได้รับความสะดวกสบายเกดิความราบรืน

ในการรับสินคา้ไดท้ันเวลาดว้ยกระบวนการจัดหาทีมีความยืดหยุน่ ทงันีเพือใหเ้กดิมูลคา่และความพึงพอใจอยา่งสูงสุด ซึงจะทาํ

ให้มนัใจวา่บริษทัมีการให้บริการทีดีและเกนิความคาดหวงัของลูกคา้ 

 

โลจิสติกส์ และการบริการอืนๆ 

งานโลจิสติกส์ และงานบริการ ได้รับการดูแลจากทีมจัดหาของบริษทั โดยทีมโลจิสติกส์ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัทีมโลจิสติกส์ของ

ทาทา สตีลทวัโลก เป้าหมายหลกัคือการจัดการขนัตอนกระบวนการขนส่งในทุกวิถีทาง ทีจะทาํให้สินคา้ถูกขนส่งไดต้รงตามเวลา

ทีตอ้งการ ปลอดภยั ดว้ยตน้ทุนทีเหมาะสม ดา้นการบริการอืนๆ เช่น การขนส่งในโรงงาน และการจ้างเหมาแรงงานภายนอก 

นอกจากการดูแลดา้นตน้ทุน บริษทัมุง่เนน้การให้ความปลอดภยัแกพ่นกังาน ผูรั้บเหมารายยอ่ย รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ ที

เขา้มาทาํงานในเขตโรงงานเป็นสาํคญั การประสานกบันโยบายของบริษทัถือเป็นสิงสาํคญัทีจะทาํให้เกดิเป้าหมายสูงสุดในการ

กาํจดัความเสียหายต่างๆ ทีจะเกดิขึนกบัชีวิตและทรัพยสิ์นของทุกคน 

 

กําลงัการผลิตและนโยบาย 

รายละเอียดนโยบายและกาํลงัการผลิตของแต่ละบริษทัยอ่ย  

 

NTS SISC SCSC รวม 

กาํลงัผลิต (ตนัตอ่ปี)     

- เหล็กเสน้ 400,000 - ,  900,000 

- เหล็กลวด 400,000 230,000 - 630,000 

- เหล็กรูปพรรณ - 170,000 - 170,000 

กําลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 

 

ทีมา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 มีอัตราการใช้ประโยชนข์องกาํลงัการผลิตจากจาํนวนผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปรวม 1,279,403 ตนั คิดเป็น 

75.26% 
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กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลติ  

 

        แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และผลิตภณัฑเ์หล็กอืนๆของบริษทั 

1. เตรียมเศษเหล็กเพือหลอมโดยคาํนึงถีงขนาดและคุณภาพให้เหมาะสมกบัเตาหลอมไฟฟ้า 

  

2. หลอมเศษเหล็กใหเ้ป็นเหล็กเหลวทีอุณหภูมิ 1,650° เซ็นตเิกรด 

  

3. ผสมสารเพิ มอืนๆ รวมทงัแมงกานีสและคาร์บอน 

  

4.  กระบวนการหลอ่เหล็กแท่ง 

(เหล็กแทง่บางส่วนจะถูกเกบ็ไว ้และบางส่วนจะส่งเขา้สู่กระบวนการรีดต่อเพือช่วยประหยดัพลงังาน) 

  

 การเกบ็รักษา 

  

5. นาํเหล็กแทง่ไปทาํให้ร้อนทีอุณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและรีดดว้ยเครืองรีดเพือผลิตเหล็กเสน้ 

เหล็กลวด และผลิตภณัฑเ์หล็กอืนๆตามขนาดทีตอ้งการ  

  

6.กระบวนการทาํให้เยน็เพือจดัเกบ็ 
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กระบวนการผลิตโดยเตาหลอมไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF)  

.  เศษเหล็ก 

เตรียมเศษเหล็กเพือหลอมโดยคาํนึงถีงขนาดและคุณภาพให้เหมาะสมกบัเตาหลอมไฟฟ้า 

.  การผลิตเหลก็ด้วยไฟฟ้า 

เตรียมขวัตอ่ไฟฟ้าสาํหรับเตาหลอมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเพือหลอมเศษเหล็กให้กลายเป็นเหล็กเหลวทีอุณหภูมิ 

1,650° เซ็นติเกรดเป็นระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีสําหรับการหลอมแต่ละครัง 

3.   กระบวนการแยกโลหะออกจากแร่ 

 เตรียมเหล็กเหลวจากขนัตอนที 2 และปล่อยลงในเตาแยกโลหะ(ladle furnace) ด้วยวิธี Eccentric Bottom Tapping เพือทาํให้

เหล็กเหลวมคีวามบริสุทธิมากขนึ 

 ขนัตอนที (2) และ (3) จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 ผสมสารเพิ มอืนๆเพือให้ไดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 

.  กระบวนการหล่อแบบต่อเนือง 

นาํเหล็กเหลวจากขนัตอนที 3 มาผา่นกระบวนการหล่อแบบต่อเนืองเพือผลิตเหล็กแท่งขนาด 130-150 มม. โดยควบคุมอุณหภูมิ

ของระบบนาํเยน็ เหล็กแท่งส่วนหนึงจะถูกนาํไปเกบ็ไวแ้ละส่วนหนึงจะถูกส่งผา่นไปยงักระบวนการรีดเพือเป็นการประหยดั

พลงังาน 

.  กระบวนการรีด 

นาํเหล็กแท่งมาทาํให้ร้อนทีอุณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและนาํไปผ่านกระบวนการรีดด้วยเครืองรีดเพือลดขนาดและรูปร่างลง 

กระบวนการนีสามารถผลิตผลิตภัณฑไ์ด ้ 3 รูปแบบ ได้แก ่

วธีิท ี1: รีดเป็นเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นขอ้ออ้ย 

วธีิท ี2: รีดเป็นเหล็กลวด 

วธีิท ี3: รีดเป็นเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและเหลก็เส้น 

.  กระบวนการบรรจุ 

 เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

นาํเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเลก็มาทิ งไวใ้ห้เยน็ลงเพือง่ายตอ่การตดัให้ไดต้ามขนาดทีตอ้งการเพือบรรจุและจัดส่งออก 

 เหล็กลวด 

นาํเหล็กลวดมามดั ชังนาํหนกั และตดิป้ายเพือการเกบ็และจดัส่ง 
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ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

บริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายแกบ่ริษทัยอ่ยในการบาํรุงรักษาเครืองจักรและอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพทีดีเพือช่วยรักษาสิงแวดล้อม 

เครืองจักรและอุปกรณ์ทีช ํารุดบกพร่องจะตอ้งได้รับการดูแลซ่อมแซมทนัที นอกจากนนั บริษทัยงัไดจ้้างบริษทัทีปรึกษาด้าน

สิงแวดล้อมเพือดูแลการทดสอบคุณภาพของอากาศและนาํอย ูเ่สมอเพือให้เป็นไปตามกฎเกณฑที์กาํหนดโดยกฎหมายและระเบียบ

ต่างๆ 

ผลการทดสอบด้านสิงแวดลอ้ม(เกยีวกบัอากาศและนาํ)ของบริษทั NTS SISC และ SCSC เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดโดย

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในปัจจุบันบริษัทไม่มีข ้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรืองใดๆเ กยีวกบัปัญ หาด้าน

สิงแวดล้อม 

งานทียงัไม่ได้ส่งมอบ  

ไม่มงีานทีเกยีวขอ้งกบัโครงการ หรือการจดัซือทีมีมลูค่าสูงและการขายทีรอการส่งมอบ  
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. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

         (ณ วนัที 31 มีนาคม 2555)  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  856.61 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

2. อาคารและสิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  1,967.90 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

3. เครืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  6,496.73 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งดาํเนินการ  เป็นเจา้ของ  103.94 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

5. อืนๆ  เป็นเจา้ของ  61.98 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

รวม   9,487.16   

 

รายละเอียดแยกตามบริษทัแตล่ะบริษทัดงันี 

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“TSTH”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สินทรัพยร์ะหวา่งดาํเนินการ  เป็นเจา้ของ  - ไม่มีภาระผกูพัน 

. อืนๆ  เป็นเจา้ของ  22.65 ไม่มีภาระผกูพัน 

รวม   22.65  

 

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“NTS”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  856.61 คาํประกนัเงินกูย้มื 

2. อาคารและสิ งปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  1,587.01 คาํประกนัเงินกูย้มื 

3. เครืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  5,970.19 คาํประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหว่างดาํเนินการ  เป็นเจา้ของ  26.62 ไมมี่ภาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจา้ของ  29.12 ไมมี่ภาระผกูพัน 

รวม   8,469.55  
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บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”)   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  0.00 ไมม่ีภาระผกูพัน 

2. อาคารและสิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  51.95 คาํประกนัเงินกูย้มื 

3. เครืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  139.87 คาํประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งดาํเนินการ  เป็นเจา้ของ  5.58 ไมม่ีภาระผกูพัน 

5. อืนๆ  เป็นเจา้ของ  4.45 ไมม่ีภาระผกูพัน 

รวม   201.85  

 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด (“SCSC”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  0.00 ไมม่ีภาระผกูพัน 

2. อาคารและสิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  328.93 คาํประกนัเงินกูย้มื 

3. เครืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  386.67 คาํประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งดาํเนินการ  เป็นเจา้ของ  71.73 ไมม่ีภาระผกูพัน 

5. อืนๆ  เป็นเจา้ของ  5.76 ไมม่ีภาระผกูพัน 

รวม   793.09  
 

หมายเหตุ :  ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง เครืองจักรของบริษทัยอ่ย อนัไดแ้ก่ NTS SISC และ SCSC ไดจ้าํนองเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัเงินกูจ้าก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยมีวงเงินคาํประกนัร่วม ,980 ลา้นบาท และ 6,120 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

                             ทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง เครืองจกัรโครงการ Mini Blast Furnace ของ NTS จะใช้เป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัการกูย้มืจาก จาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยมวีงเงินคาํประกนั  ,    ลา้นบาท และ ,  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 25 5 บริษทัและบริษทัยอ่ย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทีเป็นคู่ความหรือคูก่รณี

โดยทีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไมสิ่ นสุดแตอ่ยา่งใด ในทงั  กรณี ดังตอ่ไปนี  

 

1. ไมมี่คดีทีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยทีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ  ของส่วนของ   ผูถ้ือหุ้น 

 

2. ไมมี่คดีทีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกจิของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

3. ไมมี่คดีใดทีมิได้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
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. โครงสร้างเงินทุน 

 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

 

ณ วันที  มีนาคม  บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 11,025,579,573 บาท เรียกชาํระแล้ว 8, , ,  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

8,168,767,623 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ ,773,225 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

 

สําหรับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีดงัตอ่ไปนี 

 

1. มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัไดต้ลอดเวลา ภายในระยะเวลา 11 ปี นับจากวนัทีมีผลใช้บงัคบั (วันที 29 พฤศจิกายน  2545) 

หรือถูกบงัคบัแปลงสภาพเมอืครบปีที 11 หรือผูถื้อมีการจาํหน่าย/โอนหุ้น  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกดิขึนกอ่น อัตราการแปลงสภาพ 

1 หุ้นบุริมสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั  

 

2. มีสิทธิลงคะแนนเสียงและรับเงินปันผลเหมือนกบัหุ้นสามญั 

 

3. มีสิทธิได้รับเงินจากการชาํระบญัชีกอ่นหุ้นสามญั  

 

4. บริษทัสามารถไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืนจากผู้ถือหุ้นได้หากมีกระแสเงินสดส่วนเกนิโดยราคาไถ่ถอนคิดจาํนวนเงินรวมตามราคา

แปลงสภาพ ( .  บาทต่อหุ้น) บวกด้วย 1.30 บาทต่อหุ้น  และดอกเบียซึงคาํนวณจากราคาแปลงสภาพนบัจากวนัทีมีผลใช้บังคบั 

จนถึงวนัทีทาํการไถ่ถอนในอตัรา MLR   

 

นอกจากนีบริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นจาํนวนทงัสิน , , ,  หน่วย ซึงไดมี้การจัดสรรหุ้นสามญัไวเ้พือรองรับการใช้

สิทธิแลว้ ดังนี 

 

ประเภท จํานวน (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ (บาท) 

. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 1,083,275,200     
 หน่วย ตอ่  หุ้นสามญั 

.  

. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 1,520,763,525 .  

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทัง  ประเภท มีอายุ 10 ปี ผูถื้อสามารถใช้สิทธิซือหุ้นได้ในวนัทาํการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยวนั

สุดทา้ยของการใช้สิทธิคอืวนัที 1 ธนัวาคม 2555 จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นรายใดใช้สิทธิในการซือหุ้น 
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ประวติัการเพิมทุนและลดทุน รวมทงัทุนชาํระแลว้ของบริษัท ปรากฎดงันี 

 

  ทุนชําระแล้ว การดําเนินการ 

วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพมิ 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพมิ (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามญั 

10,000 บาท 

หุ้นบุริมสิทธิ 

-ไม่ม-ี 

0.01 0.01 จดทะเบียนจัดตงับริษทั ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท 

แบง่เป็น หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท โดยมีทุนชําระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้น

สามญั จาํนวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,083.68 

0.01 0.01 เพิ มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 

ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามญั  6,729.44 ล้านหุ้น  

หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแลว้ 10,000 บาท เป็น

หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,851.62  

หุ้นบุริมสิทธิ 

788.30 

หุ้นสามญั 

1,851.62 

หุ้นบุริมสิทธิ 

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้น

ใ ห้ก ับผู้ถือหุ้น เ ดิม ของ  NTS โดยแบ่ ง เ ป็ น  

หุ้นสา มัญ  1,851.62 ล้า น หุ้น และหุ้นบุ ริม สิท ธิ 

788.30 ลา้นหุ้น มลูคา่ทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทุน

ชาํระแลว้ทงัสิน 2,639.92 ลา้นบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,542.56  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,262.98 

หุ้นสามญั 

3,394.18 

หุ้นบุริมสิทธิ 

2,051.28 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้าน

หุ้นให้กบั CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 

 ออกหุ้นสา มัญ  1,542.56 ล้านหุ้น  และ 

หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว ้   

หุ้นละ 1 บาท ให้กบั CHC 

 ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น  มูลค่า 

ทีตราไวหุ้้นละ 1 บาทให้กบั McDonald และ  

MCL  

รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิ น 5,445.46 ลา้นบาท 
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 ทุนชําระแล้ว การดําเนินการ 

วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพมิ 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพมิ (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

 

9 ธ.ค. 45 

 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,716.08 

- หุ้นสามญั 

3,841.71  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,603.75 

ผู้ถือ หุ้นบุ ริมสิทธิไ ด้แปลงสภาพ  หุ้นบุริม สิทธิ

จาํนวน 447.53 ลา้นหุ้น เป็น หุ้นสามญัทีอัตราแปลง

สภาพ  1:1 รวมทุนชาํระแล้วทังสิน 5,445.46 ล้าน

บาท 

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจาํนวน .  ลา้นหุ้น  

 และ 

ต.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,716.08 

หุ้นสามญั 

132.60 

หุ้นสามญั 

3,974.31  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,603.75 

ออกหุ้นสามญัรวม 132.60 ลา้นหุ้นให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิม

ของ NTS เป็นครังทีสอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก ่

“CHC” บุคคลในวงจํากดั อันเนืองจากการปฏิบัติ

ตามสัญ ญาการควบรวมกิจการ  70.52 ล้านหุ้น 

มูลคา่ทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทุนชาํระแล้วทังสิ น 

5,578.06 ลา้นบาท 

 

 ธ.ค.  หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,716.08 

 หุ้นสามญั 

3,97 .   

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,60 .  

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิน 5,578.06 ลา้นบาท 

30 และ  

ธ.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,1 .9   

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,6 . 5 

- หุ้นสามญั 

3,97 .   

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,60 .  

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพือให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการดงันี 

  แปลง สภา พ หุ้นบุ ริมสิท ธิ เ ป็น หุ้ นสามัญ

จาํนวน 79.93 ลา้นหุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นาํออกจาํหน่าย และ

มิไดถู้กจัดสรรไว ้เพือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 70.46 ล้านหุ้น 

(หุ้นสามญั 38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 

ลา้นหุ้น) 

โดยคงเหลือหุ้นจาํนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุน

ชาํระแลว้ทงัสิน 5,578.06 ลา้นบาท 

 

 

    



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                       หนา้  

  ทุนชําระแล้ว การดําเนินการ 

วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพมิ 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพมิ (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามญั 

9,138.91  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามญั 

3,977.65  

หุ้นบุริมสิทธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการเพิ มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัอีก 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66 ล้านบาท 

เป็น 10,742.66 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่

2,000 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุน

ชาํระแลว้ทงัสิน 5,578.06 ลา้นบาท  

  ม.ค.  หุ้นสามญั 

9,138.91  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามญั 

3,9 .   

หุ้นบุริมสิทธิ

1, .  

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน .  ล้านหุ้น เ ป็นหุ้นสามัญทีอ ัตรา

แปลง สภ า พ  1:1 ร ว มทุนชํา ระ แล ้วทั ง สิ น

5,5 .  ล้านบาท  

 ก.พ.  หุ้นสามญั 

9,138.91  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,603.75 

หุ้นสามญั 

.  

หุ้นสามญั 

, .   

หุ้นบุริมสิทธิ

1, .  

ผู้ถือ หุ้นสามัญ และหุ้ นบุ ริมสิทธิ เ ดิ ม ณ วันที  

มกราคม  ได้ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิ มทุนใน

อัตรา 0 หุ้นเดิมต่อ  หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ .  

บาท เป็นจาํนวน .  ล้านหุ้น รวมทุนชําระแล้ว

ทงัสิน , .  ลา้นบาท 

 เม.ย.  หุ้นสามญั 

9,1 . 1  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, . 5 

- หุ้นสามญั 

, .   

หุ้นบุริมสิทธิ

1, .  

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 15.40 ลา้นหุ้น 

19 ต.ค.  หุ้นสามญั 

9,1 . 1  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, . 5 

- หุ้นสามญั 

, 72.36  

หุ้นบุริมสิทธิ

1, 4.08 

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิ น , .  ลา้นบาท 

 พ.ย.  หุ้นสามญั 

9,1 . 1  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, . 5 

หุ้นสามญั 

.  

หุ้นสามญั 

, .  

หุ้นบุริมสิทธิ

1, . 7 

CHC ผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพได้แปลงสภาพ หุ้นกู ้

แปลงสภาพ จํานวน , .  หน่วย หน่วยละ 

,  บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน .  ล้านหุ้น 

ทีราคาแปลงสภาพ .  บาท :  หุ้นสามญั  รวมทุน

ชาํระแลว้ทงัสิน  , .   ล้านบาท  

  

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                       หนา้  

  ทุนชําระแล้ว การดําเนินการ 

วนั/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพมิ 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพมิ (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

 

18 ก.พ.  หุ้นสามญั 

9,154.   

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, .35 

- หุ้นสามญั  

, .37 

หุ้นบุริมสิทธิ

1, .78 

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแล้วทงัสิ น ,175.15 ล้านบาท 

22 เม.ย.  หุ้นสามญั 

9,170.88  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, .78 

- หุ้นสามญั  

, .37 

หุ้นบุริมสิทธิ

1, .78 

จดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัรวมจาํนวน 16.57 ลา้นหุ้น 

20 ธ.ค.  หุ้นสามญั 

9, .88  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, .78 

- หุ้นสามญั  

, .76 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .39 

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิน ,175.15 ลา้นบาท 

21 ธ.ค.  หุ้นสามญั 

9,170.88  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,571.  

หุ้นสามญั 

.  

หุ้นสามญั 

,645.61 

หุ้นบุริมสิทธิ

671.39 

CHC ผู้ถือหุ้นกูแ้ปลงสภาพได้แปลงสภาพ หุ้นกู ้

แปลงสภาพจาํนวน ,  หน่วย หน่วยละ ,  

บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน .  ลา้นหุ้น ทีราคา

แปลงสภาพ .  บาท :  หุ้นสามญั  รวมทุนชําระ

แลว้ทงัสิน  , 7.00  ลา้นบาท  

10 ม.ค.  หุ้นสามญั 

9, .88  

หุ้นบุริมสิทธิ 

1, .78 

- หุ้นสามญั  

, .06 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .94 

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิ น ,317.00 ลา้นบาท 

 ก.พ.  หุ้นสามญั 

10,089.72  

หุ้นบุริมสิทธิ 

652.94 

- หุ้นสามญั  

, .06 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .94 

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั รวมจาํนวน 918.84 ลา้นหุ้น 

 ก.พ.  หุ้นสามญั 

8,268.10  

หุ้นบุริมสิทธิ 

652.94 

- หุ้นสามญั  

, .06 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 

8,921.04 ลา้นบาท โดยวธีิการตดัหุ้นจดทะเบียนทียงั

มิได้นําออกจําห น่าย และมิได้ถูกจัดสรรไว้เพือ

รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที

จะซือหุ้น จาํนวน 1,821.62  หุ้น 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                       หนา้  

  ทุนชําระแล้ว การดําเนินการ 

วนั/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพมิ 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพมิ (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

 

 ก.พ.  หุ้นสามญั 

10,372.64  

หุ้นบุริมสิทธิ  

652.94 

- หุ้นสามญั  

, .06 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .94 

เพิ มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 

11,025.58 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม ่

จาํนวน , .  หุ้น มลูคา่ทีตราไวหุ้้นละ  บาท 

 ก.พ.  หุ้นสามญั  

10,372.64 

หุ้นบุริมสิทธิ  

652.94 

- หุ้นสามญั  

, .15 

หุ้นบุริมสิทธิ

6 .85 

ผู้ถือ หุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก

จาํนวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิ น , .00 ลา้นบาท 

21 มี.ค.  หุ้นสามญั  

10,372.64 

หุ้นบุริมสิทธิ  

652.94 

- หุ้นสามญั  

, .83 

หุ้นบุริมสิทธิ 

593.17 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดแ้ปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวม

จาํนวน 41.  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิ น , .00 ลา้นบาท 

22 มี.ค.  หุ้นสามญั  

10,372.64 

หุ้นบุริมสิทธิ  

652.94 

หุ้นสามญั  

2,104.54 

 

หุ้นสามญั  

, .37 

หุ้นบุริมสิทธิ

593.17 

ออกหุ้นสามญัเพิ มทุนจาํนวน 2,104.54 ล้านหุ้น  มูล

ค่า ทีตรา ไว้หุ้นละ 1 บาท  และเสนอขา ยโดย

เฉพาะเจาะจงให้แก ่Tata Steel Limited รวมทุนชาํระ

แลว้ทงัสิ น 8,421.54 ลา้นบาท 

 

 พ.ค  หุ้นสามญั 

10,432.41  

หุ้นบุริมสิทธิ 

593.17 

- หุ้นสามญั  

, .37 

หุ้นบุริมสิทธิ 

.17 

จดทะเบียนแกไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 

เพื อให้สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั รวมจาํนวน 59.77 ลา้นหุ้น 

16 พ.ค.  หุ้นสามญั  

, .37 

หุ้นบุริมสิทธิ  

.17 

- หุ้นสามญั  

, .77 

หุ้นบุริมสิทธิ 

252.77 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดแ้ปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวม

จาํนวน 340.  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัทีอตัราแปลง

สภาพ 1:1 รวมทุนชาํระแลว้ทงัสิน 8,421.54 ลา้นบาท 

 

 

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                       หนา้  

ผู้ถอืหุ้น 

 

รายชือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  มิถุนายน  มีรายละเอียดดงันี 

      

ลาํดบั รายชือผู้ถอืหุ้น  % ของจํานวน 

  สามัญ บุริมสิทธ ิ รวม หุ้นทังหมด 

 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. 5,718,472,083  5,718,472,083    .  

 นายวีระพนัธ์ุ ทีปสุวรรณ , ,   , ,  .  

 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) , ,  , ,  , ,  .  

 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั , ,   , ,  1.  

 สาํนกังานประกนัสังคม (2 CASES) ,414,400  ,414,400 .28 

 นายวิโรจน์ อึงไพบลูย ์ , ,  0 , ,  .  

7 พ.ญ. กนกแกว้ วีรวรรณ , ,   , ,  .  

 PERSHING LLC 73,424,985 0 73,424,985 0.87 

9 KASIKORN BANK PCL. 52,302,017  52,302,017 .  

รวม , ,461,541 252,773,225 ,945, 4,766 82.47 

0 ผูถื้อหุ้นอืนๆ (รวม ,  ราย) 1,476,306,082 0 1,476,306,082 17.53 

รวมทงัสิน 8,168,767,623 252,773,225 , , ,  .  

 

หมายเหตุ  (1) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตงัขึน โดยออกตราสารชนิดหนึง เรียกว่าใบแสดง สิทธิในผลประโยชน์ทีเกิด

จากหลักทรัพยอ์า้งอิงไทย (NVDR) เพือกระตุ้นการลงทุนและเพิมสภาพคล่องให้ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทังช่วยให้ชาว ต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท

จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรืองเพดานการถือครองหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติ (Foreign Limit) 

 

 (2) ณ วันที  มิถุนายน 5 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยทังสิ น 7,528 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญั , 9,899,733 หุ้น จากจาํนวนหุ้นสามญัทงัหมด , , ,  หุ้น หรือ

อตัราร้อยละ . 9 ของหุ้นสามญั 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

บริษทัมนีโยบายทีจะจา่ยเงินปันผลให้แกผู่ถ้ือหุ้นในอตัราไม่เกนิร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายของงบ

การเงินรวม ซึงจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีจะไม่ทาํให้มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนัยสาํคญั ปัจจัยดังกล่าว

ประกอบดว้ยผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกจิ ภาระหน้าทีทีตอ้งชาํระหนีของบริษทัให้เสร็จสิน

ตามสัญญาการปรับโครงสร้า งหนีและสัญญากูยื้มใดๆ รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทั โดยการคาํนึงถึง

ผลประโยชนสู์งสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลกัสําคญั แต่ทังนี จะตอ้งได้รับความเห็นชอบและการอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุ้น สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย จะขึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัยอ่ยนนั ซึง

จะตอ้งมีกาํไรพอสมควรทีจะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทงันี จะพิจารณาจากปัจจยัหลกัตา่งๆ ขา้งตน้ประกอบด้วย 
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สําหรับประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงันี  

หมายเหตุ : ( ) ณ วันที  มกราคม  บริษทัเปลียนนโยบายบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทั จากวธิีส่วนได้เสียมาเป็นวธีิราคาทุน ทาํให้กาํไรในงบการเงินเฉพาะกจิการไม่เท่ากบักาํไรในงบ

การเงินรวม 

 ( ) ผลการดาํเนินงาน  เดือน (มกราคม – มีนาคม) 

 

 

 

รายละเอียด 
กาํไรสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

กาํไรสุทธิ/หุ้น 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 

(ลา้นหุ้น) 

เงินปันผล/หุ้น 

(บาท) 

สัดส่วน 

การจ่ายเงินปันผล 

(ร้อยละ) 

ปี  - 2555  0.00 8,421.54 0 0 

ปี  - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี  - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี  -   .  8,421.54 0 0 

ปี  -  ,  .  8,421.54 .   

ปี ( )  .  , .    

ปี ( )  .  , .  .   
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. การจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัที  มีนาคม  บริษทัมีโครงสร้างการจัดการซึงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก ่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และคณะกรรมกา ร

พิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบ้ริหาร โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : ส่วนบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มกลาง รายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ (เส้นทึบ) และรายงานโดยออ้มต่อรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ - การผลติ (เส้นประ) 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 

ตามขอ้บังคบัของบริษทักาํหนดให้มีคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ 5คน แตไ่ม่เกนิ 14 คน ซึงปัจจุบนับริษทัมจีาํนวน

กรรมการทงัหมด 8 คน โดยมีกรรมการทีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 

 

คณะกรรมการ (ณ วนัที 31 มีนาคม 2555) 

1.  นายเหมนัต ์มะดูสุดัน เนรูร์การ์  ประธานกรรมการ 

2.  นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟู  กรรมการอิสระ 

3.  นายมาริษ  สมารัมภ์   กรรมการอิสระ 

4.  ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล  กรรมการอิสระ 

5.  นายคูชิค   ชัทเทอจี   กรรมการ 

6.  นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 

7.  นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก ์  กรรมการ 

8.  นายปิยชุ   กุปตา้   กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

 

กรรมการทมีีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและวธีิการลงนามผูกพันบริษทั 

นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจดัการ และนายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบริษทั หรือ นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจดัการ หรือ นายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกบั นาย

เหมนัต์ มะดูสุดัน เนรูร์การ์ หรือ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าทีในการจัดการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทงันี คณะกรรมการไมส่ามารถอนุมติัหรือพิจารณากาํหนดเป็นประการใดๆ เวน้แตไ่ด้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัและ / หรือ บริษทัยอ่ยในเรือง ดังตอ่ไปนี 

 

1.  การกูย้ืมในวงเงินเกนิห้าสิบลา้นบาททีไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจาํปีของกลุ่มบริษทั 

2.  การให้กูห้รือใหห้ลกัประกนั การชดใช้คา่เสียหาย การคาํประกนั หนงัสือรับรองการให้การสนบัสนุน หรือคาํมันใน

ลักษณะทีคลา้ยคลึงกนัแกบุ่คคลใดๆ ทีมไิด้อย ูใ่นงบประมาณประจาํปีของกลุ่มบริษทั เวน้แตต่ามทีอนุญาตในสัญญา

หลกัในการปรับโครงสร้างหนี หรือตามทีกาํหนดในแผนฟืนฟูกจิการ ของ NTS ทงัคณะคณะกรรมการของบริษทั

ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความรู้หลากหลาย ทงัดา้นบริหารธุรกจิ การตลาด การผลิต บัญชีและการเงินและอืนๆ 

รวมทงัมีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

3.  การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกนิหา้สิบลา้นบาททีไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจาํปีของกลุ่มบริษทั 

4.  การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกยีวกบัทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยใ์ดๆ ทีมีมูลคา่ทางบญัชีเกนิห้าสิบลา้นบาท 

ซึงไมไ่ด้อย ูใ่นงบประมาณประจาํปีของกลุ่มบริษทั 

5.  การให้ความเห็นชอบและการแกไ้ขงบประมาณประจาํปีของกลุ่มบริษทั 

6.  ธุรกรรมใดๆกบับุคคลทีเกยีวขอ้งกนัซึงมิไดเ้ป็นการประกอบกจิการตามปกติ 

7.  การเปลียนแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนุมตังิบการเงินประจาํปีรวมงบการเงินประจาํปีเดียว และงบการเงินราย

ไตรมาสของกลุ่มบริษทั 

8.  การเปลียนแปลงทีเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ หรือเลิกประกอบธุรกจิใดๆ ของกลุ่มบริษทั  
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คณะกรรมการบริษทัอาจแตง่ตงับุคคลอืนใด ให้ดาํเนินกจิการของบริษทัภายใต ้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจ

มอบอาํนาจให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามทีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด ซึง

คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนนัๆ ได ้

 

ทงันี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) หรือกรรมการผูจ้ัดการใหญ่มีอาํนาจหน้าทีใน

การปฏิบติังานตา่งๆซึงในกรณีทีมกีารอนุมติัการดาํเนินธุรกจิในเรืองต่างๆ จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

โดยการมอบอาํนาจนันตอ้งไม่มลีักษณะเป็นการมอบอาํนาจทีทาํให้คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่สามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือบุคคล ทีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืนใดกบั

บริษทั และบริษทัยอ่ย(ตามขอ้บังคบัของบริษทั และตามทีสาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที

เป็นไปตามนโยบายและ หลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้ ซึงเป็นธุรกรรมตามปกติ ของบริษทั เช่น การซือ

วตัถุดิบและรายการคา้กบับริษทัทีเกยีวขอ้ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟู  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายมาริษ  สมารัมภ์   กรรมการตรวจสอบ 

3.  ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที 

(เปลียนแปลงและเพิ มเติมขอบเขตอาํนาจหนา้ทีตามมติคณะกรรมการบริษทัครังท ี3/(2/2008-2009) เมือวนัที 21 กรกฎาคม 2551) 

1.  กาํกบัดูแลสอบทานให้บริษทัมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามทีกฏหมายกาํหนดอยา่งโปร่งใส 

ถูกตอ้ง และเพียงพอ 

2.  ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

3.  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

4.  สอบทานระบบการบริหารความเสียงขององคก์ร 

5.  สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบริษทั 

6.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบรวมทงัการประเมินผลการตรวจสอบ การ

ดาํเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษทัตามหลกัวธีิการและมาตรฐานทียอมรับโดยทวัไป 

7.  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัในกรณีทีเกดิรายการทีเกยีวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ ทังนีเพือให้มนัใจวา่รายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดตอ่บริษทั 

8.  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสาํนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

9.  จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึง

รายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  

 ความเห็นเกยีวกบัความถูกตอ้งครบถว้น และความนา่เชือถือตอ่รายงานทางการเงินของบริษทั 

 ความเห็นเกยีวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

 ความเห็นเกยีวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

 ความเห็นเกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเกยีวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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 จาํนวนครังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ราย 

 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบัติหนา้ทีตามกฎบตัร 

 รายการอืนทีเห็นวา่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตง่ตงั และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

11.  แตง่ตงั ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูอ้าํนวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรือ การว่าจา้ง การเปลียนแปลง

การวา่จา้งสาํนกังานตรวจสอบภายในอืนๆ 

12.  พิจารณางบประมาณและกาํลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรืองบประมาณการวา่จา้งสาํนกังาน

ตรวจสอบภายในอืน 

13.  ปฏิบัติการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการของบริษทัจะมอบหมาย 

 

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

1.  นายคูชิค   ชัทเทอจี   ประธานคณะจดัการ 

2.  นายปีเตอร์  จอห์น ฮ็อกก ์ คณะจัดการ 

3.  นายปิยชุ   กุปตา้  กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที 

1.  กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัให้สอดคลอ้งและสนบัสนุน

ต่อสภาพเศรษฐกจิเพือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

2.  พิจารณาให้ความเห็นตอ่แผนการดาํเนินธุรกจิ และการจัดสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่ายบริหารเสนอมา เพือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3.  กาํกบั ดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธุรกจิ เพือ

ประโยชนต่์อการบริหารกจิการและดาํเนินงานของบริษทัให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายและแผนธุรกจิที

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

4.  ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

ทงันีคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) อาจมอบอาํนาจหน้าทีให้พนักงานระดับบริหารของบริษทัมีอาํนาจกระทาํการในเรือง

ใด เรืองหนึงหรือหลายเรืองตามทีคณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) พิจารณาเห็นสมควรได ้

 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

1.  นายคูชิค   ชัทเทอจี   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

2.  นายมาริษ  สมารัมภ์   กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

3.  ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล  กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

1.  พิจารณากาํหนดและทบทวนแนวปฏิบัติดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทัและบริษทัยอ่ยเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

2.  กาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลทีกาํหนด 
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3.  พิจารณากาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ ์ ตลอดจนสรรหาผูที้เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัทดแทน

กรรมการทีหมดวาระหรือกรณีอืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและทีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

4.  พิจารณาสรรหาผูที้เหมาะสม ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญเ่สนอตอ่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

5.  จดัให้กรรมการบริษทัได้ประเมินผลการปฏิบติังาน ของคณะกรรมการโดยองคร์วม และรวบรวมสรุปผลการประเมิน

เสนอต่อ คณะกรรมการบริษทัเพือพัฒนาการปฏิบติังานและการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการบริษทั 

6.  งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

1. นายคูชิค   ชัทเทอจี   ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

2.  ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3.  นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที 

1.  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดตา่งๆ ทีคณะกรรมการบริษทัแต่งตงั เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัและทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

2.  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพือเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาอนุมติั 

3.  พิจารณาแนวทาง วิธีการ และการกาํหนดคา่ตอบแทนดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดย

คาํนึงถึงปัจจัยตา่งๆ และบริษัทภายนอกประกอบดว้ย 

4.  พิจารณางบประมาณการขึนค่าจา้ง เงินรางวลัประจาํปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ยกอ่นเสนอ

คณะกรรมการบริษทั 

5.  งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะผู้บริหาร 

1.  นายปิยชุ   กุปตา้   กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

2.  นายธนะ   เรืองศิลาสิงห์  รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- การผลิต 

3.  นายอมิต   โกช   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่- การเงินและบญัชี 

4.  นายสุนีล   เซ็ท   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ - การตลาดและขาย 

5.  นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัดิ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

6.  นายบริชวาลจิ์ต  โกด   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ - ประกนัคุณภาพและพัฒนาผลิตภณัฑ ์

7.  นายจาค็อบ  เจอร์เกมา  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่- จดัหา 

8.  นายไพฑูรย ์ เชือสุข   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่- โรงงานสระบุรี 

9.  นายวนัเลิศ  การวิวฒัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่- โรงงานระยอง 

10.  นายอรุณ คูมาร์  ชอวด์ารี  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่– โรงงานชลบุรี 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที 

1.  ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํตามปกติธุรกจิเพือประโยชน์ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบับริษทัตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกาํหนด และอนุมติัโดยทีประชุม

คณะกรรมการ ภายใตก้รอบของกฎหมายทีเกยีวขอ้งและ ขอบเขตอาํนาจทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
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2.  จดัทาํแผนการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เพือนาํเสนอตอ่

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณากลนักรองขอ้มูล และขอ้เท็จจริงในเรืองทีเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิกอ่นทีจะนาํเสนอตอ่คณะจัดการ 

(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

4.  มีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินธุรกจิปกติในเรืองต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือวตัถุดิบ ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน ค่าใชจ้่ายใน

การขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

5.  ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

บริษทัมคีวามมุง่มนัทีจะส่งเสริมและสนับสนุนการกาํกบัดูแลกจิการทีดีควบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกจิอยา่งสมาํเสมอ โดย

เล็งเห็นวา่การกาํกบัดูแลกจิการทีดีเป็นเครืองมือทีจะช่วยยกระดับระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้มากยงิขึน ซึงจะส่งผลตอ่ความเชือมนั ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูที้เกยีวขอ้งทุกฝ่าย และนาํมาซึง

การเจริญเตบิโตอยา่งมันคงและยงัยืน ตลอดจนการเพิ มมลูคา่ให้แกผู่ถื้อหุ้นได้ในระยะยาวโดยนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกจิ 

ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองคก์รและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลกัจรรยาบรรณของ ทาทา (Tata Code 

of Conduct : TCOC)” อยา่งเคร่งครัดแลว้บริษทัยงัไดด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งจริงจงั ซึงประกอบด้วยหลกัการ และแนวปฏิบติัทีดีเกยีวกบั การกาํกบัดูแลกจิการ 5 หมวด พร้อมทงัได้

กาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษรใน “นโยบายและหลักการกาํกบัดูแลกจิการทีดี” ของบริษทัตงัแตปี่ 2548 โดยนาํมาปรับใช้ตาม

ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ของบริษทัให้ไดม้ากทีสุด รวมทงัได้ทาํการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมยั 

และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยูเ่สมอซึงตลอดระยะเวลาทีผา่นมาบริษทัได้รับการประเมินผลการกาํกบัดูแล

กจิการอยูใ่นระดบั “ดีมาก” มาโดยตลอด 

 

ในรอบปี 2554-2555 บริษทัไดป้ฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการสาํหรับบริษทัจดทะเบียนในแตล่ะหมวดสรุปไดดั้งนี 

 

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัให้ความสาํคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสียงในที

ประชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาตดัสินใจในวาระทีสาํคญัๆ เช่น การเลือกตงักรรมการและกาํหนดคา่ตอบแทนการจัดสรรเงิน กาํไร

และการจ่ายเงินปันผล การแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั การ

เพิ มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการอนุมติัธุรกรรมทีสําคญัซึงมผีลต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทั เป็นตน้ นอกจากนี

บริษทัจะไม่กระทาํการอนัใดทีเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ในฐานะทีเป็นเจา้ของเงินลงทุนทีเป็นปัจจัยหลกั ใน

การดาํเนินธุรกจิบริษทัไดก้าํหนดการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นโดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอยา่งเตม็ทีใน

การดแูลรักษาผลประโยชนโ์ดยรวมของบริษแัละรับทราบสิทธิขนัพืนฐานของผูถ้ือหุ้น ไดแ้กสิ่ทธิการซือขายหรือโอนหุ้น สิทธิ

ในการได้รับส่วนแบ่งในกาํไร/เงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั สิทธิในการได้รับการปฏิบัติทีเท่าเทียม ในการรับซือหุ้นคืนโดยบริษทั 

สิทธิในการได้รับขอ้มลูข่าวสารหรือการรายงาน ขอ้มลูและสิทธิอืนๆทีกฎหมายกาํหนดไว ้

 

นอกเหนือจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิขนัพืนฐานขา้งตน้ บริษทัยงัไดอ้าํนวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุ้นในการใช้

สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมการบริษทัได้จัดให้มีกลไกทีจะกอ่ให้เกดิการจัดประชุมทีดีด้วยการดูแลให้บริษทัให้
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ขอ้มลูเกยีวกบั วนั เวลา สถานที วาระการประชุม กฎเกณฑ ์ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม ขนัตอนการออกเสียงลงมติและ

ขอ้มลูทีเกยีวขอ้งกบัเรืองทีตอ้งตดัสินใจในแตล่ะวาระเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และไมก่ระทาํการใดๆ ทีเป็นการ

จาํกดัโอกาสในการรับรู้ สารสนเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น 

 

ทงันี บริษทัได้มอบหมายให้สาํนกังานเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ทีดูแลและ อาํนวยความสะดวก ในการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผู้

ถือหุ้นสามารถติดต่อไดที้โทรศพัทห์มายเลข 02-937-1000 ต่อ 2430-2432 

 

บริษทักาํหนดให้มกีารจัดประชุมผูถื้อหุ้น ซึงเรียกวา่ การประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิ นสุดรอบปี บญัชีของ

บริษทั (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) 

 

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554 ไดจ้ดัขึน เมือ วนัที 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ โดยบริษทัไดใ้ช้วิธีกาํหนดรายชือผูถ้ือหุ้น (Record Date) ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2554 เป็นผูม้สิีทธิเขา้ร่วมประชุม และ

ทาํการรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียน พกัการโอน

ในวนัที 1 มิถุนายน 2554 

 

บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ดาํเนินการจัดส่ง

หนงัสือนัดประชุม พร้อมกบัเอกสารทีเกยีวขอ้งทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้แกผู่ถื้อหุ้นอยา่งครบถว้นล่วงหน้า 21 วนักอ่น

วนัประชุม ดงันี 

 

(1)  หนงัสือนัดประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นทีมีรายละเอียดชัดเจน เกยีวกบัวนั เวลา สถานที และวาระการประชุมทีระบุวา่เป็น

วาระ เพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณา พร้อมทงัระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล รวมถึง ความเห็นของ

คณะกรรมการในแตล่ะวาระทีเสนอไวอ้ยา่งชัดเจน ซึงถือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาทีเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 

(2)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด ทงัแบบ ก ซึงเป็นแบบทัวไป ง่ายๆ ไมซ่บัซอ้น และแบบ ข ซึง

เป็นแบบทีผูถื้อหุ้นสามารถ กาํหนดทิศทางการออกเสียงในแตล่ะเรืองไดว้า่ “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นด้วย” “งดออกเสียง” 

และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตงักรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการ เลือกตงักรรมการ 

(3)  ขอ้มลูเกยีวกบักรรมการอิสระทีบริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ไดแ้ก ่ ชือ อาย ุทีอยู ่และการมี / ไมม่ี

ส่วนไดเ้สีย ในวาระทีเสนอในการประชุม 

(4)  รายงานประจาํปี ทีมีทังขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทงัจดัส่งรายงานประจาํปีทีเป็น

รูปเล่มแกผู่ถ้ือหุ้น ทีไดแ้จง้ความประสงคม์ายงับริษทั) 

(5)  คาํอธิบายเกยีวกบัเอกสารหลกัฐานเพือแสดงสิทธิในการเขา้ ร่วมประชุม 

(6)  ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

(7)  แผนทีตงัสถานทีจดัประชุม 

 

นอกจากนี บริษทัยงัได้ดาํเนินการดงันี 

(1)  ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนั และกอ่นวนัประชุมไม่น้อย

กวา่ 3 วนั 

(2)  เผยแพร่ขอ้มลูเกยีวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทเป็นการล่วงหนา้กอ่นการประชุม เพือให้ผู้

ถือหุ้นเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม กอ่นได้รับขอ้มลู

ในรูปแบบเอกสารจากบริษทั 
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(3)  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถส่งคาํถามทีตอ้งการให้ตอบในทีประชุมได้ล่วงหน้า โดยให้ส่งคาํถามเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรถึงคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระแตล่ะคน ผา่นมายงัเลขานุการบริษทัในระหวา่ง เวลา3 เดือน 

กอ่นและหลงัวนัสิ นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เพือส่งต่อไปยงักรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซึงคาํถาม

ในส่วนทีเกยีวขอ้งกบับริษทัจะไดรั้บการตอบในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตอ่ไป 

 

ทงันี บริษทัไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบเกยีวกบักาํหนดการดงักลา่ว ดว้ยวธีิเผยแพร่ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย ์

(www.set.or.th) โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 นัน ไมมี่ผูถื้อหุ้นรายใดส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั 

 

หมวด 2 

การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 

บริษทัตระหนกัถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย ทงัผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ นักลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้นตา่งชาติ 

รวมทงัผูถื้อหุ้น ส่วนนอ้ย ด้วยการถือปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ดังนี 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม ดงันี 

(1)  จดัสถานทีประชุมทีมีการคมนาคมทีสะดวกตอ่การเดินทาง 

(2)  จดัทาํคาํอธิบายเกยีวกบัเอกสารหลกัฐานเพือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

(3)  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยการส่ง

ผูแ้ทนของตนเอง หรือเสนอชือกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบ

ฉันทะไม่มีขนัตอนทียุง่ยากแตป่ระการใด 

(4)  จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น กรณีทีไมไ่ด้ติดอากรแสตมป์ไว ้

(5)  จดัให้มีเจา้หน้าทีผูที้มีความชาํนาญพร้อมทงัอุปกรณ์ทีเพียงพอ เพือรองรับผูถื้อหุ้นทงัในด้านการตรวจสอบเอกสารและ

การลงทะเบียน 

(6)  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน ทาํให้ขนัตอนการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

(7)  เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล้่วงหนา้ 2 ชัวโมง กอ่นเริมประชุม 

 

นอกจากนี ภายหลงัจากการประชุมไดเ้ริมแลว้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที

อยูร่ะหวา่ง การพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติไดด้ว้ย 

 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ทีและความรับผิดชอบอยา่งยิงในการเขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2554 ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก ่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการทุกคน ได้เขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กนั นอกจากนี ยงัมีผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมทงัทีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอีกด้วย เพือทาํหนา้ทีร่วมชีแจงและตอบขอ้

ซักถามในประเด็นตา่งๆทีเกยีวขอ้งตอ่ผูถื้อหุ้น 

 

ในปี 2554 มีผูถื้อหุ้นมาประชุมทงัทีมาด้วยตนเองและทีรับมอบ ฉันทะจาํนวน 453 คน นบัรวมจาํนวนหุ้นไดท้งัสิ น 

6,493,122,327 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.10 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมด ของบริษทัจาํนวน 8,421,540,848 หุ้น 

 

http://www.set.or.th)
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ก่อนเริมการประชุม  เลขานุการบริษทัได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบถึงขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกยีวขอ้งกบัการ

ประชุม และวิธีปฏิบัติเกยีวกบัการประชุม ไดแ้ก ่การออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน  

 

ในระหว่างการประชุม  ประธานในทีประชุมได้ดาํเนินการประชุม อยา่งโปร่งใสตามลาํดับวาระและไม่มีการเพิมวาระเพือ

พิจารณาเรืองอืน นอกเหนือจากทีระบุไวใ้นหนงัสือนัดประชุมแตอ่ยา่งใด นอกจากนียงัไดจ้ัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ

อยา่งเหมาะสม และเพียงพอ กอ่นการลงคะแนนเสียงเปิดโอกาส ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลใน

วาระการเลือกตงักรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตงั คาํถามต่อทีประชุมรวมทังให้

ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเตม็ที 

 

สําหรับการออกเสียงลงคะเเนนบริษทัได้อาํนวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุ้นดว้ยการใช้บตัรลงคะแนน และได้วา่จา้งทีปรึกษาทาง

กฎหมายเพือทาํหน้าทีดูแลการนับคะแนนและการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทั (Inspector) สาํหรับการนับคะแนนเสียงจะคาํนวณดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผูถื้อหุ้นประเภทเดียวกนัจะมีสิทธิออกเสียง

เท่ากบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสียง สําหรับผลการลงคะแนนเสียงไดป้ระกาศหลงัจากเสร็จสิ นการพิจารณาในแตล่ะวาระโดยการฉาย

สไลด ์นอกจากนีบริษทัได้บนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสือวิดีทศัน์ดว้ย 

 

หลงัการประชุม  บริษทัไดแ้จง้มตทีิประชุมพร้อมทงัคะแนนเสียงที (เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง) ผา่นระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) โดยทนัทีหลงัจากเสร็จสินการประชุม และจดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา

ทีกฎหมายกาํหนด ซึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้ันทึกรายละเอียดไวอ้ยา่งชัดเจน ดงันี 

(1)  รายชือพร้อมตาํแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทงัผูเ้กยีวขอ้งทีเขา้ร่วมประชุม 

(2)  วิธีการแจง้การลงคะแนน และนับคะแนน 

(3)  ประเด็นคาํถาม – คาํตอบ ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

(4)  มติทีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามทีไดร้ะบุไวใ้นบตัรลงคะแนน 

(5)  โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด ออกเสียงการใช้ขอ้มลูภายใน 

 

การใช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบริษทัทีไดก้าํหนดเรืองการใชข้อ้มูลภายในไวอ้ยา่งชัดเจนแลว้ บริษทัมีนโยบายและวิธีการ

ป้องกนัการนาํขอ้มลูภายในไปใช้ประโยชนข์องกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งเคร่งครัด โดยให้ความรู้แกก่รรมการและผูบ้ริหาร

เกยีวกบัภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลกั ทรัพยข์องบริษทัตลอดจนการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบั ตลาดทุนและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงบทกาํหนดโทษทีระบุไวอ้ีกดว้ย ทงันีกรณีทีกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัมกีารเปลียนแปลง การถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั เลขานุการ บริษทัจะทาํหนา้ทีสรุปและรวบรวมรายงานการ

เปลียนแปลง ดงักล่าว และเสนอตอ่ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบตอ่ไป 

 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอ เพือดูแลการใชข้อ้มลูภายในให้เป็นไป

ตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีของบริษทั ด้วยการกาํหนดนโยบายเกยีวกบัการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเพือใช้ประโยชนส่์วนตวั 

(Abusive Self-dealing) เช่น การซือขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) ของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึง

พนกังานในหน่วยงานทีเกยีวขอ้งกบัขอ้มลูของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมทงัคู่สมรสและบุตร ทียงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคล

ดังกล่าว) ดังนี 

http://www.set.or.th)
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 ห้ามมิให้บุคคลขา้งตน้ทาํการซือขายหลกัทรัพยข์อง บริษทัภายใน 2 สัปดาห์กอ่นมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจาํปีของบริษทัและภายใน 24 ชัวโมง หลงัการเปิดเผย งบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยแล้ว (Blackout period) 

 กรณีทีเป็นขอ้มูลทีสําคญัอืนซึงยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยและอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบริษทั คณะกรรมการได้

กาํหนดห้ามมใิห้ทาํการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัวโมง นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มลู

นันสู่สาธารณะทงัหมดแลว้ 

 

ทงันี ในปีทีผา่นมาไมเ่คยปรากฏวา่มีกรรมการและผูบ้ริหารรายใด นาํขอ้มลูภายในไปใช้ประโยชนเ์พือการซือขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัแต่อยา่งใด 
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ณ วนัที  มีนาคม  กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือครองหลักทรัพยข์องบริษทั รายละเอียดสรุปได้ดงันี 

 
หมายเหตุ  1.   บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน มีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ทงัสิ น จาํนวน 11,025,579,573 หุ้น และ 8,421,540,848 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น  หุ้นสามัญ 

จาํนวน 8,168,767,623 หุ้น หุ ้นบุริมสิทธิ จาํนวน 252,773,225 ใบสาํคญัแสดงสิทธทีจะซือหุ้น 1 จาํนวน   1,083,275,200 หน่วย และ ใบสาํคญัแสดงสิทธทีจะซือหุ้น 2 จาํนวน 

1,520,763,525 หน่วย 

 2. ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั คาํวา่ "บริษทัในเครือ" หมายถึง บริษทัมหาชนจาํกดับริษทัหนึงซึงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัใดบริษทัหนึง

หรือหลายบริษทัในลกัษณะดงัต่อไปนี 

  - บริษทัหนึงมีอาํนาจควบคุมเกยีวกบัการแต่งตังและถอดถอนกรรมการ ซึงมอีาํนาจจดัการทงัหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษทัหนึง   

  - บริษทัหนึงถือหุน้ในอีกบริษทัหนึงเกนิกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ 

 3. คาํว่า “ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายทีสีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินทีเป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึนไปหรือเทียบเท่า ตามประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. ที กจ 17/2551 

 4. (ก) Tata Steel Limited. 

  (ข) 320 Shares allotted in the FPO of Tata Steel Limited. 

 

 

  

รายชือ 

หุ้นสามญั (หุ้น) 

ลาํ 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  บริษทัในเครือ 

ดับ 

ที  

ของตนเอง 

ของคู่สมรส เพิ ม (ลด)  

ของตนเอง 

ของคู่สมรส เพิ ม (ลด) 

  และบตุรทียงั ระหวา่งรอบบญัชี และบุตรทียงั ระหวา่งรอบบญัชี 

  ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 55) ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 55) 

คณะกรรมการ             

 นายเหมันต์ มะดสุูดนั เนรูการ์  - - - 1,326(ก) - - 

2 นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟ ู - - - - - - 

3 นายมาริษ  สมารัมภ์ - - - - - - 

4 ผศ.รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล 22,000 - - - - - 

5 นายคูชิค  ชัทเทอจี - - - 1,320(ข) - - 

6 นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก ์ - - - - - - 

7 นายธราธร  เปรมสุนทร - - - - - - 

8 นายปิยุช กุปตา้ - - - - - - 

ผูบ้ริหาร             

 นายธนะ  เรืองศิลาสิงห ์ ,  - - - - - 

 นายอมิต โกช - - - - - - 

 นายสุนีล เซ็ท   - - - - - - 

 นายจาค็อบ เจอร์เกมา - - - - - - 

1  นายบริชวาล์จิด โกด - - - - - - 

 นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ  - ,  - - - - 

 นายอรุน คมูาร์ ชอวด์ารี - - - - - - 

 นายวนัเลิศ การววิฒัน์ - - - - - - 

 นายไพฑูรย ์เชือสุข - - - - - - 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมทังบุคคลทีเกยีวขอ้งตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที

เกยีวขอ้งตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดไว  ้ เมือไดรั้บการแตง่ตงัให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และมีการ

เปลียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัทาํหนา้ทีรวบรวมและเสนอตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานคณะกรรมการบริษทั รับทราบรายงานดงักล่าว โดยบริษทัจะใช้ขอ้มลูดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทาํรายการทีอาจ

กอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกยีวโยงกนั เป็นตน้ 

 

การทาํรายการระหว่างกัน 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการและขนัตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งชัดเจนรวมทงัถือปฏิบติัตามประกาศของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในเรืองทีเกยีวกบัการทาํรายการทีอาจกอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเคร่งครัด ในกรณีทีอาจมกีาร

พิจารณารายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการและผูบ้ริหารทีอาจมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณาจะตอ้งไม่

เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยุติธรรม ทงันีเพือประโยชนต์อ่

ผูถื้อหุ้นอยา่งแทจ้ริง 

 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ทีเป็นผู้สอบทานการทาํรายการระหวา่งกนัในทุกไตรมาส เพือดูแลและป้องกนั

การเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนั ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอีกดว้ย 

 

ทงันี ในปีทีผา่นมา บริษทัไมเ่คยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ในเรืองการทาํรายการระหวา่งกนั หรือการซือขายสินทรัพยแ์ตป่ระการใด 

รวมถึงไม่มกีารทาํรายการระหวา่งกนัในลักษณะทีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกบ่ริษทัทีไมใ่ช่บริษทัยอ่ยของบริษทั

ด้วย 

 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษทัตระหนกัเป็นอยา่งยิงวา่การส่งเสริมให้เกดิความสัมพันธแ์ละความร่วมมือทีดีระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็น

กลไกทีจะช่วยสร้างความยงัยืนและมงัคงัให้แกบ่ริษทั ดงันนับริษทัจึงยดึมนัในการคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที

เกยีวขอ้งกบัการ ดาํเนินธุรกจิของบริษทัทงัสิทธิทีกาํหนดตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงทีทาํร่วมกนั ดว้ยการรับผิดชอบต่อผูมี้ ส่วน

ได้เสียทงัภายในและภายนอก ทีไดรั้บความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัดภายใต ้ “หลกั

จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึงมีขอ้กาํหนดและและแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกจิอยา่งมีจริยธรรม

รวม 25 ขอ้ โดย “คู่มอืจรรยาบรรณ” ของบริษทั จึงไดก้าํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิกบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายไวอ้ยา่ง

ชัดเจน รวมทังได้ กาํหนดมาตรการและช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อ / แจง้ เบาะแส ในประเด็นทีกระทาํผิดหลกั

จรรยาบรรณ กระบวนการดาํเนินการภายหลงัจาก ไดรั้บแจง้เบาะแสตลอดจนมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ภายใต ้ “นโยบาย

การร้องเรียนการกระทาํผิดหลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) อีกดว้ย 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                         หนา้  

ทงันีผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเสนอแนะ / รายงาน / ร้องเรียน เกยีวกบัการประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว ไดด้ว้ย 

ตนเอง / จดหมาย / E-mail / โทรศพัท ์/ โทรสาร โดยติดต่อผา่น : 

 

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด ิ(ทีปรึกษาจรรยาบรรณ) 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1223 

E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com 

 

หรือติดตอ่โดยตรงที : 

 

นายเกรียง เกียรติเฟืองฟ ู(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

เลขที 405 หมูบ่า้นปัญญา ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ในรอบปีทีผา่นมา บริษทัไมเ่คยได้รับการร้องเรียนเกยีวกบัการกระทาํผดิหลกัจรรยาบรรณแตป่ระการใด 

 

สําหรับแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ในแตล่ะกลุ่มสามารถสรุปไดด้งันี 

 

ผู้ถอืหุ้น 

บริษทัมพีันธะในการดูแลผลประโยชนแ์ละสร้างมลูค่าให้แกผู่ถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม ด้วยการดาํเนินธุรกจิอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัจะแจง้ขอ้มลูข่าวสารทีเกยีวกบั

ธุรกจิของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตลอดจนเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วให้สอดคลอ้งตามกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงทีเกยีวขอ้ง

อยา่งเท่าเทียมกนั รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ “หมวดที 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้นและหมวดที 2 : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่า

เทียมกนั ” 

 

พนักงาน 

บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลอนัทรงคุณคา่ โดยมุง่มนัฝึกอบรมพฒันาความรู้แกพ่นักงานในทุกระดับและครอบคลุม

ในทุกวิชาชีพ เพือเป็นฐานรากทีสาํคญัขององคก์ร นอกจากนี บริษทัยงัให้ความสําคญัในเรืองของความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มของพนกังานทุกคน ตลอดจนดูแลพนกังานให้ไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสมเป็นธรรม เพือ

เสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีตอ่กนั รวมทงัจัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ สาํหรับพนกังาน รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ 

“บุคลากรและการพฒันา” 

ลูกค้า 

บริษทัมพีันธะในการผลิตสินคา้และให้บริการทีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล โดยจาํหน่ายสินคา้ในราคาทีเหมาะสมและ

เป็นธรรม มีระบบบริการหลงัการขายทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ทงันี 

เพือเป็นการสร้างความพึงพอใจอยา่งสูงสุดของลูกคา้ทีมีตอ่สินคา้และบริการของบริษทั 

 

 

 

mailto:sirorotem@tatasteelthailand.com
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พนัธมิตรทางการค้า และคู่แข่ง 

บริษทัมุง่มันทีจะสร้างและสนับสนุนเศรษฐกจิทีมีการแขง่ขนัทางการคา้ในตลาดเสรีทวัทงัภูมิภาค โดยจะไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมใดๆ 

ทีกอ่ให้เกดิความไมเ่ป็นธรรมทางการคา้ รวมถึงจะไมท่าํการตลาดดา้นตา่งๆ ทีกอ่ให้เกดิขอ้มูลทีไมเ่ป็นธรรมหรือบิดเบือน

เกยีวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของคูแ่ข่ง ทงันี ในรอบปีทีผา่นมาบริษทัไมมี่ขอ้พิพาทกบัคูแ่ขง่ทางการคา้แต่อยา่งใด 

 

เจ้าหนี 

บริษทัปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเงือนไขตา่งๆ ทีมตี่อเจา้หนี ทงัเจ้าหนีการคา้และเจา้หนีเงินกูย้ืมอยา่งเคร่งครัด และชาํระ

หนีตามระยะเวลาทีกาํหนดรวมถึงปฏิบติัตามคาํรับรองทีให้ไวแ้กเ่จา้หนีตลอดระยะเวลาทีมีภาระหนีกบัเจา้หนี ตลอดจนให้

ขอ้มลูแกเ่จา้หนีทุกกลุ่มอยา่งถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 

 

ชุมชน และสังคม 

บริษทักาํหนดเป็นนโยบายอยา่งชัดเจนวา่จะมุ่งดาํเนินธุรกจิด้วยการเป็นบรรษทัพลเมืองทีดี โดยคาํนึงถึงหน้าทีและความ

รับผิดชอบทีมีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ทงันีบริษทัจะไม่ถือวา่การดาํเนินการตามนโยบายทีกาํหนดไวเ้ป็น

เพียงทางเลือกในการปฏิบติั หากแตจ่ะมุง่มนัยึดถือเป็นส่วนหนึงของแผนการดาํเนินธุรกจิของบริษทัดว้ย 

 

บริษทัมุง่มันทีจะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตทงัของชุมชนทีพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกจิ รวมทงั

ประชาชนในทอ้งถินทุรกนัดารทีขาดการสนับสนุนในดา้นตา่งๆกลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มผูป้ระสบภัยพิบติันอกจากนีบริษทัยงั

ได้ให้ความสาํคญัต่อการรักษาสิงแวดลอ้ม ทงัในระดับชุมชนและในระดบัสังคมโดยรวมอีกดว้ย และ จากความมุ่งมนัดังกล่าว 

บริษทัจึงไดก้าํหนดขอบเขตการดาํเนินกจิกรรมเพือชุมชนและสังคมโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคือ 

(1)  การสนับสนุนชุมชนรอบโรงงาน 

(2)  การพฒันาเด็กและเยาวชนในท้องถินทุรกนัดาร 

(3)  การสนับสนุนองคก์รทีไมแ่สวงหาผลกาํไร และ 

(4)  การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

 

สําหรับรายละเอียดของกจิกรรมทีบริษทัได้ดาํเนินการ ในรอบปี 2554 - 2555 ปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิงแวดล้อม” เรือง “กจิกรรมเพือสังคม” 

 

สิงแวดล้อม 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อการรักษาสิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวดและตอ่เนืองตลอดมา เพือพิทกัษรั์กษาสิงแวดล้อมให้คงอยูใ่นภาพทีดี

ตลอดไป ด้วยการดาํเนินการและถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขนัตอนการทาํงาน ทงัในรูปแบบของ

การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (การอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการทรัพยากรนาํ การจดัการ มลภาวะทางอากาศ 

การกาํจดักา๊ซเรือนกระจก การจดัการมลภาวะทางเสียง และ การจดัการวสัดุเหลือใช้) การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม ่รวมถึงการ

ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและกฎหมายดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ทุกบริษทัในกลุ่มทาทาไดมุ้ง่มนัทีจะให้ความสาํคญัและเป็น

ผูน้าํ ในเรือง “การเปลียนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนืองมาจากภาวะโลกร้อน โดยจดัให้มีการศึกษา เพือให้

เกดิความเขา้ใจอยา่งลึกซึงตอบสนองอยา่งรวดเร็วเพือสร้างความนา่เชือถือตอ่บุคคลอืน รวมถึงการเปลียนแปลง ไปใช้เทคโนโลยี

ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ดังนนับริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดก้าํหนดเป้าหมายระยะยาวในการควบคุมและดูแล การปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และกา๊ซเรือนกระจกอืนๆ ไมใ่ห้เกนิอตัราทีกาํหนดซึงจากเป้าหมายดงักล่าวจึงเป็นทีมาของการ 

กาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานและการคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ ทีเป็นมิตรตอ่ สิงแวดล้อมในหลายๆด้านนอกจากนียงัได้

กาํหนดให้มีการนาํแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใชใ้นทุกขนัตอนของการดาํเนินธุรกจิหลกัขององคก์ร อีกดว้ย 
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สําหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดลอ้มของ บริษทั ในรอบปี 2554-2555 มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ “ความ

รับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม” 

 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษทัให้ความสาํคญัและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทั เพือใหเ้กดิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และเป็นประโยชน ์ ต่อการตดัสินใจลงทุนและการอืนใดของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืนไวอ้ยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น เท่าเทียม ทวัถึง และไมก่อ่ให้เกดิ ความสาํคญัผิด รวมทงัมีความเป็นปัจจุบนัและทันเวลาตามทีสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆทีเกยีวขอ้งได้

กาํหนดไว ้ โดยมอบหมายให้คณะผูบ้ริหารมีหนา้ทีดูแลให้มีการติดต่อสือสารและเปิดเผยขอ้มลูทีสําคญั ทงัทีเป็นการรายงานตาม

รอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 

56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การไดม้า / จาํหน่ายไป ซึงสินทรัพยร์ายการ ทีเกยีวโยงกนั การ

ร่วมทุน / ยกเลิกการร่วมทุน การเพิมทุน / ลดทุน การออก หลกัทรัพยใ์หม่ การซือหุ้นคืน เป็นตน้ 

 

ทงันี ไดจ้ดัให้มหีนว่ยงานสาํนักงานเลขานุการบริษทัทาํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัผา่นช่องทางตา่งๆ 

ทงัในกรณีปกติ และเร่งด่วน เช่น 

1.  ขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทีครบถว้น ถูกตอ้งและเทา่เทียมกนั ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ : 

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) 

2.  ขอ้มลูคาํอธิบายเชิงวิเคราะห์เกยีวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส : ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์

(www.set.or.th) /เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) / หนังสือพิมพ ์

3.  ขอ้มลูโครงสร้างผูถ้ือหุ้นของบริษทัทีเป็นขอ้มูลล่าสุดซึงมีการเปิดเผยอยา่งโปร่งใสโดยมีรายละเอียดโครงสร้างทีแสดง

ถึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยรวมทงัสามารถแสดงให้ทราบถึงผูถื้อหุ้นทีแทจ้ริง (Beneficial 

Owner) ได้อยา่งชัดเจนตลอดจนไมมี่การถือหุ้นไขวใ้นกลุ่มบริษทั นอกจากนียงัมีการเปิดเผยขอ้มลูการถือหุ้นของ

กรรมการและผูบ้ริหารไวด้ว้ย : รายงานประจาํปี / เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

4.  ขอ้มลูในรายงานประจาํปีมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้น ชัดเจนและเป็นประโยชน์สาํหรับการพิจารณาตดัสินใจของผูถื้อ

หุ้น เช่น คาํอธิบายเชิงวิเคราะหเ์กยีวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ

แขง่ขนั ความเสียงตอ่การดาํเนินธุรกจิ ประวติัของกรรมการและผูบ้ริหาร การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูงและการเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ เป็นตน้ : เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

5.  ขอ้มลูงบการเงินทีมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปและได้รับการรับรองจากผูส้อบ

บญัชี ซึงเป็นผูที้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับ รวมทงัไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

โดยทีผา่นมาบริษทัไมเ่คยมีประวติัการส่งงบการเงินทงัรายไตรมาสและรายปีให้แกต่ลาดหลกัทรัพย ์ และสาํนักงาน 

ก.ล.ต.ล่าชา้แตอ่ยา่งใด : ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) / เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

6.  ขอ้มลูการทาํรายการระหวา่งกนั (ถา้มี) 

 

นอกจากนีบริษทัได้มอบหมายให ้ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ทาํหนา้ทีเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทัให้แกน่ักลงทุน ทงัทีเป็นผูถื้อหุ้นและ

นักลงทุนทัวไป และจัดให้เลขานุการบริษทัเป็น ผูบ้ริหารงานนกัลงทุนสัมพนัธ ์ (Investor Relation)ทาํหน้าทีดูแล รับผิดชอบใน

การติดต่อสือสารและประสานงาน กบัผูล้งทุน นักวิเคราะห์ และ หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการเขา้ถึง

ขอ้มลูของบริษทัได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุม เอกสารแถลงผลการดาํเนินงานและรายงานตา่งๆ ผา่น 

http://www.set.or.th)
http://www.set.or.th)
http://www.tatasteelthailand.com)
http://www.tatasteelthailand.com)
http://www.tatasteelthailand.com)
http://www.set.or.th)
http://www.tatasteelthailand.com)
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เวบ็ไซตข์องบริษทั www.tatasteelthailand.com ทงันีเพือเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ และความเชือมนัของนักลงทุนทีมีตอ่

บริษทั 

 

ในรอบปี 2554-2555 บริษทัไดจ้ัดให้นกัวเิคราะห์รวมถึงนักลงทุนผูส้นใจไดเ้ขา้พบปะและรับทราบขอ้มลูของบริษทัจาก 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหารโดยมีการเขา้พบรายยอ่ย จาํนวน 8 ครัง และการประชุมนกัวิเคราะห์กลุ่มใหญ่กลุ่มละ

ประมาณ 20 ราย จาํนวน 3 ครัง 

 

หมวด 5 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

บริษทัมุง่เนน้ถึงบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการดว้ยโดยการปฏิบัติหนา้ทีด้วยหลกัแห่ง “ความรับผดิชอบ 

ความระมัดระวงั ความซือสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้” บนพืนฐานของความสัมพนัธที์เชือถือตอ่กนัระหวา่งผูถื้อหุ้นกบับริษทั

จึงไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการทีชัดเจนและมีการแต่งตงัคณะกรรมการชุดยอ่ยซึงมคีวามเชียวชาญเฉพาะดา้นเพิ มเติม

ขึนเพือให้การกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้า่นการพิจารณากลนักรองอยา่งละเอียด

รอบคอบในเรืองทีสาํคญั ซึงจะทาํให้การตดัสินใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและกอ่ให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดแกผู่มี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อยา่งตอ่เนือง รวมถึงจัดให้มีระบบการบริหารงานทีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดี เพือให้การกาํกบัดูแลและการ

บริหารงานเป็นไปดว้ยความซือสัตย ์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกจิของบริษทั ดงันี 

 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษทัไดค้าํนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานเพือให้เกดิความรอบคอบและโปร่งใส รวมทังสามารถตรวจสอบได้เสมอ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิเหลก็

และธุรกจิอืนๆ ทีหลากหลายมภีาวะผูน้าํ วิสัยทศันก์วา้งไกลสามารถปฏิบัติหน้าทีในการเป็นกรรมการบริษทั และให้ความ

คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินธุรกจิของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัมีขนาดทีเหมาะสม จาํนวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. และหลกัเกณฑที์บริษทักาํหนด จาํนวน 3 คน ร่วมกบักรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ จาํนวนรวม 6 คน นอกจากนีได้กาํหนดให้ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้าํดา้น นโยบาย และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้าํด้านการบริหารงานประจาํตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดียวกนั ทงันีเพือแบ่งแยกบทบาทหนา้ทีให้ชัดเจนและ

กอ่ให้เกดิความสมดุลในอาํนาจการดาํเนินงาน 

 

และเพือการกาํกบัดูแลกจิการทีดียงิขึน คณะกรรมการบริษทัได้แตง่ตงั คณะกรรมการ ชุดยอ่ยอีก 4 คณะ ทาํหน้าทีกลันกรองงาน

เฉพาะเรือง และเสนอเรืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก ่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ 

(คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัได้แตง่ตงัเลขานุการบริษทั เพือทาํหนา้ทีในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการเกยีวกบัการ

จดัทาํ และเกบ็รักษาเอกสาร ดังนี 

(1)  ทะเบียนกรรมการ 

(2)  หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

(3)  หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

http://www.tatasteelthailand.com


                                                                                                                                                                                           ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                         หนา้  

(4)  รายงานประจาํปีของบริษทัรวมทงัเกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหารตลอดจน

ดาํเนินการอืนๆตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 

การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

การสรรหากรรมการของบริษทัซึงรวมถึงกรรมการอิสระจะผา่นการกลันกรองโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

(Corporate Governance and Nomination Committee) กอ่นเสนอให้คณะกรรมการบริษทัและ / หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือลงมติ 

เลือกตงัหรือแตง่ตงั โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั ซึงได้รับอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบริษทัแล้ว ดังนี 

1.  เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามขอ้บังคบัของบริษทัและขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน

จาํกดัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

2.  เป็นผูท้รงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทั มีภาวะผูน้าํ วิสัยทัศนก์วา้งไกล มีคุณธรรมประวติัการทาํงานโปร่งใส และ

สามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 

3.  เป็นผูที้สามารถให้เวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือตดิตามการดาํเนินงานของบริษทั 

โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอืนๆ ในจาํนวนทีเหมาะสม 

 

4.  มิไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนทีมีนยัสําคญัในกจิการทีมีลกัษณะอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัหรือกจิการทีอาจกอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 

5.  สําหรับกรรมการทีเป็นกรรมการผูจ้ัดการใหญ่จะสรรหา โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานทีผา่นมา และผลการ

ประเมนิศักยภาพประกอบดว้ย 

 

สําหรับการสรรหากรรมการอิสระนันนอกเหนือจากแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษเพิ มเตมิตามทีระบุไวใ้นหัวขอ้ “กรรมการอิสระ” อีกดว้ยกรณีเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้น

เลือกตงักรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการตามขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 

1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจาํนวนหุ้น ทีตนถือและหากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผูท้เีป็นประธานทีประชุม มีเสียงชีขาดเพิมขึนอีกหนึง

เสียง ทงันีในการเลือกตงักรรมการบริษทั วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจลงคะแนนเสียงให้แกผู่ไ้ดรั้บการเสนอชือเป็นรายบุคคล

หรือหลายคนในคราวเดียวกนักไ็ดแ้ต่ตอ้งใช้สิทธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตามจาํนวนหุ้นทีตนถือ และจะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แกผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ปัจจุบนัแมว้า่บริษทัไมไ่ดก้าํหนดจาํนวนบริษทัทีกรรมการแตล่ะคนสามารถดาํรงตาํแหน่งใน

บริษทัอืนไว ้ แต่กรรมการของบริษทักไ็มไ่ด้ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืนมากเกนิไปจนส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบติั

หนา้ทีแตอ่ยา่งใด 

 

กรรมการอิสระ 

เนืองจากความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเป็นเครืองชีวดัทีแสดงถึงการบริหารจดัการทีดี ซึงจะช่วยสร้างความเชือมนัให้แกผ่ ูล้งทุน 

บริษทัจึงไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงอยา่งสมาํเสมอโดยนิยามกรรมการอิสระของ

บริษทัมคีวามเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี 
 

(ปรับปรุงเมือวนัที 16 มกราคม 2552 เพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนักงาน ก.ล.ต. เลขที ทจ. 4/2552 ลงวนัที 20 กมุภาพนัธ ์2552) 
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 ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคล ทีอาจมีความขดัแยง้โดยให้นับรวมหุ้นทีถือโดยผูที้เกยีวขอ้งดว้ย 

 ไมมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูม้อีาํนาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และตอ้งไมมี่ผลประโยชนห์รือส่วน

ได้เสียในลักษณะดงักล่าวมากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่  เดือน 

 

 ไมมี่ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ี

อาํนาจควบคุมหรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อยใน

ระดับบิดา มารดา คูส่มรสพีนอ้งและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร 

 

 ไมมี่ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะ

ทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิตบุิคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และตอ้งไมมี่ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียทงัทางตรงและทางออ้มในลักษณะดังกล่าว

มากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 24 เดือน ดงันี 

1)  รายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกจิการ เช่นการขาย สินคา้ ซือวตัถุดิบหรือให้บริการทีมี

มูลคา่ตงัแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย ์ทีมีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือ ภายในระยะเวลา 12เดือน 

2)  รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

3)  รายการเกยีวกบัสินทรัพยห์รือบริการ เช่น การไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ สิทธิ และให้หรือรับ

บริการ 

4)  รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหหรือรับให้กูย้มื คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น

หลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน ทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้มีภาระหนีทีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึง 

ซึงมมีูลคา่ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย ์ ทีมตีวัตนสุทธิของบริษทั หรือตงัแต ่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตาํกวา่ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินให้ นับ

รวมภาระหนีทีเกดิขึนในระหวา่งหนึงปีกอ่นวนัทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิ กบับุคคลเดียวกนั 

 

 ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้และไมเ่ป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช ่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบญัชี ซึงมี ผูส้อบบญัชี

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือนิตบุิคคล ทีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่ และตอ้งไมมี่ผลประโยชน์

หรือส่วนได้เสียใน ลักษณะดงักล่าวมากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 24 เดือน 

 

 ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงินซึงได้รับ

ค่าบริการเกนิกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทั ร่วม หรือ นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

 

ทงันี ในกรณีทีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไมใ่ช่กรรมการ

อิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน ผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย และตอ้งไมมี่ ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย

ในลกัษณะดังกล่าวมากอ่นเป็นระยะเวลา ไมน่อ้ยกวา่ 24 เดือน 

 

 ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผู้

ทีเกยีวขอ้งกบั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
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 ไมมี่ลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

 สามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

 สามารถดูแลไมใ่ห้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

 สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือตดัสินใจในเรืองตา่งๆ ไดโ้ดยอิสระ 

 

 เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามขอ้บังคบัของบริษทัและขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน

จาํกดั และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตงัแตปี่ 2545 ปัจจุบันประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน 

กรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือ การเงิน และมีกรรมการหนึงคนเป็นผูม้ี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ในการทาํหนา้ทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้ โดยทาํหนา้ทีสอบทานการ

ดาํเนินงานให้ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมการพฒันาระบบรายงาน ทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทงัสอบทานให้

บริษทัมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสียงทีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

 

บริษทัให้การสนบัสนุน ดูแล และให้อาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าทีอยา่งเตม็ที และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง 

อิสระ และเพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดาํเนินงานของบริษทั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึนตงัแต่ปี 2552 บริษทัได ้

จดัตงัหนว่ยงานตรวจสอบภายในแทนการวา่จา้งหน่วยงานภายนอก เพือทาํหนา้ทีดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย โดยให้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรกต็ามในกรณีทีจาํเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ

คาํปรึกษาจากทีปรึกษาภายนอกทีเป็นอิสระได้ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

 

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดให้มีคณะกรรมการบริหารตงัแตปี่ 2545 ปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการบริษทั จาํนวน 3 คน ทาํหนา้ที

ควบคุมดแูลกจิการบริษทัตามทีคณะกรรมการมอบหมายทงัในด้านการพิจารณานโยบาย กลยทุธ ์ โครงสร้างและอาํนาจการ

บริหารงาน แผนธุรกจิ การจดัสรรงบประมาณ และการกาํกบัดูแล ติดตาม ผลการดาํเนินงานของบริษทัตลอดจนการกลันกรอง

เรืองตา่งๆ กอ่นเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดให้มีคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และสรรหาตงัแต่ปี 2547 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษทั

จาํนวน 3 คน โดยมีกรรมการ 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ทาํหนา้ทีเสนอทบทวนและกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

และผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัติดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั ตลอดจนมีหนา้ทีพิจารณากาํหนดแนวทาง และสรรหาผูที้

เหมาะสมในการดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ัดการใหญเ่พือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ

หรือกรณีอืน 
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คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตงัแตปี่ 2547 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 

คน โดยมีกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทาํหน้าทีศึกษาพิจารณาติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้มในเรืองคา่ตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ของบริษทั เพือเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที

เป็นแรงจูงใจในการกาํกบัดูแลและบริหารกจิการของบริษทัให้เป็นไปตามเป้าหมาย และร่วมสร้างความเจริญกา้วหนา้ของบริษทั

อยา่งมนัคงตอ่ไป 

 

วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทักาํหนดไวค้ราวละ 3 ปี ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจาํปีทุกครังให้กรรมการ

จาํนวนหนึงในสามของกรรมการทงัคณะพน้จากตาํแหน่ง โดยลาํดบัในการพน้จากตาํแหนง่ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกนั 

ทงันีกรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ เขา้มารับตาํแหน่งอีกได้สาํหรับวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุด

ยอ่ย กาํหนดคราวละ 3 ปีโดยให้เป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั เมือครบกาํหนดออกตามวาระกอ็าจได้รับ

การพิจารณาแตง่ตงัให้ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปได้ เช่นเดียวกนั 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอืนของกรรมการบริษทัและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษทัอยูใ่นระหว่างการทบทวนนโยบายกาํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนอืนทีกรรมการบริษทัแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่ง 

อยา่งไรกต็าม แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดก้าํหนดนโยบายดงักล่าว แต่ปัจจุบนัองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย

กรรมการไทยและกรรมการตา่งชาติอยา่งละกงึหนึง โดยกรรมการทีเป็นชาวตา่งชาติเป็นผูมี้ภูมิลาํเนาอยูใ่นตา่งประเทศทาํให้ไมมี่

การรับตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอืนแตอ่ยา่งใด ส่วนกรรมการไทยนันตามขอ้มูลประวติักรรมการห้าปียอ้นหลงัไม่

ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตาํแหนง่ในบริษทัจดทะเบียนอืนเกนิ 3 บริษทั ดงันนั จึงเห็นวา่กรรมการบริษทัแตล่ะคนเป็นผูที้

สามารถปฏิบัติหนา้ทีและอุทิศเวลาให้กบับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ทีและเต็มความสามารถ 

 

สําหรับกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ ในฐานะพนักงานคนหนึงของบริษทั จะตอ้งอุทิศเวลาในการทาํงานทงัหมดของตนให้แกบ่ริษทั 

เพือให้เป็นไปตามสัญญาการวา่จา้ง ดงันนั จึงไมเ่คยมีกรรมการผูจ้ัดการใหญ่คนใดไปรับตาํแหนง่กรรมการในบริษทัอืนๆ  

รวมทงับริษทัจดทะเบียนแตอ่ยา่งใด ยกเวน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางเกยีวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชัดเจนและสมเหตุสมผล อยา่งไร

กต็าม บริษทัไมมี่นโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แกผู่บ้ริหาร ทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัยอ่ย ในการพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูเ้สนอการกาํหนด คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย ต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบผล

การปฏิบติังานโดยรวมและ ผลการดาํเนินงานของบริษทั ซึงคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม เมือเปรียบเทียบกบั

อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกนั สามารถรักษากรรมการและผูบ้ริหารทีมีคุณภาพไวไ้ด ้และไมเ่ป็นการจ่ายทีเกนิสมควร 

 

สําหรับคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร ของบริษทัและบริษทัยอ่ยนนั คณะกรรมการบริษทัโดยความ

เห็นชอบ จากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหนา้ที ความรับผิดชอบผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล รวมถึงผล

การดาํเนินงาน ของบริษทัทงัในระยะสันและระยะยาวประกอบดว้ย 
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 

การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะอยูใ่นรูปของคา่ตอบแทน ทีเป็นตวัเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนประจาํ ซึง

แบง่จ่ายเป็นรายไตรมาส และเบียประชุมซึงจ่ายให้เฉพาะ กรรมการทีเขา้ร่วมประชุมในทุกไตรมาส กรณีทีมีกรรมการพ้นจาก

ตาํแหน่งหรือเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม ่บริษทัจะคาํนวณจ่ายเฉพาะวนัที ดาํรงตาํแหนง่ในไตรมาสนนั 

 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าทปีระชุมผู้ถือหุ้นจะมีมตเิปลียนแปลงเป็นอย่างอนื 

 

  ค่าตอบแทน เบียประชุม 

  (บาทต่อปี) (บาทตอ่ครัง) 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 630,  42,  

 รองประธาน 525,  21,  

 กรรมการ 472,  21,  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,  15,75  

 กรรมการ 15,5  0,5  

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ประธาน  15,75  

 กรรมการ  10,5  

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ประธาน 94,5  15,75  

 กรรมการ 63,  0,5  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธาน 94,5  15,75  

 กรรมการ 63,  0,5  
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สรุปอตัราคา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนของกรรมการ ในปี -  

 

ลาํ 

ดับ 

ที 

ชือ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน (บาท)/ การเข้าร่วมประชุม/ การจัดประชุมปี  -  (ครัง) 

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

 คณะ 

จัดการ 

คณะกรรมการ 

บรรษทัภบิาล

และสรรหา 

คณะกรรมการ 

พจิารณา 

ผลตอบแทน 

จํานวนรวม

ทังหมด 

. นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์ 

ประธานกรรมการ 

,000.00 - - - - 924,000.00 

. นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟ ู

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

640, .00 231,000.00 - - - , .00 

. นายมาริษ  สมารัมภ ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 

619, .00 157,500.00 - 84,000.00 - , .00 

. ผศ.รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 

และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

, .00 157,500.00 - 84,000.00 , .00 , .00 

. นายคูชิค  ชทัเทอจี  

กรรมการ ประธานคณะจดัการ  

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  

และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

672, .00 - - 126, .00 141,750.00 

 

939,750.00 

. นายธราธร  เปรมสุนทร 

กรรมการ และ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

640,500.00 - - - 94,500.00 735,000.00 

7. 
นายปิยุช กุปตา้( ) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการคณะจดัการ 

330,522.00 - - - - 330,522.00 

8. 
นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก ์( ) 

กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ  

309,522.00 - - - - 309,522.00 

. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน( ) 288,978.00 - - - - 288,978.00 

. นายฮริดเดยช์วอร์ จาห์( ) 288,978.00 - - - 51,130.00 340,108.00 

. นายลาภทวี เสนะวงษ์( ) 480,375.00 - - - - 480,375.00 

รวม 5,835,375.00 ,000.00 - 294,000.00 381,880.00 7,057,255.00 

 

หมายเหตุ  ( ) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตงัแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  

                                         ( ) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจดัการ มีผลตงัแต่วันที  กนัยายน  

    ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจดัการ มีผลตงัแต่วนัที  กนัยายน  

    ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการคณะจดัการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตงัแต่วนัที  กนัยายน  

    ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่มีผลตงัแต่วนัที  มกราคม  
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจาํปี ในปี 2554 - 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) 

รวม 12 คน รวมเป็นเงินทงัสิ น 29.78 ลา้นบาท 

 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษทัย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

บริษทัไมมี่การกาํหนดและจา่ยค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษทัยอ่ยทีเป็นธุรกจิหลัก 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษทัย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยทีเป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลัประจาํปี ในปี 2554 - 2555        

(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) จาํนวน 3 คน ได้รวมไวใ้นจาํนวนและคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัแลว้ 

 

ค่าตอบแทนอนื 

บริษทัจัดให้มกีารสมทบเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพแกผู่บ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยในฐานะพนกังานของบริษัท โดยคิดเป็น

อัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสาํหรับผูบ้ริหารของบริษัทและบริษทัยอ่ย ในปี 2554 

- 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) รวม 12 คน รวมเป็นเงิน ทงัสิ น 2.57 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี บริษทัได้มีการจัดหารถประจาํตาํแหน่งให้แกผู่บ้ริหารของบริษทัและกรรมการผูจ้ัดการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

 

ปัจจุบัน บริษทัยงัไม่มีนโยบายทีจะให้ผลตอบแทนแกผู่บ้ริหาร โดยให้สิทธิในการซือหลกัทรัพยข์องบริษทัแตป่ระการใด เช่น 

โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แตไ่ด้บริหารผลตอบแทน

ให้กบัผูบ้ริหารในรูปแบบอืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน โดยรวมของบริษทัควบคู่ไปกบัผลการปฏิบัตงิานของ

ผูบ้ริหารแต่ละคน ตลอดจนหนา้ทีความรับผิดชอบ และด้วยศกัยภาพของผูบ้ริหารนนัๆ ประกอบดว้ย 

 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัมีภาวะความเป็นผูน้าํและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจกาํหนดวิสัยทศัน ์ พนัธกจิ นโยบาย แผนกลยุทธ์ 

ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูน้าํเสนอในการพิจารณาเรืองดังกลา่ว 

คณะกรรมการไดร่้วมกนัอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งเตม็ทีบนพืนฐานของความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัความซือสัตย ์

สุจริตและตรวจสอบได ้ นอกจากนีคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกาํหนดไว้

ด้วยเพือให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและกอ่ให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าที และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดาํเนินงานเป้าหมายการจดัสรรงบประมาณ

ทีเพียงพอโดยเฉพาะอยา่งยงิงบประมาณในงานวิจยัและพฒันาองคก์รและผลิตภณัฑก์ารพฒันาขีดความสามารถในเชิงการ

แข่งขนัของบริษทั การประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทังคณะรวมถึงผูบ้ริหาร

ระดับสูง กาํกบัดูแล ทบทวน ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารความเสียงระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้ง

กบัสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป ตลอดจนกาํกบัดูแลและพัฒนาบรรษทัภิบาลของบริษทัเพือมุง่สู่มาตรฐานทียอมรับในระดบั

สากล อุทิศตนและเวลาเพือบริษทัโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือผูห้นึงผูใ้ดโดยมชิอบและไมด่าํเนินการใดๆ ทีเป็น

การขดัแยง้ด้านผลประโยชน ์ หรือแขง่ขนักบักจิการของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป้าหมายสูงสุดคือการดาํเนินธุรกจิให้มนัคงเพือ

ผลประโยชน์ทีสมดุลและยงัยนื ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทงัการเพิมมูลคา่ของผูถ้ือหุ้นอยา่งต่อเนืองในระยะยาว 
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จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัมุง่ดาํเนินธุรกจิด้วยมาตรฐานระดบัสูงของความเป็นมืออาชีพความซือสัตย  ์ มีศีลธรรม และมีจริยธรรม อยา่งเคร่งครัด 

ภายใต ้“หลกัจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึงได้มีการจดัทาํไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัพิมพ์เป็น 

หนงัสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบบัภาษาไทย พร้อมทงัแจกจ่ายให้กบัคณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกคน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกทงัภาครัฐและเอกชนทีบริษทัดาํเนินธุรกจิด้วย ทงันี คณะกรรมการบริษทั

ได้กาํกบั ดูแล สือสาร และส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเคร่งครัด 

ทงัในเรืองความซือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซึงหากมีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษทัแลว้ จะตอ้ง

รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชันทราบ 

 

ทงันีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั มีทงัหมด 25 ขอ้ ซึงครอบคลุมในเรืองดังนี ผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

รายงานและบนัทึกขอ้มลูทางการเงินการแขง่ขนัโอกาสวา่จา้งงานทีเท่าเทียมกนั ของขวญั และการบริจาคหน่วยงานราชการ การ

ไม่เกยีวขอ้งกบัการเมือง สุขอนามยั ความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม คุณภาพของสินคา้และบริการ ความเป็นบรรษทัพลเมือง

ความร่วมมอืในกลุ่มทาทา ตวัแทนบริษทัโดยบุคคลทีสาม การใชเ้ครืองหมายการคา้ทาทา นโยบายของกลุ่มผูถื้อหุ้น ขอ้พึง

ประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การทาํงานอืนนอกเหนือจากงานของบริษทั ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ รายการเกยีวกบัหลกัทรัพยแ์ละขอ้มูลทีเป็นความลบั การปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั ความเป็นพลเมือง ความ

ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีส่งมอบ และการรายงานเรืองราว 

 

นอกจากนี บริษทัไดอ้อกประกาศ นโยบายและระเบียบปฏิบติัเกยีวกบัการร้องเรียนการกระทาํผิดหลกัจรรณยาบรรณ (“Whistle 

Blower”) เพือใหพ้นักงานทุกคนรวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกใชเ้ป็นเครืองมือในการรายงานเหตกุารณ์ตา่งๆ หรือเรืองราวการ

ฝ่าฝืน หรือสงสัยวา่อาจจะมีการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือทีปรึกษาจรรยาบรรณ หรือ 

หน่วยงานพิเศษอืนใดของบริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยัและเกดิผลจริงในทางปฏิบัติ 

 

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษทัให้ความสาํคญัในเรืองการจัดการเกยีวกบัความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ของผูเ้กยีวขอ้งอยา่งรอบคอบ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทัจะดาํเนินงานด้วยความซือสัตยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใสเพือผลประโยชน์ของบริษทัและผู้

ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั ดว้ยการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายทีเกยีวขอ้ง รายงานและเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงาน

ของบริษทัภายใตข้อ้กาํหนดตา่งๆไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน ตลอดจนไม่นาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย หรือนาํไปใช้เพือประโยชน์

ส่วนตน กรณีทีกรรมการบริษทัคนหนึงคนใดมีส่วนได้เสียกบัผลประโยชน์ของเรืองทีกาํลงัมีการพิจารณากจ็ะไมเ่ขา้ร่วมประชุม

หรืองดการออกเสียง 

 

นอกจากนี บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัโดยเคร่งครัด ตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิของบริษทัทีได้กาํหนดแนว

ปฏิบัติในเรืองดังกลา่วสําหรับพนักงานทุกระดับไวอ้ยา่งชัดเจนอีกดว้ย 

 

การบริหารความเสียง 

บริษทัไดจ้ดัให้มีวิธีการบริหารความเสียงทีเหมาะสม โดยนาํระบบทีเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัธุรกจิของ

บริษทั และแตง่ตงัคณะทาํงานบริหารความเสียงซึงประกอบด้วย ฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ทาํหน้าทีกาํหนด และทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเสียงในการดาํเนินธุรกจิทวัทงัองคก์ร รวมถึงกาํหนดและ

ทบทวนปัจจยัความเสียง โอกาสทีจะเกดิความเสียง และผลกระทบจากความเสียงทีส่งผลกระทบตอ่เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

ตลอดจนกาํหนดแผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพือลดความเสียงทีเกดิขึนและติดตามผลจากการดาํเนินการลดความเสียง 
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รวมทงัทบทวนและปรับแผนให้เกดิประสิทธิภาพมากยงิขึนทงันีได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ทีประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหารความเสียง และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํเพือเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า

ในการป้องกนัหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายทีอาจจะเกดิขึนต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัตระหนักถึงความสาํคญั ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยจดัให้มรีะบบ

และวิธีการควบคุมและตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกดา้นทวัทงัองคก์ร ทงัในดา้นรายงานทางการเงินและด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และคงไวซึ้งความคล่องตวั ในการปฏิบัติงาน เป็นระบบทีพนักงานสามารถควบคุมกาํกบั 

ประเมนิผลและสอบทานการทาํงานไดด้้วยตนเองเพือลดความเสียงดา้นการทุจริตและการใช้อาํนาจอยา่งไมถู่กตอ้งตามทาํนอง

คลองธรรมรวมทงัป้องกนั การกระทาํทีผิดกฎหมาย ตงัแตปี่ 2552 บริษทัไดจ้ดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงาน

หนึงของบริษทั เพือทาํหนา้ทีดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยขึนตรงและดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงทาํหนา้ทีเป็นผูต้รวจสอบการปฏิบัติงานดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อาํนาจ

ดาํเนินการและกฎระเบียบรวมทงั ทาํหนา้ทีประเมินการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพอีกระดบัหนึง ทังนี เพือความเป็นอิสระและสร้างความมนัใจวา่การปฏิบติังานหลกัรวมถึงกจิกรรมทางการเงิน 

ทีสาํคญัของบริษทัได้ดาํเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัไดก้าํหนดแผนวนัประชุมและวาระการพิจารณาทีสาํคญั สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดาํเนินงานไวล้่วงหนา้อยา่งชัดเจน สาํหรับปี 2554-2555บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัจาํนวน 8 ครังโดยมีจาํนวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครังเฉลียมากกวา่ 80% ของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด และจะมีการประชุมเพิ มใน กรณีทีมีเรืองสําคญัหรือเร่งด่วนในการประชุมแต่ละครังไดม้ีการจัดส่งหนงัสือ เชิญประชุม 

ระเบียบวาระพร้อมทงัเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ไดศ้ึกษาลว่งหนา้กอ่นวันประชุม ทงันีประธานกรรมการซีงทาํ

หนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมไดพิ้จารณาวาระตา่งๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่ง

เป็นธรรมเปิดโอกาส ให้มีการแสดงความเห็น อยา่งเป็นอิสระแบ่งเวลาอยา่งเพียงพอสําหรับการอภิปรายและแสดงความเห็น 

อยา่งทวัถึงในแตล่ะวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงขา้งมากและหากมีคะแนนเสียงเทา่กนั ประธานในทีประชุม

จะเป็นผูอ้อกเสียงชีขาดสําหรับกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณาจะไมเ่ขา้ร่วมประชุม และ /หรือไมใ่ชสิ้ทธิออกเสียง 

และภายหลงัเสร็จสินการประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชัดเจน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแตล่ะครังคณะผูบ้ริหารไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย เพือให้ขอ้มลูทีเป็นประโยชนพ์ร้อมทงั

รับทราบนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัโดยตรง เพือให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว ยกเวน้การประชุมบางวาระทีจะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะกรรมการทีไมเ่ป็นผูบ้ริหารเพือให้มีความ

เป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที ทงันี กรรมการทีไม่น่าเป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมหารือระหวา่งกนัเอง

เพิ มเติมเป็นประเองเพิมเติมเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 

นอกจากนีเพือให้การดาํเนินงานของบริษทัถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎเกณฑก์ฎระเบียบตา่งๆ รวมถึงหลกัธรรมาภิบาลทีดี 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตงัเลขานุการบริษทัให้ปฏิบติัหน้าทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหนา้ทีหลกั ดงันี 

(1) ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ทีเกยีวขอ้งแกค่ณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

(2)  ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมตขิอง คณะกรรมการ 
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(3)  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูถื้อหุ้นทุกครัง และจัดทาํรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูถื้อหุ้น 

(4)  ดาํเนินการอืนๆ ตามประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่การปฎิบตัหินา้ทีของกรรมการและผูบ้ริหารตงัแต่เขา้รับตาํแหน่งใหม่โดยให้การสนับสนุนการ

ฝึกอบรมความรู้ทีเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบริฺษทัแกก่รรมการและผูบ้ริหารตงัแตเ่ริมเขา้รับตาํแหนง่ในบริษทัเป็นครัง

แรกตลอดจนการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร หรือกจิกรรมต่างๆจากสถาบันทีเกยีวขอ้งอยา่งตอ่เนืองและเป็นประจาํ เพือเป็นการ

เพิ มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทนัตอ่

สถานการณ์ทีเปลียนแปลง อยูต่ลอดเวลา เช่นสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย (“IOD”) สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน ทงันีกรรมการชาว

ไทยทุกคนไดผ้า่นการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรตา่งๆทีเกยีวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าทีกรรมการจาก IOD 

     

สรุปภาพรวมจาํนวนครังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ในปี -   

 

ครังท ี

จํานวนกรรมการทเีข้าร่วมประชุม  (% ของจํานวนกรรมการทังคณะ) 

คณะ 

กรรมการ 

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

จัดการ 

คณะกรรมการ 

บรรษทัภิบาล 

และสรรหา 

คณะกรรมการ 

พจิารณา 

ผลตอบแทน 

สามญั 

ผู้ถือหุ้น 

ปี  -  - - - - -  ( %) 

 9 (100%) 3 (100%)        -        3 (100%) 4(100%) - 

 8 (90%) 3 (100%) -        3 (100%) 4(100%) - 

 9 (100%) 3 (100%) - - 3(100%) - 

 7 (100%) 3 (100%) - - - - 

 9 (100%) - - - - - 

 8 (90%) - - - - - 

 7(90%) - - - - - 

 7(90%) - - - - - 
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รายละเอียดจาํนวนครังทีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม ในปี -  

 

ลํา 

ดับ 

ท ี

ชือ – นามสกุล 

การเข้าร่วมประชุม/ การจดัประชุม  (ครัง) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะ 

จดัการ 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

และสรรหา 

คณะกรรมการ 

พจิารณา 

ผลตอบแทน 

สามัญ 

ผู้ถอืหุ้น 

จาํนวน 

รวม 

ทงัหมด 

1. นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์ 

ประธานกรรมการ 

7/8 - 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

8/9 

 

 

. นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟู 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/  /  - - - 1 13/13 

. นายมาริษ  สมารัมภ ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 

/  /  - /  - 1 14/15 

. ผศ.รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา และ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

/8 /  - /  /  1 18/18 

. นายคูชิค  ชทัเทอจี  

กรรมการ ประธานคณะจดัการ  

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

7/8 - - /  3/3 1 /  

. นายธราธร  เปรมสุนทร 

กรรมการ และ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

8/8 - - - 3/3  12/12 

7. 
นายปิยุช กุปตา้( ) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการคณะจดัการ  

4/4 - - - - - 4/4 

8. 
นายปีเตอร์ จอห์น ฮ็อกก ์( ) 

กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ  

3/4 - - - - - 3/4 

. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน( ) 4/4 - - - -  /  

. นายฮริดเดยช์วอร์ จาห์( ) 4/4 - - - 2/2  /  

. นายลาภทวี เสนะวงษ์( ) 6/6 - - - - 1 7/7 

 

หมายเหตุ  ( ) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีผลตงัแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  

                                        ( ) ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจดัการ มีผลตงัแต่วนัที  กนัยายน  

   ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจดัการ มีผลตงัแต่วนัที  กนัยายน  

   ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการคณะจดัการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตงัแต่วันที  กนัยายน  

   ( ) พน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่มีผลตงัแต่วนัที  มกราคม  

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัให้ความสาํคญัพร้อมทงัสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ตา่งๆ แกก่รรมการและผูบ้ริหาร ในการเขา้

ร่วมอบรมหลักสูตรหรือกจิกรรมตา่งๆ จากสถาบัน ทีเกยีวขอ้งอยา่งต่อเนืองและเป็นประจาํ เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และ

ความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ   รวมถึงสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา เช่น สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน  
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. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษทัมุง่ส่งเสริมให้บริษทัมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในทีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ

เพือใชเ้ป็นเครืองมอืในการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน โดยได้นาํระบบการบริหารความเสียงทวัทงัองคก์ร 

(Enterprise Risk Management หรือ ERM) มาปรับใชก้บัธุรกจิของบริษทั และได้แต่งตงัให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที

กาํกบัดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้มีการปฏิบติัทีถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี รวมถึงขอ้กาํหนด

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายทีเกยีวขอ้ง และ

หลกับรรษทัภิบาลทีดี การประเมินการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กาํกบัดูแล

ระบบงานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบทีดี คดัเลือกและเสนอแตง่ตงัผูส้อบบญัชี รวมทงังานอืนๆ ทีคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมตา่งๆ ให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์สิงแวดล้อม และความเสียงที

เปลียนแปลง 

 

นอกจากนีบริษทัยงัไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของโครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการทีดี จึงจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแทน

การวา่จา้งผูต้รวจสอบภายนอก เพือให้ความเชือมนัและคาํปรึกษาแกฝ่่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัตงิาน และเสนอความเห็นเกยีวกบัความ

เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองคก์ร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

อยา่งตอ่เนือง 

 

สําหรับแผนการตรวจสอบประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ไดถ้กูจัดทาํขึนตามวิธีการประเมินความเสียงซึงได้รับ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแผนดงักล่าวครอบคลุมถึงการประเมินผลของประสิทธิภาพการควบคุมภายในการดาํเนินงาน 

การรายงานขอ้มลูทางการเงิน รวมทังการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัและกฎหมายทีเกยีวขอ้ง โดยสาระสําคญัในการ

ตรวจสอบจะมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในองคก์ร ทงัในดา้นของ

กระบวนการจัดหาและเจ้าหนีการขายการตลาดและการจดัจาํหน่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินคา้คงเหลือ การ

บญัชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP PostImplementation) เป็นตน้ ทงันี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบติังานตาม

แผนการตรวจสอบ และรายงานสรุปผลของการตรวจสอบ พร้อมทงัแผนการปรับปรุงของฝ่ายบริหาร แกค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบโดยตรงเป็นประจาํทุกไตรมาส เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัตอ่ไป 

 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 4 พฤษภาคม 2555 ซึงมกีรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วมประชุมดว้ยนัน 

คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั มี

ความเห็นตอ่ระบบควบคุมภายใน ของบริษทัในแตล่ะดา้นสําหรับรอบปี 2554-2555 ดงันี 

 

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัมโีครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การควบคุมอยา่งเพียงพอ

และสามารถแบ่งแยกหนา้ทีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี ยงัมีการจดัโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสม

กบัแผนธุรกจิ รวมทงัสรรหาพนกังานทีมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมและพฒันาพนักงานอยา่งตอ่เนืองให้เหมาะสมกบัการ

เปลียนแปลงทางธุรกจิ ทงันี บริษทัได้จดัทาํคูมื่อการปฏิบติังานในหน่วยงาน เพือให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิสาํหรับรอบปี 2554-2555 และเป้าหมายระยะยาวไวอ้ยา่ง

ชัดเจน โดยคาํนึงถึงปัจจยัตา่งๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สภาพตลาด และกลยทุธใ์นการแขง่ขนั เป็นตน้ 
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การบริหารความเสียง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยได้ปฏิบัตติามกรอบในการบริหารความเสียงซึงมีการระบุความเสียงและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขความ

เสียงในเชิงรุกทังบริษทัและช่วยป้องกนัไมใ่ห้มลูค่าของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง จากการพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีเป็นอยู่

ในปัจจุบนั ดา้นทีตอ้งมุง่เน้นในการบริหารความเสียงมีดงันี 

 

 งานดา้นความปลอดภัยเพือรับรองวา่มีการใช้ ‘ขนัตอนปฏิบติังานอยา่งปลอดภัย’ โดยเน้นทีความปลอดภยัของทงั

พนกังานผูป้ฏิบัติงานและผูรั้บเหมา 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานระดบัสูงด้านบรรษทัภิบาล โดยได้กาํหนดใหผู้มี้ส่วนได้ส่วนเสียทงัหมดตอ้งปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณของทาทา(TCOC) อยา่งเขม้งวด มีการใช้นโยบายส่งเสริมให้มี ‘การแจง้เบาะแส’มีเจา้หน้าทีดแูลดา้น

จรรยาบรรณเพือแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนที‘ไม่เปิดเผยตวั’ และสร้างกลไกทีเหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมีชอบ 

 ให้อาํนาจหน่วยตรวจสอบภายในโดยตอ้งจัดทาํรายงานการตรวจสอบภายในและระบบงานตา่งๆ ทุกไตรมาสเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

 คาดการกระแสเงินสดอยา่งสมาํเสมอเพือรับรองวา่มีเงินสดเพียงพอให้เกดิความตอ่เนืองของธุรกจิ 

 

ซึงคณะกรรมการบริหารมีความเห็นวา่แนวปฏิบัตใินการบริหารความเสียงดงักล่าวอยูใ่นระดับทีนา่พอใจ 

 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและขนัตอนการปฏิบัติงานทีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิอยา่งมปีระสิทธิภาพ ไดแ้ก ่ กาํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ที และอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชัดเจน มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยเป็นประจาํและสมาํเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรืองการทาํธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและ

บุคคลเกยีวขอ้งทีเพียงพอและรัดกมุ 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษทันาํเสนอขอ้มูลทีถูกตอ้ง ครบถว้น มีเนือหาทีจาํเป็นและสําคญัตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั มีการบนัทึก

รายงานการประชุมอยา่งละเอียดทุกครัง นอกจากนี มีการจัดเกบ็เอกสารสาํคญัและเอกสารบญัชีตามทีกฎหมายกาํหนด พร้อมทงั

มีระบบการจัดเกบ็และช่องทางการสือสารทีมีความเป็นปัจจุบัน ทนัเวลา และง่ายต่อการเขา้ใจ 

 

ระบบการตดิตาม 

บริษทัจัดให้มกีารประชุมผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพือติดตามผลการดาํเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

และได้นาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุ และการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเนือง สมาํเสมอ 

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

. รายการระหว่างกัน 

 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

 

รายการบญัชีทีสาํคญักบับริษทัทีเกยีวขอ้งกนั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 5 31 มีนาคม 2554 

และ 31 มีนาคม 2553 สรุปไดด้งันี  

 

ประเภทของรายการระหว่างกนั              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 5 31 มี.ค. 4 31 มี.ค. 3 

ขายสินคา้ 2,527,483 3,557,767 ,053,639 

รายไดอ้ืน 13,579 16,680 74 

ซือสินคา้ 2,013,754 4,528,519 3,458,133 

ค่าใชจ่้ายอนื 11,229 35,168 40,736 

ดอกเบียรับ - - - 

ดอกเบียจ่าย - - - 

ลูกหนีการคา้ 56,684 238,352 52,088 

ลูกหนีและเงินใหกู้ยื้ม * 73,243 73,990 71,651 

ตวัเงินรับ - - - 

เจา้หนีการคา้ 732,495 1,352,915 438,150 

เจา้หนีและเงินกูย้ืม 7,248 19,896 13,871 

หนีสินระยะสัน 270,596 - - 

หนีสินระยะยาว - 270,596 270,596 

การคาํประกนัของบริษทัและบริษทัย่อย รายละเอียดตามตารางขา้งล่าง 
 

*จดัประเภทรายการ: ลูกหนี (Tata Sons Ltd) ,  (พนับาท) เดิมแสดงทีสินทรัพยห์มนุเวียนอืน มาแสดงทีลูกหนีอืน 

 

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัแตล่ะประเภทมีดังนี 

 

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษทัทเีกียวข้องกนั  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 ม.ีค. 55 31 ม.ีค. 54 31 ม.ีค. 53 

 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 2,198,612 1,794,622 1,161,028 

2 NatSteel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 895,474 45,711 

3 Tata Steel International(Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 234,916 436,048 846,899 

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 67,828 420,906 - 

5 Tata steel International(Singapore) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 26,128 10,717 - 

6 Corus International Trading Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

7 Lanka Special Steel Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

รวมรายการขายสินคา้ระหว่างกนั 2,527,484 3,557,767 2,053,638  

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

รายละเอียดรายการรายได้อืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 ม.ีค. 55 31 ม.ีค. 54 31 ม.ีค. 53 

 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 6,630 8,915 - 

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd. รีไซเคิลเศษเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 6,298 - 

3 NatSteel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 1,467 - 

4 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 74 

5 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 6,949 - - 

รวมรายการรายไดอ้ืนระหว่างกนั 13,579 16,680 74  

 

รายละเอียดรายการซือสินค้ากบับริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค.53 

 Tata Steel  UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 6,393 1,482,897 606,047 

 NatSteel Recycling Pte.Ltd. รีไซเคิลเศษเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,489,394 1,100,082 1,081,658 

3 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd  จดัหา มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,432 1,091,158 - 

 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ 181,796 392,651 ,  

 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยทางออ้ม 178,487 220,121 196,044 

6 Tata NYK Shipping Pte.Ltd ขนส่ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,287 ,892 124,132 

7 Nat Steel Trade International Pte. Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั (38) 79,972 411,988 

8 Tata Steel international (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 27,128 13,455 

9 Corus Staal B.V ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 12,839 - 

10 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 3,998 5,519 700 

 Mjunction Services Limited ใหบ้ริการ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 540  - 

2 Tata Steel Resources Australia Pte.Ltd จดัหา มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 123,162 

13 NatSteel Holdings Pte Ltd. ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 544 

14 Tata Refractories Ltd ผลิตอิฐทนไฟ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 422 

15 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 94,402 - - 

6 Tata Steel International (UK) Ltd. ขนส่ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 55,999 - - 

7 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 64 - - 

รวมรายการซือสินคา้ระหว่างกนั 2,013,754 4,528,519 3,458,133  

 

 

 

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอืนกับบริษทัทีเกียวข้องกนั หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค.53 

1 บริษทั ทาทา คอมซลัแทนซี เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ให้บริการคอมพวิเตอร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 10,379 24,572 33,892 

 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 8,907 - 

3 Mjunction Services Limited ใหบ้ริการ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 966 - 

 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 388 - 

 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 164 926 

6 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟต์แวร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 85 127 

7 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ 27 55 22 

8 Tata Sons Ltd ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 19 5,750 

9 Tata Technologies Pte. Ltd. บริการดา้นซอฟต์แวร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 12 - 

10 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 19 

 Mjunction Services Limited ใหบ้ริการ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 749 - - 

2 NatSteel Recycling Pte. Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 74 - - 

รวมรายการค่าใชจ่้ายอืนระหว่างกนั 11,229 35,168 40,736 
 

 

รายละเอียดรายการดอกเบียรับกับบริษทัทเีกยีวข้องกัน 

- ไมม่ ี– 

 

รายละเอียดรายการดอกเบียจ่ายกับบริษทัทเีกียวข้องกนั 

- ไมม่ ี– 

 

รายละเอียดลูกหนีการค้ากับบริษทัทเีกียวข้องกัน                                                                                     หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 มี.ค.55 
5049 

31 มี.ค.54 
5049 

31 มี.ค.53 

1 NatSteel Trade International. Pte. Ltd คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 165,070 - 

2 Tata Steel International (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 49,053 27,863 

 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 54,243 ,229 ,225 

4 Tata steel International (Singapore) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 2,441 - - 

รวมรายการลูกหนีการคา้ระหว่างกนั 56,684 238,352 52,088  

 

 

 

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

รายละเอียดรายการลูกหนีและเงินกู้ยืมบริษทัทีเกียวข้องกนั                                                                        หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 53 

1 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 821 2,027 431 

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd. รีไซเคิลเศษเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 683 - 

3 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็    มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,202 - - 

4 Tata Sons Ltd การลงทุนและ    มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 71,220 71,220 71,220 

  ให้บริการดา้นทีปรึกษา     

รวมรายการลูกหนีและเงินให้กูยื้มระหว่างกนั 73,243 73,930 71,651  

 

รายละเอียดรายการตัวเงินรับกับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                                                     

- ไม่ม ี– 

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                            หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค.53 

1 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd  จดัหา มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 715,079 - 

2 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 572,269 ,  

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ - 42,671 229,180 

 NatSteel Recycling Pte.Ltd. รีไซเคิลเศษเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 677,013 ,  - 

5 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยทางออ้ม 8,107 ,  34,645 

6 Mjunction Services Limited บริการ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 351 - 

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 47,375 - - 

รวมรายการเจา้หนีการคา้ระหว่างกนั 732,495 1,352,915 438,150  

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกับบริษัททีเกียวข้องกัน** หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค. 53 

1 บริษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จาํกดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุน้โดยทางออ้ม 7,246 11,287 - 

2 บริษทั ทาทา คอมซลัแทนซี เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ใหบ้ริการ

คอมพิวเตอร์ 

มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - ,880 8,430 

3 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จาํกดั ผลิตลวดเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 2 585 - 

4    Mjunction Services Limited บริการ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั -  - 

5 Tata Sons Ltd ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - ,  

6 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ - - - 

7 NatSteel Recycling Pte.Ltd รีไซเคิลเศษเหล็ก มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - -  

8 NatSteel Holding Pts.Ltd ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 6 

รวมรายการเจา้หนีและเงินกูย้ืมระหว่างกนั 7,248 ,896 13,871 

** รายละเอียดเจา้หนีและเงินกูยื้มกบับริษทัทีเกียวขอ้งข้างตน้เป็นรายการคา้ทีเกดิขึนระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับริษทัทีเกยีวขอ้งกนั ซึงตามวิธีการบันทึกบญัชีหากเป็นรายการ

คา้ทีเป็นธุรกจิหลักของแต่ละบริษทัจะบนัทึกบญัชีเป็นเจา้หนีการคา้กบับริษทัทีเกยีวขอ้งกนั แต่หากไมใ่ช่ธุรกิจหลกัหรือเป็นบริการอืน รายการดงักล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการ

เจา้หนีและเงินกูย้ืมกบับริษทัทีเกียวขอ้งขา้งตน้ เป็นตน้ 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

รายละเอียดรายการส่วนของหนีสินระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้องกันทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค. 53 

1 Tata Steel GloBal Holding Pte .Ltd ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ 270,596 - - 

รวมรายการหนีสินระยะยาวทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 270,596 - - 

 

รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวกับบริษทัทเีกยีวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค. 53 

1 Tata Steel GloBal Holding Pte .Ltd ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ - 270,596 270,596 

รวมรายการหนีสินระยะยาว - 270,596 270,596 

 

รายละเอียดการคาํประกันของบริษทัและบริษทัย่อย หน่วย: ลา้นบาท 

ชือบริษทั ลักษณะการคําประกัน วงเงินคาํประกนั 

TSTH - คาํประกนัการชาํระหนีตามสัญญากูเ้งินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

   

NTS - คาํประกนัการชาํระหนีตามสัญญากูเ้งินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

   

SISC - คาํประกนัการชาํระหนีตามสัญญากูเ้งินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

   

SCSC - คาํประกนัการชาํระหนีตามสัญญากูเ้งินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

   
 

หมายเหตุ   การคาํประกนัดังกล่าว เป็นการดาํประกนัเงินกูย้มืระยะยาว และ เงินกูเ้งินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กบับมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์วงเงิน ,870 ล้านบาท  และ ระหว่างกลุ่ม 

TSTH กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท ี 1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้  

เงือนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกนัดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั โดยใช้นโยบายการซือขายและ

อัตราการกูย้มืซึงตอ่รองกนัตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบียได้เช่นเดียวกบับุคคลทัวไป อยา่งไรกต็าม

ในกรณีทีไม่มรีาคาหรืออตัราเทียบเคียง บริษทัจะทาํการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใตเ้งือนไขทีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 

หรืออาจวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือนาํมาใช้เปรียบเทียบราคาสาํหรับรายการระหวา่งกนัทีสาํคญั 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึงเกิดขึนจากการดาํเนินธุรกจิปกติระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัทีเกยีวขอ้ง

กนั บนเงือนไขการคา้ทวัไป ซึงเป็นรายการทีกอ่ให้เกดิประโยชนต่์อบริษัท กล่าวคือ ในการซือวตัถุดิบ บริษทัมนัใจในเรือง

คุณภาพและความสมาํเสมอในการจัดหาวตัถุดิบ สําหรับการขายสินคา้จะเป็นการเพิมช่องทางการจาํหน่ายให้แกบ่ริษทั และใน

ส่วนของตวัเงินสามารถเพิ มความคลอ่งตวัในการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

  

มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัตริายการระหว่างกัน  

ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนันนั ในแต่ละบริษทัได้มีการกาํหนดอาํนาจในการดาํเนินการไวอ้ยา่งชัดเจนว่าตอ้งได้รับ

อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือคณะจัดการ ห รือ

คณะกรรมการของบริษทัตามวงเงินทีกาํหนดไว ้ภายใตร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัทีวางไว ้การกาํหนดอาํนาจดังกล่าวได้

มีการพิจารณาทบทวนอยา่งสมาํเสมอ เพือให้เกดิความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการดาํเนินงานและการควบคุมภายในทีดี 

ในกรณีทีอาจมกีารทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัจะปฏิบติัตาม

มาตรการและขนัตอนต่างๆ ตามประกาศและขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทังในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ /หรือผู้ถือหุ้น ภา ยใต้ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี กรรมการและผูบ้ริหารทีอาจมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาจะตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุม หรือ งดออก

เสียง เพือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม  

 

การดาํเนินการดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในกรณีทีจะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการทีเกยีวโยงกนั

และรายการได้มาหรือจาํหนา่ยไปซึงสินทรัพยที์สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามาตรฐานการบญัชีทีกาํหนด โดยสมาคมนัก

บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยดว้ย มาตรการและขนัตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะ

กระทาํไปบนพืนฐานของความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึงเกดิขึนระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัทีเกยีวขอ้งกนัในอนาคต ยงัคงเป็นไปตามการดาํเนิน

ธุรกจิปกตแิละตามเงือนไขการคา้ทวัไป   

 

อยา่งไรกต็าม หากจะมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกดิขึนกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย 

และ/หรือบุคคลทีเกียวโยงกนั บริษัทกจ็ะปฏิบัติตามมาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

  



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 

สรุปงบการเงินรวมของบริษทัสาํหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2555  31 มีนาคม 2554 และ  มีนาคม 53 ปรากฏดังนี 

                
                                                                                                                                                         (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2555 2554 2553 

งบดุล    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 470.72 810.99 2,092.74 

ลูกหนีการคา้-สุทธิ 807.07 1,266.24 881.70 

ลูกหนีและเงินให้กูย้ืมบริษทัทีเกยีวขอ้ง 92.89 93.87 71.65 

สินคา้คงเหลือ 6,942.63 6,917.80 6,461.05 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 171.70 217.00 738.64 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 9,646.05 10,538.15 11,616.93 

สินทรัพยอื์น 4,828.84 5,069.18 4,652.13 

รวมสินทรัพย ์ 22,959.90 24,913.23 26,514.84 

    

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน 830.67 - 2.28 

เจา้หนีการคา้ 2,436.74 2,824.94 2,783.96 

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,207.50 1,300.00 875.92 

เจา้หนีและเงินกูย้ืมจากบริษทัทีเกยีวขอ้ง 7.25 19.90 13.87 

หนีสินหมุนเวียนอืนๆ 497.86 734.57 933.72 

เงินกูย้ืมระยะยาว 4,325.00 4,325.00 5,227.69 

หนีสินอืน 127.53 594.97 583.87 

รวมหนีสิน 9,432.54 9,799.38 10,421.31 

     



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

                                                                                                                                                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

   

 

 

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

รายการ 2555 2554 2553 

งบดุล (ต่อ)    

ทุนจดทะเบียน 11,025.58 11,025.58 11,025.58 

ทุนชาํระแล้ว    

   หุ้นบุริมสิทธิ 252.77 252.77 252.77 

   หุ้นสามญั 8,168.77 8,168.77 8,168.77 

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้น 3,258.63 3,258.63 3,258.62 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 130.20 130.20 130.20 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - 

กาํไรทียงัไมเ่กดิขึนจริงจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.59 2.49 2.00 

สาํรองตามกฏหมาย 327.22 286.94 285.18 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 1,389.64 3,010.51 3,988.28 

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (1.46) 3.54 7.71 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 13,527.36 15,113.85 16,093.53 

    

งบกาํไรขาดทุน     

รายไดจ้ากการขาย 26,223.03 26,761.72 22,421.75 

รายไดร้วม 26,343.09 26,819.64 22,520.38 

ตน้ทุนขาย 26,629.04 26,858.63 21,714.74 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้ (406.00) (96.91) 707.01 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 765.82 738.65 700.60 

ดอกเบียจ่าย 297.98 282.88 148.58 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 235.84 (80.33) 12.75 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิกอ่นผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (1,585.59) (980.18) (56.29) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,580.59) (976.00) (54.40) 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น พืนฐาน (0.19) (0.12) (0.01) 

    

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

สําหรับแตล่ะปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 25 5  31 มีนาคม 2554 และ  มีนาคม 53  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2555 2554 2553

กาํไรสุทธิ(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได ้ (1,349.75) (1,060.51) (43.54)

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดาํเนินงาน    

 กาํไรจากการแปลงคา่เงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกดิขึนจริง  (20.09) (36.29) (5.74)

 กลบัรายการคา่เผือหนีสงสัยจะสูญ - (0.32) 5.91

 กลบัรายการคา่เผือมลูค่าสินคา้เสือมคุณภาพ  18.52 (5.04) (3.18)

 ขาดทุนจากการปรับลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ             217.86 - -

 คา่เสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,071.01 1,132.51 925.07

 ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษียณอายุ 30.87 22.89 13.70

 ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.03 0.08 0.47

 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวร - - -

 ดอกเบียรับ (8.34) (8.18) (17.60)

 ดอกเบียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 297.98 282.88 148.58

 กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (0.09) (1.41) (0.13)

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีบริษทัทีเกยีวขอ้ง 468.35 (294.44) (379.03)

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ (298.16) (488.09) (1,411.25)

 

สินทรัพยห์มุนเวียน ภาษีมูลคา่เพิมรอขอคืนและสิทรัพยไ์ม่

หมุนเวียน 87.53 242.30 (325.67)

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีบริษทัทีเกยีวขอ้ง (404.95) 50.86 1,121.18

 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน (142.36) (25.44) 179.86

 ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษียณอายเุพิ มขึน (40.80) (11.73) (11.99)

 จ่ายภาษีเงินได ้ (110.62) (194.85) (199.06)

 จ่ายดอกเบีย (297.97) (282.88) (148.64)

 เงินสดใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (481.00) (677.65) (151.07)

    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

 รับดอกเบีย 11.25 6.63 17.60

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.59 1.91 0.23

 เงินสดรับ/จ่ายจากสินทรัพยซื์อหรือขายถาวร (151.78) (131.75) (1,038.08)

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139.94) (123.21) (1,020.25)

 

 

 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับแตล่ะปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2555  31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 53  



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 2555 2554 2553

 จ่ายดอกเบียและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน - - -

 คา่ใชจ้่ายตามสญัญาเช่าการเงิน - - (15.02)

 เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบันการเงิน 830.67 (2.28) 0.36

 จ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว (550.00) (900.00) (625.00)

 จ่ายชาํระหนีสินระยะยาวจากบริษัททีเกยีวขอ้งกนั - - -

 เจ้าหนีการคา้จากการปรับโครงสร้างหนี - - -

 เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 421.39 751.81

 จ่ายเงินปันผล - - -

 ทุนจดทะเบียน - - -

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงิน 280.67 (480.89) 112.15

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง) (340.27) (1,281.74) (1,059.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 810.99 2,092.73 3,151.90

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัสินงวด 470.72 810.99 2,092.74

 

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

อัตราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคญั 2555 2554 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)  1.70 1.91 2.21 

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา่)  0.26 0.43 0.65 

อัตราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย ์    

   อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี (ครัง)  25.30 24.92 32.25 

   ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (วนั)  14 14 11 

   อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (ครัง)  18.26 26.09 24.52 

   อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (ครัง)  2.61 2.42 1.96 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (ครัง)  1.10 1.04 0.87 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการกอ่หนี    

   อตัราส่วนหนีสิน (%)  41 39 39 

   อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย (เทา่)  0.87 1.11 6.81 

   อตัราส่วนหนีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)  0.70 0.65 0.65 

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

   อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ (%)  (6.0) (3.6) (0.2) 

   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)  (6.6) (3.8) (0.2) 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (%)  (11.0) (6.3) (0.4) 

   อตัรากาํไรขนัตน้ (%)  (1.5) (0.4) 3 

   อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน(%)  (3.9) (2.9) 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

 

สําหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 5  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจดัจาํหน่าย 26,223.03 ลา้นบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย

รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 48, ร้อยละ 40 และร้อยละ 5 ตามลาํดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายไดเ้ป็นการจดัจาํหน่ายตา่งประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดที้มิใช่จากการจาํหน่ายสินคา้  จํานวน 120.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ .45 ของ

รายได้รวม ทีสําคญัไดแ้กก่าํไรจากการขายวสัดุ 39 ล้านบาท, รายได้ค่าปรับจากการประกนัผลงานโครงการMBF  35 ล้านบาท, 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน-สุทธิ 23.73 ลา้นบาท ดอกเบียรับ 8.34 ลา้นบาท และรายไดอื้น 13.98 ลา้นบาท 

 

สําหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม   

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจดัจาํหน่าย 26,761.72 ลา้นบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย

รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 46, ร้อยละ  และร้อยละ 3 ตามลาํดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 12 ของรายไดเ้ป็นการจดัจาํหน่ายตา่งประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดที้มิใช่จากการจาํหน่ายสินคา้  จาํนวน 57.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ .22 ของ

รายได้รวม ทีสําคญัไดแ้ก ่กาํไรจากการขายวสัดุ 23.37 ลา้นบาท เงินปันผลรับ .  ลา้นบาท ดอกเบียรับ 8.17 ล้านบาท รายได้

ค่าปรับส่งของล่าชา้ 2.67 ลา้นบาท รายไดปี้กอ่น .  ลา้นบาท และรายไดอ้ืน 3.20 ลา้นบาท 

 

สําหรับงวด เมษายน 2552 - มีนาคม   

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจดัจาํหน่าย 22,421.75 ลา้นบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย

รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ  และร้อยละ 3 ตามลาํดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 11 ของรายได้เป็นการจัดจาํหน่าย

ต่างประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดที้มิใช่จากการจาํหน่ายสินคา้  จาํนวน 98.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ .44 ของ

รายได้รวม ทีสําคญัไดแ้ก ่กาํไรจากอตัราแลกเปลียน .  ลา้นบาท ดอกเบียรับ 17.60 ลา้นบาท กาํไรจากการขายวสัดุ 2.40 ล้าน

บาท รายไดค้า่ปรับส่งของล่าชา้ 2.02 ลา้นบาท รายไดปี้กอ่น .  ลา้นบาท และรายไดอื้น 15.18 ลา้นบาท 

 

วเิคราะห์การเปลียนแปลงของรายได้ 

ยอดขายสุทธิสะสมทงัปี (เมษายน 4 - มีนาคม 5) เป็นเงิน 26,223 ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,139,000 ตนั เมือ

เปรียบเทียบกบัปีกอ่นซึงมียอดขายสุทธิ 26,761 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,289,000 ตนั ลดลงร้อยละ 2 และ 12 ตามลาํดับ 

ปริมาณขายทีลดลง 12% เนืองจากผลของอุทกภัยในช่วงไตรมาสที 3 ของปี -  อยา่งไรกต็าม บริษทัสามารถปรับราคา

ขายและเพิมสดัส่วนการขายสินคา้ทีมีราคาสูงเพิมขึน ทาํให้ยอดขายสุทธิลดลงเพียง % เมือเทียบกบัปีกอ่น 

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

ยอดขายสุทธิสะสมทงัปี (เมษายน  - มีนาคม ) เป็นเงิน 26,762 ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,289,000 ตัน เมือ

เปรียบเทียบกบัปีกอ่นซึงมียอดขายสุทธิ 22,422 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,198,000 ตนั เพิมขึนร้อยละ  และ  ตามลําดบั จาก

การขายทีเพิ มขึนในสินคา้เหล็กลวดชนิดเกรดพิเศษของบริษทั การขายเหล็กเส้นกอ่สร้างสู่ตลาดตา่งประเทศและความต่อเนือง

ของยอดขายสินคา้เหล็กลวดชนิดคาร์บอนตาํ ราคาขายเฉลียในปีนีเพิ มขึนจากปีกอ่นตนัละ ,  บาท หรือร้อยละ   
 

ยอดขายสุทธิสะสมทังปี (เมษายน  - มีนาคม ) เ ป็นเงิน 22,422 ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,198,000 ตัน เมือ

เปรียบเทียบกบัปีกอ่นซึงมียอดขายสุทธิ 29,353 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,112,000 ตนั ลดลงร้อยละ  และเพิ มขึนร้อยละ  

ตามลาํดบั ราคาขายเฉลียในปีนีลดลงจากปีกอ่นตนัละ 7,700 บาท หรือร้อยละ   

 

ต้นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้น 

 

สําหรับงวด เมษายน 4 - มีนาคม 5 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย ,629.03  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.55  ของรายไดจ้ากการขาย  มีอัตรากาํไรขนัตน้คิดเป็นร้อยละ(1.55)  

ของรายได้จากการขาย ซึงตน้ทุนขายดังกลา่วมีค่าใชจ้่ายพิเศษ 408 ลา้นบาทรวมอยูด่ว้ย 

 

สําหรับงวด เมษายน  - มีนาคม 4 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย ,858.63  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.36  ของรายไดจ้ากการขาย มีอตัรากาํไรขนัต้นคิดเป็นร้อยละ( . )  

ของรายได้จากการขาย 

 

สําหรับงวด เมษายน 2 - มีนาคม 3 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย ,714.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากาํไรขนัตน้คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้

จากการขาย 

 

วเิคราะห์การเปลียนแปลงของต้นทนุในการขายและอัตรากาํไรขันต้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอัตรากาํไรขนัตน้งวด เมษายน 2554 - มีนาคม 5 อยูท่ีร้อยละ (1.55) ซึงตาํกว่าปีกอ่น เนืองจากราคาขาย

เฉลียในปีนีเพิมขึนจากปีกอ่นตนัละ ,300 บาท ขณะที ตน้ทุนขาย(ซึงรวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษ 408 ล้านบาท ซึงเป็นผลมาจากการ

หยดุผลิตชัวคราวของโครงการ MBF ในช่วงเวลา เม.ย. 54 – พ.ค. 55 และค่าใช้จ่ายอืนๆ) เฉลียเพิ มขึนตนัละ 2,600 บาท เป็นผล

ให้อตัรากาํไรขนัตน้ปีนีลดลงจากปีกอ่น ตนัละ 300 บาท 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอัตรากาํไรขนัตน้งวด เมษายน 2553 - มีนาคม  อยูท่ร้ีอยละ ( . ) ซึงตาํกว่าปีกอ่น เนืองจากราคาขาย

เฉลียในปีนี เพิมขึนจากปีกอ่นตนัละ , 00 บาท ขณะที ตน้ทุนขายเฉลียเพิ มขึนตนัละ ,700 บาท เป็นผลให้อัตรากาํไรขนัตน้ปีนี

ลดลงจากปีกอ่น ตนัละ  บาท 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอัตรากาํไรขนัตน้งวด เมษายน 2552 - มีนาคม  อยูท่ีร้อยละ 3 ซึงตาํกวา่ปีกอ่น เนืองจากราคาขายเฉลีย

ในปีนีลดลงจากปีกอ่นตนัละ 7,700 บาท ขณะที ตน้ทุนขายเฉลียลดลงตนัละ ,100 บาท เป็นผลให้อัตรากาํไรขนัตน้ปีนีลดลง

จากปีกอ่น ร้อยละ 1 

  

 

 

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 

 

สําหรับงวด เมษายน 4 - มีนาคม 5 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ 1,580.59 ลา้นบาท  

 

สําหรับงวด เมษายน  - มีนาคม 4 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ 976.02 ลา้นบาท  

 

สําหรับงวด เมษายน 2 - มีนาคม 3 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ 54.40 ล้านบาท  

 

วเิคราะห์การเปลียนแปลงของกําไรสุทธิ 

งวด เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 1,580.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั  เมษายน 53 - 

มีนาคม 4 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ  976.0  ล้านบาท มีขาดทุนเพิ มขึน 604.59 ล้านบาท เนืองจาก ค่าใช้จ่ายพิเศษ 415 ล้านบาท 

ซึงเ ป็นผลหลักมาจากการหยุดผลิตชัวคราวของโครงการ MBF และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 272 ล้านบาท 

เนืองมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล 

 

งวด เมษายน 3 - มีนาคม 4 บริษทัและบริษทัยอ่ยมขีาดทุนสุทธิ 976.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั  เมษายน 52 - มีนาคม 

 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ  .  ลา้นบาท มีขาดทุนเพิมขึน .  ลา้นบาท เนืองจากตน้ทุนขายเพิ มขึนตนัละ ,700 บาท หรือ 

ร้อยละ  ขณะทีราคาขายเพิมขึนตนัละ ,  บาท หรือร้อยละ  เป็นผลให้กาํไรขนัตน้ลดลงร้อยละ  

 

งวด เมษายน 2 - มีนาคม 3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ 54.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั  เมษายน 51 - มีนาคม 

 ซึงมีผลกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท มีกาํไรลดลง .  ล้านบาท เนืองจากตน้ทุนขายลดลงตนัละ ,100 บาท หรือ ร้อยละ

 นอกจากนีราคาขายลดลงตนัละ ,  บาท หรือร้อยละ  เป็นผลให้กาํไรขนัตน้ลดลงร้อยละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 5 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 22,959.90 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพยห์มุนเวียน ทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพยอื์น 9,646.05 ลา้นบาท และ 4,828.84 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึงสินทรัพยอ์ืนแบ่งเป็นคา่ความนิยม 

4,116.34 ลา้นบาท ภาษเีงินได ้รอตดับญัชีจาํนวน 521.96 ลา้นบาท  ภาษจี่ายจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 4 .6  ลา้นบาท และอืน  ๆ

 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหนีการคา้สุทธิหลังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญแลว้ 807.07 ล้านบาท โดย  

ร้อยละ 92.9  เป็นลูกหนีการคา้บริษทัอืน และร้อยละ7.02 เป็นลูกหนีการคา้กจิการทีเกยีวขอ้งกนั หากพิจารณาคุณภาพลูกหนี

การคา้ของบริษัทจดัได้ว่าอยูใ่นเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ 99 ของยอดลูกหนีการคา้ดังกล่าวมีอายุหนีตาํกว่า 3 เดือน ซึงเป็น

ระยะเวลาการชาํระหนีเฉลียทีบริษทัให้กบัลูกคา้  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายตงัคา่เผือหนีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเกบ็จากลูกหนีไมไ่ด้ ซึงจาํนวนหนีทีคาด

วา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดนั้น ประมาณขึนจากประสบการณ์การเรียกเกบ็หนีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหนี 

โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีคา่เผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วนัที 31 มีนาคม 2555   696.69 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 46.33 ของ

ยอดลูกหนีการคา้รวม ทงัหมดเป็นค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีการคา้ของบริษทัยอ่ย NTS กอ่นควบรวมกจิการ  

 

นอกจากนี ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริษทัมีการตังค่าเผือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินคา้เสือมคุณภา พและ

เคลือนไหวช้า 298.70 ลา้นบาท ซึงเป็นของบริษทัยอ่ย NTS หยุดการผลิตโครงการเตาถลุงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบที

ใช้ในเตาถลุงในตลาดโลกทาํให้เกิดผลเสียต่อการบริหารตน้ทุนของการผลิตเหล็กแท่งผ่านเตาถลุง ซึงมูลค่าสินคา้คงเหลือ

ตาํกวา่มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีของสมาคมนักบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยคา่ของสินทรัพยซึ์งบริษทัและบริษัทยอ่ยจะได้มีการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็น

ประจาํทุกปี  

 

สภาพคล่อง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2554 340.27 ล้านบาท  

สาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 481.00 ล้านบาท ซึงเป็นกาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กอ่นการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์และหนีสินดาํเนินงาน 257.98 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงานเพิ มขนึ 738.97 ลา้นบาท  ทีสําคญัเป็นการเพิมขึนของสินคา้คงเหลือ และเจ้าหนีการค้าลดลง บริษทัมีกระแส

เงินสดจากกจิกรรมลงทุนใชไ้ป 139.94 ลา้นบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพยถ์าวร  และมีกระแสเงินสดจากกจิกรรม

จดัหาเงินใช้ไป 280.67 ลา้นบาท ซึงเป็นผลจากการได้รับเงินกูย้ืมระยะสัน 830.67 ล้านบาท และการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ะยะยาว 

55 .  ลา้นบาท ให้แกส่ถาบนัการเงิน  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2554  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2553 1,281.74 ล้านบาท  

สาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 677.65 ล้านบาท ซึงเป็นกาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กอ่นการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์และหนีสินดาํเนินงาน 326.60 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเ นินงานเพิ มขึน 1,004.25 ล้านบาท  ทีสําคญัเป็นการเพิมขึนของสินคา้คงเหลือและลูกหนีการคา้ ขณะทีสินทรัพย์



ส่วนที  1 บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                         หนา้               
 
 

หมุนเวียนอืนลดลง บริษทัมีกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุนใช้ไป 123.21 ลา้นบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิ มในสินทรัพยถ์าวร  

และมีกระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงินใช้ไป 491.21  ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการได้รับเงินกูย้ืมระยะยาว .  ล้านบาท 

และการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว .  ลา้นบาท ให้แกส่ถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2553  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2552 1,059.17 ล้านบาท  

สาเหตุหลกัเกดิจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 151.07 ล้านบาท ซึงเป็นกาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กอ่นการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์และหนีสินดาํเนินงาน 1,023.53 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงานเพิ มขึน 1,162.60 ล้านบาท  ทีสําคญัเป็นการเพิมขึนของสินคา้คงเหลือและเจ้าหนีการคา้ และการลดลงของ

ลูกหนีการคา้ บริษทัมีกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุนใช้ไป 1,020.24 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิ มในสินทรัพยถ์าวร  

และมีกระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงินไดม้า 112.15  ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการได้รับเงินกูย้ืมระยะยาว 751.81 ล้านบาท 

และการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 625.00 ลา้นบาท ให้แกส่ถาบนัการเงิน  

 

บริษทัมสีภาพคล่องอยูใ่นเกณฑที์ดี โดยดจูากเงินทุนหมุนเวียนตงัแต่ มีนาคม 53 ,2554 และ 2555 ดังนี 2.21 เท่า 1.9  เท่า และ 

1.70 เท่า ตามลาํดบั เป็นผลมาจากบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็ามสภาพคล่องมีแนวโน้มลดลงสาเหตุมา

จากลกูหนีการคา้และเงินสดในมือลดลง 

 

แหล่งทีมาของเงินทุน 

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ณ  วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั .70 เท่า ปี 2554 ที 0.65 เทา่   

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 3,527.36 ล้านบาท เป็นทุนชาํระแล้วของหุ้นสามญัและหุ้น

บุริมสิทธิรวม 11,680.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของส่วนของผูถื้อหุ้น โดยมีกาํไรสะสม 1,389.64 ล้านบาท ตงั

สํารองตามกฎหมายเพิ มขึนเป็น 327.22 ลา้นบาท 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนีสินรวมทงัสิน 9,432.54 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนีสินหมุนเวียน 4,980.01 

ล้านบาท และหนีสินไม่หมุนเวียน 4,452.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 53 และร้อยละ 47 ของหนีสินรวม ตามลาํดับ 

ทงันี หนีสินไมห่มุนเวียนประกอบดว้ยหนีสินระยะยาวจากเงินกูย้ืมกลุม่สถาบันการเงิน 4,325.00 ลา้นบาท และหนีสินอืน 127.53 

ล้านบาท  

 

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2549 บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว 2 ฉบบั กบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง เป็นสินเชือเงินกูร้ะยะยาว

เพือชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวเดิมของบริษทัและบริษทัยอ่ย กาํหนดชําระคืนภายใน 7 ปี นับจากวนัทีเบิกใช้สินเชือรวม 5,000 ล้าน

บาท อตัราดอกเบีย MLR เฉลีย ร้อยละ -1.25 และวงเงินสินเชือเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 6,290 ล้านบาท อัตราดอกเบียของ

วงเงินสินเชือมีดงันี สินเชือวงเงินเบิกเกนิบญัชี คิดอัตราดอกเบียขนัตาํสําหรับเงินเบิกเกนิบัญชี (MOR) สินเชือตัวสัญญาใช้เงิน 

(P/N) คิดอตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) และสินเชือส่วนทีเหลือเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ทรัสตรี์ซีทส์ (T/R) 

คาํนวณทีอัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR)   
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นอกจากนี ภายใตสั้ญญาเงินกูร้ะยะยาว 2 ฉบบัดังกล่าว บริษทัจะตอ้งดาํรงอัตราส่วนทางการเงินทีสําคญัตามเกณฑ์ของธนาคาร 

โดยมเีกณฑ์ต่างกนั ดังนี อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย ไม่ตาํกว่า 1.0 และ 1.2 เท่า และอัตราส่วนหนีสินตอ่ส่วน

ของผูถื้อหุ้น ไม่เกนิ 1.5 และ 2 เท่า ตามลาํดบัของเงินกูแ้ตล่ะสัญญา 

 

ณ วนัที  มีนาคม 5 บริษทัมีอัตราส่วนทางการเงิน ดงันี อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย 0.30 เท่า ตาํกวา่อตัราที

ธนาคารกาํหนด อยา่งไรกต็ามทงัสองธนาคารไดมี้หนงัสือให้คาํยนิยอมสาํหรับงวดสิ นสุดวนัที  มีนาคม 5 แกบ่ริษทัแลว้ 

และอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.70 เท่า   

 

หลกัทรัพยค์าํประกนัตามสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยท์งั 2 แห่ง ไดแ้กท่ีดินของบริษทัยอ่ย NTS อาคารและสิ งปลูก

สร้าง เครืองจกัร ไมร่วมสินทรัพยโ์ครงการเตาหลอม  (MBF) โอนสิทธิการประกนัภยัของบริษทัยอ่ยทงั  แห่ง ตามสัดส่วนของ

วงเงินสินเชือทีแตล่ะธนาคารไดใ้ห้กู ้

 

เมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทัได้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาว 2 ฉบบั กบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง เป็นสินเชือเงินกูร้ะยะยาวเพือ

ใช้สําหรับโครงการเตาหลอม  (MBF) เ งินกูย้ืมดังกล่า วมีกาํหนดชําระคืนเป็นรายไตรมาส  งวด โดยเริมชําระเดือน

พฤศจิกายน  ถึงเดือนสิงหาคม  โดยมีอตัราดอกเบีย MLR เฉลีย ร้อยละ - .  บริษทัจะตอ้งดํารงอตัราส่วนทางการเงินที

สําคญั โดยมเีกณฑต์า่งกนั ดงันี อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย ไม่ตาํกว่า 1.0 เท่า อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้น ไมเ่กนิ  2.0 เท่า สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไดเ้บิกใช้เงินกูแ้ลว้ 3,500 ลา้นบาท 3,500 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ณ วนัที  มีนาคม 5 บริษทัมีอัตราส่วนทางการเงิน ดงันี อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย 0.30 เท่า ตาํกวา่อตัราที

ธนาคารกาํหนด อยา่งไรกต็ามทงัสองธนาคารไดมี้หนงัสือให้คาํยนิยอมสาํหรับงวดสินสุดวนัที  มีนาคม 5 แกบ่ริษทัแลว้ 

และอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.70 เท่า   

 

หลกัทรัพยค์าํประกนัตามสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยท์งั 2 แห่ง ไดแ้กอ่าคารและสิงปลูกสร้าง เครืองจักร โอนสิทธิ

การประกนัภยัของโครงการเตาหลอม  (MBF) ตามสัดส่วนของวงเงินสินเชือทีแต่ละธนาคารได้ให้กู ้

 

เมือเดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ทาํส่วนเพิ มจากสัญญาเงินกูร้ะยะยาวสาํหรับโครงการเตาหลอม  (MBF) เพือทีจะขยายการจ่ายคืน

เงินกูอ้อกไปหนึงปี โดยเริมชาํระจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 

 

ตามหนงัสือลงวนัที 21 พฤศจิกายน 2554 บริษทัไดข้อเลือนการชําระคืนเงินกูแ้กธ่นาคารผูใ้ห้กูท้งั 2 แห่ง ออกไปอีก 4 ไตรมาส 

เริมตน้เลือนจากงวดพฤศจิกายน 2554 ไปเป็นงวดพฤศจิกายน 2555 เนืองจากการหยุดชะงักของธุรกจิจากอุทกภัยทีเกดิขึน ซึง

ส่งผลกระทบตอ่ธุรกจิ โดยมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกจิในหลายๆดา้น ซึงธนาคารผูใ้ห้กูไ้ด้อนุมติัให้

เลือนการชาํระคนืเงินกูโ้ดยมีการกาํหนดชาํระคืนเงินกูง้วดต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2555 

 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักทอีาจมผีลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

ภาระหนีและภาระคําประกันทเีกยีวข้องอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน ดังนี 

 

1. บริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิดแลว้แตย่งัไม่เขา้เงือนไขการเป็นหนีสิน 135 ลา้นบาท  

2. หนงัสือคาํประกนัธนาคารออกให้ราชการ 758 ลา้นบาท 
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3. บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเกยีวกบัการซือและติดตงัเครืองจักร 185 ลา้นบาท 

4. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า (รวมคา่บริการ) 111 ลา้นบาท  

 

ปัจจัยอืนทีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปรากฏตามความเสียงทีระบุในหัวขอ้ปัจจัยความเสียง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26 เครืองมอืทางการเงิน  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจาํนวนรวม , ,000 บาท  

ค่าบริการอืนๆ    (non-audit fee)  

 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ จาํนวน ,796,855 บาท ให้แกผู่ส้อบ

บญัชีของบริษทั สํานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกจิการทีเกยีวขอ้งกบัผูส้อบบัญชีและสํานกังานสอบบญัชีที

ผูส้อบบญัชีสังกดัดงักลา่ว ทงันี รวมถึงคา่บริการอืนๆ ในอนาคตอันเกดิจากการทีให้บริการยงัไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบัญชีทีผ่าน

มาดว้ย 
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12. ข้อมูลอนืทีเกียวข้อง 
 

- ไมมี่ - 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 



ส่วนที   การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 “บริษทัได้สอบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูล

ดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไมข่าดขอ้มูลทีควรตอ้งแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี บริษทัขอ

รับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีได้แสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกยีวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแล้ว  

 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเป็นสาระสําคญัทงัของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัตติามระบบดงักล่าว 

 

(3) บริษทัไดจ้ัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษทัได้แจ้ง

ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที   มีนาคม 2555 ต่อ ผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทาํ

ทีมชิอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัได้รับรองความถูกตอ้งแล้ว บริษทัได้มอบหมาย

ให้นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมมี่ลายมือชือของนางสาว

ปรารถนา สิงหะเนติ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีบริษัทไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแล้วดังกล่าวขา้งตน้” 

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมอืชือ 

   

.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ  

   

.  นายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

นางสาวปรารถนา  สิงหะเนต ิ ผูจ้ัดการสาํนกังานเลขานุการบริษทั  
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ภาคผนวก 

เอกสารแนบ 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               
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เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    นายเหมนัต ์มะดูสุดัน เนรูร์การ์ * 

ประธานกรรมการ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

64 -  ปริญญาตรี เทคโนโลยี  

    (วิศวกรรมศาสตร์ โลหการ),  

    College of Engineering, Pune, อินเดีย 

0 ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบัน 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบัน 

2552 - ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบัน 

2551 - ปัจจุบัน 

2551 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Tata Steel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 

Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 

Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Ltd., 
สิงคโปร์ 
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd., 
สิงคโปร์ 
Proco Issuer Pte Ltd., สิงคโปร์ 
 
Corus Consulting Ltd. U.K. 
 
CEDEP., ฝรังเศส 

Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 

Institute for Steel Development & Growth 

New Millenium Capital Corporation, แคนาดา 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

World Steel Association, เบลเยยีม 

NatSteel Asia Pte Ltd., สิงคโปร์ 

NatSteel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 2 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
2549 - ปัจจุบัน 

2546 -  

2552 - 2552 

2551 -  

2551 - 2552 

2551 - 2552 

2552 - 2552 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

Chief Operating Officer 

Tata BlueScope Steel, อินเดีย 

TM International Logistics Ltd., อินเดีย 

India & South East Asia. 

Hooghly Met Coke & Power Co., Ltd อินเดีย 

JAMIPOL, อินเดีย 

Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 3 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    นายเกรียง  เกยีรติเฟืองฟู  

กรรมการอิสระ และ                                    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ    

  Michigan State University 

  สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

  University of Wisconsin 

  สหรัฐอเมริกา 

- Directors Accreditation Program    

  (DAP : 1/2003) 

- Audit Committee Program 

  (ACP : 4/2005) 

- The Role of the Chairman Program 

  (RCP 12/2005) 

 ไม่มี  - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ  

 

บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 4 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    นายมาริษ  สมารัมภ์  

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

 

 

69 - ปริญญาตรี บญัชี University of the East   ฟิลิปปินส์ 

- Program for Management Development, 

Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

- Directors Certification Program (DCP : 33/2003) 

- Board’s Failure and How to Fix It 

- Audit Committee Program (ACP : 3/2004) 

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008) 

- Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR : 4/2008) 

- The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under the New 

SEC ACT (May 2008) 

- Handing Conflicts of Interest: What the 

Board Should Do? (2008) 

0 ไม่มี 

 

 – ปัจจุบนั 

2548 - ปัจจุบัน 

2547 - ปัจจุบัน 

2546 - ปัจจุบัน 

2544 - ปัจจุบัน 

 – 01/2555 

 

 -  

2547 -  

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีปรึกษาอิสระ 

กรรมการบริหาร และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

บจก. พีเอซี สยาม 

บจก. มาร์ช พีบี 

บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย ์

บจก. เอ็ม.อี.ดี. 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

 

บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส 

บมจ. ทรัพยศ์รีไทย คลงัสินคา้ 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 5 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    ผศ. รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบรรษทัภิบาลและ 

สรรหา และ          

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

   Michigan State University  สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) 

-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

 

 

 

 

2 ,000 

(0.00) 

 

ไม่มี 2551 - ปัจจุบัน 

2543 - ปัจจุบัน 

 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

บมจ. ซาบีน่า 

บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 

บมจ. ไทยเทพรสผลิตภณัฑ์อาหาร 

 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 6 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    นายคูชิค  ชทัเทอจี * 

รองประธานกรรมการ 

ประธานคณะจัดการ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาและ 

สรรหา และ  

ประธานกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน 

(ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกยีรตินิยม) 

University of Calcutta อินเดีย 

-  F.C.A (Fellow Member of the Institute of 

Chartered Accountants of India) 

Institute of Chartered Accountants of India 

0 ไม่มี 2553 - ปัจจุบัน 

 

 - ปัจจุบนั 

2552 -  

2552 - ปัจจุบัน 

2552 - ปัจจุบัน 

 

 - ปัจจุบนั 

2551 - ปัจจุบัน 

2550 - ปัจจุบัน 

2550 - ปัจจุบัน 

2550 -  

2549 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

Tata Steel Global Procurement Co., Ltd., 

สิงคโปร์ 

ProCo Issuer Pte Limited, สิงคโปร์ 

Centennial Steel Company Ltd. 

Tata Metaliks Ltd. 

Tata Steel Global Minerals Holdings  

Pte Ltd., สิงคโปร์ 

NatSteel Holding Pte Ltd., สิงคโปร์ 

Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 

Tata Steel Netherlands  B V, เนเธอร์แลนด ์

Tulip Netherlands  (No. 1) B V, เนเธอร์แลนด ์

Tulip Netherlands (No. 2)  B V, เนเธอร์แลนด ์

Tata Steel UK Ltd., องักฤษ 

Tata Steel Europe Ltd., องักฤษ      

Tulip UK Holdings  (No. 2) Ltd., องักฤษ 

Tulip UK Holdings  (No. 3) Ltd., องักฤษ 

Tatasteel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 7 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

 

       

2548 - ปัจจุบัน 

2547 - ปัจจุบัน 

2547 -  

2547 -  

2547 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน 

2548 - 2553 

2552 -2552 

 

2549 -2551 

 -  

2548 -2549 

2545 -2551 

 

กรรมการ 

ประธาน 

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

Group Chief Financial Officer 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

NatSteel Asia Pte Ltd., สิงคโปร์ 

The Tinplate Company of India Ltd. 

Kalimati Investment Co., Ltd., อินเดีย 

Rujuvalika Investments Ltd., อินเดีย 

Tata Services Ltd., อินเดีย 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

Southern Steel Berhad, มาเลเซีย 

Orchid Netherlands (No.1) B V,

เนเธอร์แลนด ์

Tata Steel KZN (Pty) Ltd., แอฟริกาใต ้

The Dhamra Port Co., Ltd., อินเดีย 

NatSteel Asia (S) Pte Ltd., สิงคโปร์ 

Tata Refractories Ltd., อินเดีย 

 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 8 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  

กรรมการ และ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

 

4  - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

  Oklahoma City University  สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 

- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 

- Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003) 

 ไมม่ี  - ปัจจุบนั 

2539 - ปัจจุบัน  

 – 2 

 

กรรมการ 

รองผูจ้ัดการอาวุโส 

กรรมการ 

  

บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ประสิทธิพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 9 

เอกสารแนบ  

 

Name / Position Age 

(Year) 

Education / IOD’s program No. of 

Shareholding 

(%) 

Relative Working experiences in the 5 preceding years 

Period Position Function/ Company/ Type 

of Business 

7.   นาย ปีเตอร์ จอห์น ฮอกก ์ 

กรรมการและ คณะจัดการ  

42 -   MA (เกยีรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต, 

University of Cambridge  
-  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ University of Warwick  

 

 

 

 

0 ไมม่ ี  – ป้จจุบัน 

 
 -  

 
2  - 2      
 
2  - 2      

 

กรรมการ – การขายและ

การตลาด 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกจิ 
ผลิตภัณฑเ์หล็กทรงยาว 
ผูจ้ดัการทวัไป Tata Steel 
Speciality  
กรรมการ ธุรกจิเหลก็ลวด  

 

Tata Steel Europe 

 
Tata Steel Europe 
 
Tata Steel Europe  
 
Corus UK  

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 10 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.   นายปิยชุ กุปตา้  

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และคณะ

จดัการ  

 

43 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ McGill University  
มอนทรีออล แคนาดา   

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรตินิยม)    

    Engineering College, Kota, Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University องักฤษ 
-  Advanced Management Program, CEDEP,  
   ฝรังเศส 

 

 

 

 

 

0 None 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2     
 
2  - 2                    
 
2  - 2            

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Chief (Marketing & Sales – 
Flat Products) 
Chief (Strategy & Integration 
– LP)      
Financial Controller (Long 
Product) 

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

Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India             

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 11 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   

    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

5  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

50,000 

(0.00) 

ไม่มี  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

25  -  

 

 

 

 -  

 -  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ - อาํนวยการผลิต 

กรรมการผูจ้ัดการ NTS, 

SCSC and SISC 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 12 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

.  นายอมิต โกช 

ผูช้่วยผูจ้ัดการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

5  - ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ  XLRI, Jamshedpur, 

อินเดีย 

- Associate Member of Institute of Cost and Works 

Accountants of India. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกยีรตินิยม), University of 

Calcutta, อินเดีย 

 

 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

2539 - 2550 

กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- Finance & 

Accounting 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 13 

เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

. นายสุนีล เซ็ท 

         ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ ่-  

         การตลาดและการขาย 

5  - BSC (Engineering), Mechanical, Birla Institute of 

Technology, อินเดีย 

- General Management Program,  

    CEDEP, INSEAD , ฝรังเศส 

 ไม่มี 2547 - 2550 

 

Chief of Marketing & Sales (Long 

Products) 

 

 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 14 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน      

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ 

ผูช้่วยผูจ้ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   

และบริหาร 

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไม่มี 

 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 -  

2546 - 551 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการสํานกังานทรัพยากรบุคคล 

ผูจ้ดัการสํานกังานเลขานุการบริษทั 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 15 

เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หนา้ที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

1 .  นายบริชวาลจิ์ด โกด  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ประกนั

คุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ) 

Ranchi University อินเดีย 

0 

 

ไมมี่ 2  - 2  

 

2  - 2  

2  – 2  

2544 – 2552 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่– พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

ทีปรึกษากรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 

Chief Technology (Steel & Mill) 

Head LP (Process Control) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 
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                                                      หนา้ 16 

เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

14.  นายจาคอ็บ เจอร์เกมา  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – จดัหา 

41 -  ปริญญาโท Executive MBA, IMD, 

Lausanne,   สวติเซอร์แลนด์ 

-  ปริญญาตรี Arts (Commercial 

Economics), Haarlem Business School, 

เนเธอร์แลนด์ 

 

0.00 None 2550 – ปัจจุบนั 

2553 – /  

 

2553 – /  

2553 – /  

 

 -   

2  - 2  

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการส่วนธุรกจิ – ส่งออก Mill to 

Mill and By-products 

Namascar B.V., เนเธอร์แลนด์ 

Vlietjonge B.V., Nieuwegein, 

เนเธอร์แลนด์ 

IJzerleeuw B.V., Zwolle, 

เนเธอร์แลนด์ 

Geertsema B.V., Winschoten, 

เนเธอร์แลนด์   

Tata Steel Distribution Europe 

Corus Strip Products IJmuiden, 

เนเธอร์แลนด์ 
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ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 17 

เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

1 .  นาย ไพฑูรย ์เชือสุข  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 

โรงงานสระบุรี 

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

0 

 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – สระบุรี 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด 

ผูจั้ดการส่วน – ผลิตเหล็กแทง่ 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 18 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

16.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน ์ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 

โรงงานระยอง 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

0 

 

ไม่มี  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ระยอง 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง 

ผูจั้ดการส่วน – เหล็กรีด 

ผูจั้ดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 19 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกยีวกบับทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหนว่ยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

1 .  นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 

โรงงานชลบุรี 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล) 

Bihar Institute of Technology อินเดีย 

0 

 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  – 2  

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ชลบุรี 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กดิบ 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส- ซ่อมบาํรุง 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส 

ผูจั้ดการส่วนอาวุโส 

(ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบาํรุง) 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. จี สตีล 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที  มีนาคม 5                               

 
 

                                                      หนา้ 20 

เอกสารแนบ  

 

รายละเอียดการดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย  

รายชือบริษทั บริษัท  บริษัทย่อย 

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

. นายปิยชุ          กุปตา้ /// X X X 

2. นายอมิต          โกช /// - - / 

. นายธนะ           เรืองศิลาสิงห์ /// / / / 

. นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัดิ /// / / / 

. นายไพฑูรย ์    เชือสุข /// -  // - 

. นายวนัเลิศ       การววิฒัน ์ /// / / // 

.นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี /// // - - 

 

หมายเหตุ : X  =  ประธานกรรมการ     /  =  กรรมการ     //  =  กรรมการบริหาร     ///  =  ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ  2  

 

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ซึงดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 

ชือ – สกุล บริษัท เอ็น.ที.เอส สตลีกรุ๊ป จํากัด บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด   บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด  

. นายปิยชุ          กุปตา้ /// ///  /// 

. นายอมิต          โกช  - - / 

. นายธนะ           เรืองศิลาสิงห์  / / / 

. นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัดิ / / / 

. นายไพฑูรย ์    เชือสุข - // - 

. นายวนัเลิศ       การวิวฒัน ์ / / // 

7. นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี / / - - 

  คน  คน  คน 

    

   หมายเหตุ :               / =  กรรมการ     //  =  กรรมการผูจ้ัดการ    /// = ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และคณะ

จดัการ  

 

43 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรติ
นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 

องักฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝรังเศส 

0 None 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2  - 2     
 
2  - 2                    

2  - 2            

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Chief (Marketing & Sales – Flat 
Products) 
Chief (Strategy & Integration – LP)      

Financial Controller (Long Product) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กสยาม ( ) 
บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 
Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   

    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

5  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

50,000 

(0.00) 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

25  -  

 

 

 -  

 -  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ - 

อาํนวยการผลิต กรรมการผูจ้ัดการ 

NTS, SCSC and SISC 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ 

ผูช่้วยผูจ้ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   

และบริหาร 

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไมมี่ 

 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 -  

2546 - 551 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการสํานกังานทรัพยากรบุคคล 

ผูจั้ดการสํานกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

4.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน ์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

โรงงานระยอง 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั 

0 

 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง 

ผูจ้ดัการส่วน – เหล็กรีด 

ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

5.  นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

โรงงานชลบุรี 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

(เครืองกล) Bihar Institute of 

Technology อินเดีย 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  – 2  

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ชลบุรี 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กดิบ 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส- ซ่อมบาํรุง 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส 

(ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบาํรุง) 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. จี สตีล 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เหล็กสยาม ( ) จํากดั 

   

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถอืหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่และคณะ

จดัการ  

 

43 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรติ

นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 
อังกฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝรังเศส 

0 None 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบัน 

2  - 2     
 
2  - 2                    
2  - 2            

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Chief (Marketing & Sales – Flat 
Products) 
Chief (Strategy & Integration – LP)      
Financial Controller (Long Product) 

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

Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   

    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

5  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

50,000 

(0.00) 

ไมม่ ี  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

25  -  

 

 

 -  

 -  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 

อาํนวยการผลิต กรรมการผูจ้ัดการ 

NTS, SCSC and SISC 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               หน้า                                                        

 

เอกสารแนบ  2  

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เหล็กสยาม ( ) จํากดั 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ 

ผูช่้วยผูจ้ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   

และบริหาร 

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไมมี่ 

 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 -  

2546 - 551 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการสํานกังานทรัพยากรบุคคล 

ผูจั้ดการสํานกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

4.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน ์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

โรงงานระยอง 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

0 

 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง 

ผูจ้ดัการส่วน – เหล็กรีด 

ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

.  นาย ไพฑูรย ์เชือสุข  

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

โรงงานสระบุรี 

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

(เครืองกล), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน – สระบุรี 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – เหล็กรีด 

ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหล็กแทง่ 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               หน้า                                                        

 

เอกสารแนบ    

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

 

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถอืหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่และคณะ

จดัการ  

 

43 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกยีรติ

นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 
อังกฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝรังเศส 

0 None 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 

2  - 2     
 
2  - 2               
2  - 2            

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Chief (Marketing & Sales – Flat 
Products) 
Chief (Strategy & Integration – LP)      
Financial Controller (Long Product) 

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

Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   

    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

5  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

50,000 

(0.00) 

ไมม่ ี  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

25  -  

 

 

 -  

 -  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 

อาํนวยการผลิต กรรมการผูจ้ัดการ 

NTS, SCSC and SISC 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               หน้า                                                        

 

เอกสารแนบ    

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัดิ 

ผูช่้วยผูจ้ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   

และบริหาร 

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไมมี่ 

 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

 -  

2546 - 551 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการสํานกังานทรัพยากรบุคคล 

ผูจั้ดการสํานกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

4.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน ์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

โรงงานระยอง 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั 

0 

 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

 - ปัจจุบนั 

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

2  - 2  

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 

ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง 

ผูจ้ดัการส่วน – เหล็กรีด 

ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 

5.  นายอมติ โกช 

ผูช้่วยผูจ้ัดการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

5  - ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ  XLRI, 

Jamshedpur, อินเดีย 

- Associate Member of Institute of Cost and 

Works Accountants of India. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกยีรตินิยม), 

University of Calcutta, อินเดีย 

 

 

ไมมี่  - ปัจจุบนั 

2539 - 2550 

กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่- Finance 

& Accounting 

บจก. เหล็กกอ่สร้างสยาม 

Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

 



   

 

                                                                                                                                          

  
 

 

ภาคผนวก : เอกสารแนบ -  

 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท ีทจ. /   เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อน”ี 

 


