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. ข้ อมู ลทัวไป

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

ชือบริษทั

(เดิมชื อบริ ษทั มิลเลนเนี ยม สตีล จํากัด (มหาชน) หรื อ“MS”)
เลขทะเบียนบริษัท

: 0107545000136

ประเภทธุรกิจ

: เป็ นบริ ษ ัทลงทุ น (Holding Company) ตามโครงสร้ างการรวมกิจ การโดยการเข้า ถื อหุ ้ น
ในบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แ ก่ บริ ษั ท เอ็ น.ที .เ อส. สตี ล กรุ๊ ป จํ า กัด ( มห าชน) (“ NTS”)
บริ ษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”) และบริ ษ ทั เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด (“SCSC”) ซึง
บริ ษทั ย่อยทังสามบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจเป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาด
เล็ก และอืนๆ

สัญลักษณ์หลักทรัพย์

: TSTH, TSTH-W1 และ TSTH-W2

วันเริมก่ อตังบริษทั

: 12 กรกฎาคม 2545

วันเริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

:

ทีตังสํ านักงานใหญ่

: เลขที อาคารรสา ทาวเวอร์ ชัน ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

: 0-2937-1000

โทรสาร

: 0-2937-1223

เว็บไซต์

: http://www.tatasteelthailand.com

ทุนจดทะเบียน (ณ 31 มีนาคม 2555)

: 11,025,579,573 บาท

ทุนชํ าระแล้ ว (ณ 31 มีนาคม 2555)

มูลค่ าหุ้ นทีตราไว้

:

พฤศจิกายน

หุ ้นสามัญ

, , ,

หุ ้น

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ

252,773,225 หุ ้น

8,421,540,848 บาท
หุ ้นสามัญ

,168,767,623 หุ ้น

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ

252,773,225 หุ ้น

: หุ ้นละ 1.00 บาท
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

: TSTH – W1 1,083,275,200 หน่วย
TSTH – W2 1,520,763,525 หน่วย
รวม

นายทะเบียนหลักทรัพย์

, , ,

หน่วย

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

ผู้สอบบัญชี

: นางนัชลี บุญญะการกุล (ทะเบียนผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 3126)
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
อาคารรัจนาการ ชัน เลขที ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2676-5700

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรสาร -2359-1262-3

โทรสาร 0-2676-5757

: นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ
โทรศัพท์ 0-2 -1000 ต่อ

โทรสาร -

-

อีเมล์ pratanas@tatasteelthailand.com

หน้า
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ข้อมูลบริษัทย่ อย* (ณ 1 มีนาคม 255 )
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
วันที ก่อตัง
ทีตังโรงงาน

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
ถือโดย TSTH

:
:
:
:

บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
วันที ก่อตัง
ทีตังโรงงาน

:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
ถือโดย TSTH

:
:
:
:

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
ประเภทธุรกิจ
:
วันที ก่อตัง
:
ทีตังโรงงาน
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ ้น

ถือโดย TSTH

:
:
:
:

0105544085276
ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
3 กันยายน 2544
เลขที 49 หมูท่ ี 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุ รี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002
120,000,000.00 บาท
120,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

0105532094348
ผลิตเหล็กเส้น
4 ตุลาคม 2532
แปลงที ไอ-23 นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3968 โทรสาร 0-3868-3969
1,750,000,000.00 บาท
1,750,000,000.00 บาท
100 บาท
99.99 %

0107536001273
ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด
4 ตุลาคม 2531
เลขที 351 หมูท่ ี 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอุ ตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี 20230
โทรศัพท์ 0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350
4,628,010,864.00 บาท
3,253,398,864.00 บาท
1.20 บาท
NTS - W1 476,530,000 หน่วย
NTS - W2 668,980,000 หน่วย
รวม
1,145,510,000 หน่วย
99.66 %

หมายเหตุ * ทีอยูข่ องสํานักงานใหญ่บริษทั ย่อยทังสาม : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 1090 โทรศัพท์ 0-2937-

1000 โทรสาร 0-2937-1223
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. ปัจจัยความเสี ยง
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําโครงสร้างการบริ หารความเสี ยงขึนเพื อส่งเสริ มการจัดการความเสี ยง
ด้วยวิธีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ซึงจะช่วยให้บริ ษทั สามารถทีจะเผชิ ญและจัดการกับความเสี ยง เพื อบรรเทาผลกระทบจากความ
เสี ยงต่างๆได้ โดยในขณะเดี ยวกันก็จะช่วยให้บริ ษทั สามารถแสวงหาโอกาสที มีอยู่ เพื อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุ รกิจได้
ต่อไปอีกด้วย
การทีบริ ษทั ดํารงอยูใ่ นอุ ตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็ นทีคาดการณ์ได้วา่ บริ ษทั จะต้องเผชิ ญกับความเสี ยงและข้อที ต้องพิ จารณาใน
หลายด้าน ด้วยเหตุนีบริ ษทั จึงได้จัดทําและรวบรวมความเสี ยงของธุ รกิจทังหมด ตลอดจนดําเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึง
สภาพแวดล้อมของธุร กิจ สถานการณ์ดา้ นการตลาด รวมถึงศักยภาพและความสามารถขององค์กร โดยในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะได้มีการพิจารณาและเปรี ยบเทียบในปั จจัย และภารกิจงานด้านต่างๆ ทังหมด ประกอบกับสิ ง
ทีได้เรี ย นรู้หลักๆ ทีบริ ษทั ได้ประสบหรื อเผชิญมา และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถีถ้วน เพื อกําหนด
มาตรการและกลยุทธในการบรรเทาความเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ทังนี ได้มกี ระบวนการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของความ
เสี ยงทีอาจเกิดขึน ควบคูไ่ ปกับการมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานรั บไปดําเนินการเป็ นการเฉพาะเจาะจง เพื อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สําหรับการประเมินแนวทางในการจัดการความเสี ยงประเภท
ต่างๆ มีดงั ต่อไปนี
1.
ความเสียงด้า นการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี ยงอย่างมาก
จากความต้องการและราคาของสิ นค้าทีมีความผันผวนตามฤดูกาล
เช่นเดียวกับในประเทศอื นทีต้องประสบความเสี ยงนี ทังในด้านราคาวัตถุดิบและราคาของสิ นค้าสําเร็ จรู ปเนืองจากผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงยาวมักใช้งานในภาคการก่อสร้างเป็ นหลัก ดังนัน การเติบโตของอัตราผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความผันผวนทางด้านอุปสงค์ นอกจากนัน จากการทีประเทศไทยได้ส่ งเสริ ม ในเรื องข้อตกลงการค้าเสรี จึงเป็ นเหตุ
ให้สถานการณ์ทางด้านอุปทานได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงสืบเนืองมาจากการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ซึงนําไปสู่ ความผัน
ผวนทีเพิ มมากขึนต่อราคาของผลิ ตภัณฑ์เหล็กสําเร็ จรู ป
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบด้านลบของความเสียงด้านการตลาด โดยการมุง่ เน้นทีการ
สร้างตราสิ นค้าในสายผลิ ตภัณฑ์หลักของบริ ษทั นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้พัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนือง เพื อเพิ มส่วนแบ่ง
การตลาดในด้านอุ ตสาหกรรมยานยนต์
ซึงจะทําให้บริ ษทั สามารถลดการพึ งพิงตลาดด้านการก่อสร้างไม่ให้มีมากจนเกินไป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีเพิ มมูลค่าสูงขึนนีจะทําให้มีรายได้ทีเพิ มมากขึน การทีบริ ษทั มุง่ เน้นในการเพิ มสัดส่วนสิ นค้าเหล็กพิเศษมากขึน
จะมีผลโดยตรงต่อการลดความเสี ยงทางด้านการตลาดได้ โดยสินค้าเหล็กพิเศษนี บริ ษทั ได้รับการสนับสนุนจากผูเ้ ชียวชาญด้าน
เทคนิค ทังจากภายในและจากระดับกลุ่มบริ ษทั ทาทาสตีล
2.
ความเสียงด้า นวัตถุดบิ
การทีธุ รกิจต้องขึนอยูก่ บั ราคาของวัตถุ ดิบเช่นเดียวกับบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเหล็กรายอืนๆ บริ ษทั จึงต้องเตรี ยมป้ องกันปั ญหาความเสี ยงที
เกิดจากความผันผวน ทังด้านปริ มาณและราคาของวัตถุ ดิบ หลังจากทีบริ ษทั ตัด สินใจหยุด MBF ความเสี ยงของบริ ษทั จึงจํากัดอยู่
ทีเศษเหล็ก เนืองจากประเทศไทยมีปริ มาณเศษเหล็กในประเทศในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 60 ของปริ มาณการใช้ภายในประเทศ
ดังนัน แนวทางในการบรรเทาและลดปั จจัย ความเสี ยงนีของบริ ษทั ก็คือ การสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ทีดีกบั เครื อข่าย
กับผูข้ ายวัตถุดิบภายในประเทศ เพื อให้เกิดความเชือมันได้วา่ การรวบรวมเศษเหล็กในประเทศจะมีความต่อเนืองและสมําเสมอ
นอกเหนือจากนีแล้ว การนําเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศก็เป็ นอีกส่วนหนึงของเครื องป้ องกัน ความเสียงด้านวัตถุ ดิบให้แก่บริ ษทั
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ได้ เนืองจากบริ ษทั ได้มกี ารจัดทําสัญญาและจัดหาเศษเหล็กให้ได้ในเวลาทีเหมาะสม ซึงสามารถช่วยลดความเสี ยงทังในเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ ในช่วงปี ทีผ่านมา บริษทั ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ งกับการดําเนินการในด้านนี และได้รับการสนับสนุ นด้าน
ทรัพ ยากรต่างๆ เป็ นอย่างดีจากระดับกลุ่มบริ ษทั ทาทาสตีลด้วยกัน
3.
ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)
โครงการเตา MBF ที NTS ได้เริ มดําเนินการทดสอบระบบด้วยการผลิตนําเหล็กหลอมเหลวเพือเป็ นการเพิ มมูลค่าเพิ มให้กบั
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม สื บเนืองจากถ่านโค้กและสิ นแร่ เหล็กมีราคาสูงขึนมากอย่างต่อเนือง จึงได้ส่งผลให้บริ ษทั
ต้องตัดสิ นใจหยุดการผลิตนําเหล็กหลอมเหลวจาก MBF ไว้เป็ นการชั วคราว ตังแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็ นต้นมา บริ ษทั ได้
พิจารณาและกําหนดความเสี ยงของปัญหาต่างๆ ทีอาจเกิดขึนได้เมือเริ มเดินเตาใหม่อีกครัง จึงได้กาํ หนดให้มีการบํารุ งรั กษา
เครื องจักรอย่างเหมาะสม และยังคงดูแลรักษาพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงานในโครงการดังกล่าวนีไว้ตอ่ ไป โดยได้พิจารณาโยกย้ายให้ไป
ปฏิบัตงิ านอืนๆ ทีเหมาะสมที NTS บริ ษ ทั ยังคงเฝ้ าติดตามการเคลื อนไหวของราคาวัตถุ ดิบอย่างใกล้ชิด เพื อพิจารณาถึงความ
เป็ นไปได้ทีจะเริ มกลับมาผลิ ตด้วยเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวนีอี กครัง ควบคูไ่ ปกับการคงรั กษาความสัมพันธ์อ ันดีไว้อย่างต่อเนื อง
กับผูข้ ายวัตถุดิบทุกราย
4.
ความเสียงด้า นสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อ มในการทํางาน
เช่นเดียวกันกับผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศต่างๆ
ซึงกระบวนการผลิตเหล็กจะมีปัจจัยความเสียงต่อสุ ขภาพความปลอดภัยและ
สิ งแวดล้อมในการทํางานอยูด่ ว้ ย ถึงแม้วา่ การผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วสั ดุหรื อวัตถุดิบทีเป็ นอันตราย แต่ในกระบวนการผลิต
เหล็กจะต้องใช้อุณหภูมิสูงและต้องมีการเคลือนย้ายหรื อบรรทุ กสิ งของทีมีนาหนั
ํ ก ดังนัน ทุกโรงงานซึงมีทงพนั
ั กงานประจําและ
ผูร้ ับเหมา จึงจําเป็ นต้องมีแผนจัดการเพื อความปลอดภัยทีครอบคลุ มทุกๆ ด้านอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนีบริ ษทั จึ งได้จัดทํา
โครงการความเป็ นเลิศด้านความปลอดภัยขึนที โรงงานทังสามแห่งของบริ ษทั โดยเฉพาะการปฏิบตั ิตามโครงการควบคุมความ
เสี ยงร้ายแรง เพื อลดความเสียงที อาจเกิดจากสภาพการทํางานและวิธีการทํางานทีไม่ปลอดภัย ซึงได้ดาํ เนินการอย่างจริ งจังตลอด
ปี ทีผ่านมาการกําหนดให้ผรู้ ับเหมาปฏิบตั ิตามแนวทางจัดการความปลอดภัยสําหรับผูร้ ับเหมาอย่างเข้มงวดเพื อมุง่ ไปสู่ “ความ
ผิดพลาดเป็ นศูนย์” เพื อเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงานทีปลอดภัยในทุกหน้าทีงานทีมีผรู้ ับเหมาทํางานโครงการความ
เป็ นเลิศในด้านความปลอดภัยนี ยังได้ขยายจากโรงงานผลิ ตไปยังสํานักงานของบริ ษทั อี กด้วย โดยมีการฝึ กซ้อมด้านความ
ปลอดภัยและมีการจัดฝึ กอบรมเพือสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่ วมในเรื องความปลอดภัยในการทํางานเป็ นประจํา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้กาํ หนดลําดับความสําคัญเพือให้การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีประสิทธิผลด้วยการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการเกียวกับสิ งแวดล้อ มอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบ
เชิ งลบต่อชุ มชน ในเรื องนี การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยและกรมอุ ตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้มอบเกียรติบัตรรับรองความทุ่มเทพยายามของ NTS และ SCSC ในด้านการรั กษาสภาพแวดล้อม วัตถุดิบหลักที
นํามาใช้ในการผลิตของทังสามโรงงานได้แก่ เศษเหล็กซึงสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทงหมด
ั
บริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบ
การทํางานด้าน TPM และภายใต้โครงสร้างการรายงานของเสี ยได้กาํ หนดให้พนักงานต้องดําเนินการชีบ่งและระบุถึงบริ เวณหรื อ
จุดทีก่อเกิดของเสี ย ตลอดจนต้องดําเนิ นโครงการเพือลดการใช้พลังงานด้วย ซึงบริ ษทั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบการใช้พลังงาน
เป็ นประจําทุกปี โดยกลุ่มผูเ้ ชียวชาญจากกลุ่มบริ ษทั ทาทา สตีล การดําเนินการดังทีได้กล่าวมานีได้ช่ วยให้เกิดระบบการแจ้งเตือน
ทีเหมาะสมในสําหรับความเสียงใดๆ ทีเกียวข้อง
5.
ความเสียงด้ านทรัพยากรบุคคล
สําหรับพืนทีซึงอยูน่ อกเขตอุ ตสาหกรรมและอยูใ่ นพืนทีกรุ งเทพซึงมีตวั เลขผูว้ า่ งงานอยูใ่ นระดับตํา จึงทําให้บริ ษทั ต้องประสบ
กับความเสี ยงอย่างเห็นได้ชัดจากอัตราการลาออกของพนักงานทีเพิ มขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในระดับพนักงานปฏิ บตั ิการ และ
พนักงานระดับบังคับบัญชาของบริ ษทั แต่ความเสี ยงนีโดยปกติจะลดลงเนืองจากทุก กลุ่มอุตสาหกรรมได้บริ หารจัดการเพือการ
หน้า
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รักษาทรัพยากรบุคคล
สําหรับบริ ษทั เองก็ได้ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทังในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าทีงานโดยตรง และด้านการจัดการต่า งๆ ทังนี
เพื อเพิ มความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานและจูงใจให้พนักงานทํา งานกับบริ ษทั ต่อไป นอกจากนี บริ ษทั ยังได้
จัดทําระบบบริ หารจัดการความรู้ และระบบงาน IT ทีเก็บรวบรวมความรู้ ของพนัก งานให้อยูก่ บั องค์กร เพื อลดความเสี ยงที อาจ
เกิดขึนได้จากการสูญเสี ยทรัพยากรบุคคลที สําคัญของบริ ษทั ไป
6.
ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ
ความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ จะส่งผลให้เกิดความเสี ยงต่อความสามารถในการ
สร้างผลกําไรของธุรกิจโดยเฉพาะในรู ปของการเพิ มขึนของการจัดซื อจากต่างประเทศ ถึงแม้วา่ อาจจะดูเล็กน้อยเมือเปรี ยบเทียบ
กับยอดรวมรายได้จากการประกอบธุรกิจทังหมดของบริ ษทั
แต่บริ ษทั ก็ได้กาํ หนดปั จจัยความเสี ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี ยนเงินตราระหว่างประเทศดังกล่าวไว้ ซึงบริ ษทั ได้บริ หารโดยการใช้มาตรการทีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการป้ องกัน
ความเสียงอย่างเป็ นรู ปธรรมซึงมีการกํากับดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงินระดับภูมภิ าคและกําหนดให้มีกลไก
ในการรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างเป็ นทางการด้วย
7.
ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาติ
จากการทีสํานักงานใหญ่และโรงงานตังอยูใ่ น 4 พืนทีแตกต่างกัน ความเสียงของบริ ษทั ต่อภัยทางธรรมชาติจึงอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ในช่วงเหตุการณ์อุทกภัยของปี ทีผ่านมา โรงงานผลิตเหล็กของบริ ษ ทั ที จังหวัดสระบุรีได้รับการป้ องกันเป็ นอย่างดีไ ม่ตอ้ ง
ให้ถูกนําท่วม ถึงแม้วา่ จะต้องปิ ดทําการสื บเนืองจากนําท่วมบริ เวณทีพักอาศัยของพนักงาน สําหรับอีกสองโรงงานในภาค
ตะวันออกไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี ยงในการดําเนินงานในเขตนิ คมอุ ตสาหกรรม
และด้วยเหตุนีจึงได้ทาํ ประกันภัยให้ครอบคลุ มความเสียงจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ ตลอดจนบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มขี นตอนปฏิ
ั
บตั ิใน
การจัดการกับภาวะฉุ กเฉินขึนสําหรับทุกโรงงาน และได้มีการจัดการฝึ กซ้อ มรับมือเป็ นระยะๆ เพื อให้มนใจว่
ั าจะสามารถปฏิ บตั ิ
ตามขันตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในกรณี ทีมีการหยุดชะงักของธุรกิจบริ ษทั ก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยการบริ หารจัดการห่ วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุน่ ได้ เพื อให้สามารถปรับเปลียนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทังสามแห่ งได้
อย่างคล่องตัว
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. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตแิ ละพัฒนาการทีสํ าคัญทีผ่านมามีดังนี
2545

2547

 บริ ษทั จดทะเบียนจัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ในชือ
“บริ ษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” (MS)
 บริ ษทั ควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ซิเมนต์ไทยโฮลดิ ง จํากัด (CHC)
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ มตั ใิ ห้หลักทรัพย์ของบริ ษทั เริ มซือขายภายใต้หมวด
“REHABCO”
 ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ยา้ ยหมวดการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั กลับสู่หมวด
“CONMAT”

2548

 CHC บรรลุ ขอ้ ตกลงทีจะขายหุ ้น MS ทีถืออยูใ่ นบริ ษทั ทังหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel

2549

 กลุม่ Tata Steel ร่วมกันยืนคําเสนอซื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทังหมดโดยสมัครใจ จาก
ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นการทัวไป
 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เปลียนจาก “CHC” เป็ น “กลุม่ Tata Steel”
 บริ ษทั เปลียนชื อจาก “บริ ษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)” เป็ น
“บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”
 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลียนแปลงชื อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในระบบการซือขาย
จาก “MS” เป็ น “TSTH”
 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2549 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นบุ ริมสิ ท ธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ ้นละ
0.03 บาท (38% ของกําไรสุ ทธิ)
 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2550 – 2551 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นบุ ริมสิ ทธิและหุ ้นสามัญ
ในอัตราหุ ้นละ 0.076 บาท (20% ของกําไรสุ ทธิ )
 โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึงเป็ นโครงการผลิ ตเหล็กโดยใช้แร่ เหล็ก
เป็ นวัตถุดิบได้ก อ่ สร้างเสร็ จสมบูรณ์ ถือเป็ นโครงการแรกของประเทศไทย และเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี ยนหมวดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
มาอยูใ่ น
หมวด “STEEL”
 โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยุดการผลิตเป็ นการชั วคราว เนืองจากราคาวัตถุดิบทีมี
ราคาสูงขึน และคาดว่าจะกลับมาดําเนินการผลิตเมือความผันผวนของราคาวัตถุ ดิบกลับ
เข้าสู่สภาวะการณ์ทีเหมาะสม

2550
2551
2552

2554

12 กรกฎาคม
29 พฤศจิกายน
18 ธันวาคม
18 พฤษภาคม
15 ธันวาคม
24 กุมภาพันธ์
4 เมษายน
14 ธันวาคม
19 ธันวาคม
15 พฤษภาคม
20 สิ งหาคม

4 มกราคม
30 สิ งหาคม
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจโดยมีรายได้จากการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื น (Holding Company) มีบริ ษทั ย่อยคือ NTS SISC และ SCSC ซึงทังสาม
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นการดําเนิ นงานในภาพรวมของกลุ่มบริ ษทั โดยมีบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการบริ หารระดับ
สูงสุด และบริ ษทั ย่อยทังสามจะดูแลด้านการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการบริ ห ารทีบริ ษทั กําหนดไว้ทังด้านการตลาด
การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการบริ หารงานด้านอืนๆ
ผูถ้ ือ หุ ้ นรายใหญ่ข องบริ ษทั คือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH” ) เป็ นบริ ษทั ย่อยที Tata Steel Limited (“TSL”)
ถือหุ ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้อยละ ดําเนินธุรกิจเป็ นบริ ษทั ลงทุน มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั ท่ ี ประเทศสิ ง คโปร์ ทังนี TSL เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนทีจัดตังขึนภายใต้กฎหมายอิ นเดีย และเป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ทีสุ ดรายหนึงของประเทศอินเดี ย ในแง่กาํ ลัง
การผลิต (Production capacity) โดยผลิตเหล็กในหลายรู ปแบบ อาทิเช่น เหล็กรี ดร้อน (Hot rolled coil) เหล็กรี ดเย็น (Cold rolled
coil) เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กเส้น (Rebar) เหล็กลวด (Wire rod) เป็ น ต้น กลุ่มลูกค้า เป้ าหมายของ TSL จะมุง่ เน้นในประเทศ
อินเดียเท่านัน ในขณะทีกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั จะเน้นลูกค้า ในประเทศในสัดส่วนประมาณร้ อยละ ส่วนทีส่ งออกไป
ต่างประเทศนันจะเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งประเภทกัน แม้ว ่า TSL จะดํา เนินธุ รกิจอุ ตสาหกรรมเหล็ก เช่ นเดียวกับบริ ษทั แต่มีประเภท
ผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายมากกว่าและมีฐานลูกค้าต่างกลุ่มกัน ประกอบกับ TSL มีเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิจทีจะเกือหนุ นซึงกัน
และกันทางธุ ร กิจ (Synergy) จากการเป็ นธุ รกิจทีเกียวเนื องกันกับบริ ษ ัท ซึงจะเป็ นการเสริ มสร้ า งศักยภาพให้แ ก่บริ ษทั จึ งไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั (Conflict of interest)

นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
บริ ษ ัทมีนโยบายในการจัด สรรกําลัง การผลิตสํา หรั บแต่ละบริ ษ ัทย่อ ย ให้ มี การผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์อย่า งต่อ เนื องในปริ มาณที มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Mass Production) โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื อให้ตน้ ทุนของผลิ ตภัณฑ์อยูใ่ นระดับตําทีสุ ด ทังนี บริ ษ ทั มีการ
จัดสรรกําลังการผลิตสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี
1) NTS ผลิตเหล็กเส้น และเหล็กลวด
2) SISC ผลิตสิ นค้าทีมีมูลค่าเพิ มสูงเป็ นหลัก เช่น เหล็กลวดคาร์บอนสูง เหล็กลวดคุณภาพพิเศษ และเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
3) SCSC ผลิตเหล็กเส้น
นอกจากนัน บริ ษทั ยัง คํานึ งถึงการปรั บเปลี ยนการจัดสรรกําลังการผลิ ตให้เ หมาะสมกับสภาวการณ์ในบางครั งเพื อประโยชน์
สูงสุดแก่กลุ่มบริ ษทั เช่น ภาวะตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เครื องจักรให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น

โครงสร้ างการถือหุ้น
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

(“TSTH”)

.66%

.99%

. %

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป

บจก. เหล็กสยาม (2001)

บจก. เหล็กก่อสร้ างสยาม

(“NTS”)

(“SISC”)

(“SCSC”)
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บริษัทย่อย
บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม (2001)
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

ทุนชํ าระแล้ ว (ล้านบาท)
ณ 31 มีนาคม 2555
3,253.4
120.
1,750.

ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก
ผลิตเหล็ก

เหล็กเส้น และเหล็กลวด
เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
เหล็กเส้น

โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั มีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึงมีการผลิตโดยแต่ละบริ ษทั ย่อย ดังนี
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี
- 2555
ปี
- 2554
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
ภายในประเทศ
12,609
48.08
12,306
45.98
เหล็กเส้น
10,543
40.20
10,357
38.70
เหล็กลวด
1,109
4.23
758
2.83
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
145
0.55
105
0.39
อืนๆ
รวมรายได้ จากการจัดจําหน่าย
24,406
93.06
23,526
87.91
ภายในประเทศ
ส่ งออก
เหล็กเส้น
เหล็กลวด
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
อืนๆ
รวมรายได้ จากการส่ งออก

736
1,081
1,817

2.81
4.13
6.94

รวมรายได้ จากการจัดจําหน่ ายทังสิ น

,

.

1,678
1,557
3,236

6.27
5.82
12.09

26,762 100.00

งบตรวจสอบ
ปี
- 2552
(ล้ านบาท) ร้ อยละ
11,444
7,704
617
127

51.04
34.36
2.75
0.57

19,892

88.72

980
1,538
12
2,530

4.37
6.86
0.05
11.28

22,422 100.00
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. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.
เหล็กเส้ น
ผลิตภัณฑ์นีประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยทีมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลําดับ
เหล็กเส้นกลม ผลิ ตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2543 ชันคุณภาพ SR 24 และเหล็กข้ออ้อยผลิ ตให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 24-25 2548 ชันคุณภาพ SD 30 SD 40 และ SD 50 เหล็กข้ออ้อยใช้
ประโยชน์หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่นคอนกรี ตเสริ มเหล็กในงานถนน สะพาน เสาตอม่อ อาคาร บ้าน และ งาน
ก่อสร้างทัวไป เป็ นต้น
2.
เหล็กลวดคาร์ บอนตํา
เหล็กลวดคาร์บอนตําชันคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. และ ผลิต
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991)
ตามลําดับเหล็กลวดนีใช้เป็ นวัตถุดิบในงานก่อสร้างเช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเชือม ลวด
เบอร์ สกรู และน๊อต เป็ นต้น
3.
เหล็กลวดคาร์ บอนสู ง
เหล็กลวดชันคุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5 - 19 มม. และ ผลิตตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เลขที 349-2548 เหล็กลวดชนิ ดนีใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตลวดทีใช้ในงานคอนกรี ตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สปริ งรับ
แรงกด สปริ งรั บ แรงยึด สปริ งรับแรงบิด ลวดสลิง เป็ นต้น
4.
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ เช่น เป็ นมุมหรื อเป็ น ราง และผลิ ตให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) เลขที 1227-2539 ชันคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์หลากหลายในอุ ตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทํา
โครงหลังคา เสาไฟฟ้ า และโครงป้ ายโฆษณา เป็ นต้น
5.
เหล็กเพลา
เหล็กเพลาเป็ นเหล็กเส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19 - 40 มม.สําหรับชันคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม JIS G3101 (1995) สําหรับการใช้งานทัวไป และ ชันคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐาน JIS G4051
(1979) สําหรับการใช้งานพิเศษผลิ ตภัณฑ์เหล่านีใช้ในภาคยานยนต์แ ละวิศวกรรมทัวไป
6.
ตัด และ ดัด
บริ การตัดและดัดนีใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที มีคุณ ภาพของบริ ษทั เป็ นวัตถุดิบ เพื อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึงช่วยใน
เรื องการประหยัดเวลา แรงงาน และการลดต้นทุนการขนส่งและผลตอบแทนที ดี กว่า

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน
บริ ษทั ย่อยของ TSTH ทุกบริ ษทั ซึงประกอบด้วย SISC SCSC และ NTS มีความมุง่ มันทีจะส่งเสริ มระบบการบริ หารงานสู่
คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดย SISC และ SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NTS ได้รับการ
รั บรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคุณภาพ) นอกจากนี บริ ษทั ยังตระหนักถึงความสํา คัญ
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ของการดูแลสิ งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดย SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ งแวดล้อม) และ NTS ได้รับการรั บรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
(มาตรฐานข้อกําหนดทัวไปว่า ด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ) ตลอดจนให้ความสําคัญต่อมาตรการ
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื อสุขอนามัยทีดี ของพนักงานทุกคน โดย SISC และ SCSC ได้รั บการรับรอง
มาตรฐาน TIS 18001:2542 และ OHSAS 18001:2007 (มาตรฐานสากลสําหรับระบบบริ หารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ในปี 2554 ฝ่ ายการตลาด และการขายของบริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทีมีการสํารวจ เฝ้ าระวัง และมีการ
ควบคุมคุณภาพภายใน
สิทธิประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั จะใช้สิทธิประโยชน์สาํ หรับข้อยกเว้นทางภาษีทีได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุ น (BOI) ที บริ ษทั ย่อย
มีอยู่ ณ วันที 31 มีนาคม 255 ซึงสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปได้ดงั นี
ปริมาณการผลิต
(ตันต่ อปี )

สิทธิประโยชน์ทีได้ รับ

NTS
ระยะที 2

520,000







MBF*

500,000



ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุค คลเป็ นเวลา 8 ปี ตังแต่ปีทีเริ มดําเนินการ
(ปี 2549 - 2556)
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปีที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํามาหักก ําไรทีต้องเสียภาษี
ใน 5 ปี ถดั ไป
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิเป็ นเวลา ปี
ตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้
ผลขาดทุนทีเกิดขึนตังแต่ปีที 1 ถึงปี ที 8 สามารถนํามาหักก ําไรทีต้องเสียภาษี
ใน 5 ปี ถดั ไป

* Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหล็กขนาดเล็ก

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ตลาดภายในประเทศ
1.
เหล็กเส้ น
ผลิตภัณฑ์นีมีการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายในกรุ งเทพ ปริ มณฑล และต่างจังหวัด และจําหน่ายตรงไปยังผู้รับเหมาและ
เจ้าของโครงการ
2.
เหล็กลวด
LCWR เป็ นเหล็กลวดทีบริ ษทั จัดจําหน่ายไปยังผูผ้ ลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ป เช่น ตะปู รัว และ ตาข่าย เป็ นต้น เหล็กลวดพิเศษ เช่น
HCWR MCWR Y11 และ CHQ ถูกส่งให้กบั ผูผ้ ลิ ตลวดผูกเหล็ก ลวดที ใช้ในงานคอนกรี ตแรงดึงสูง (PC wires PC strands) สลัก
ภัณฑ์ขวไฟฟ้
ั
า เป็ นต้น ซึงเป็ นการขายตรงไปยังลูกค้า
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3.
เหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
ปั จจุบันช่องทางการจัดจําหน่ายสําหรับผลิ ตภัณฑ์ประเภทนีคือ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง และผูผ้ ลิ ตแปรรู ป

ผ่านทางตัว แทนจําหน่ายซึงจะกระจายสิ นค้าต่อไปยัง

4.
เหล็กเพลา
บริ ษทั จัดจําหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิ ตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทัวไป รวมถึงผูผ้ ลิตเหล็กเพลาขาว
5.
ตัด และ ดัด
เป็ นบริ การพิเศษทีให้แก่ผรู้ ับเหมา โดยเหล็กทีถูกดัดเป็ นรู ปทรงต่างๆถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั งตัดทีได้รับจาก
ลูกค้า
ตลาดส่ งออก
บริ ษทั ส่งออกทังเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพือนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซี ย และ
ฟิ ลิปปิ นส์โดยผ่านทางเครื อข่ายการกระจายสินค้าทีเป็ นระบบ

สั ดส่ วนของช่ องทางจัดจําหน่ าย
สัดส่วนการจําหน่ายเหล็กเส้นผ่าน ช่องทางการจัดจําหน่ายทีบริ ษทั มีในประเทศ ปรากฎตามตารางข้างล่าง

ช่ องทางจัดจําหน่าย

% ของการจําหน่ าย
ปี

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

ขายตรง

8%

7%

8%

11%

9%

ค้าปลีก

58%

35%

36%

34%

%

ตัวแทนจําหน่าย TSTH

34%

58%

56%

55%

%

100

100

100

100

100

รวม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขัน
ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทกล่าวคือ ผูผ้ ลิตที มีเตาหลอมแบบไฟฟ้ า (EAF) และ ผูผ้ ลิตทีไม่มีเตาหลอม
ไฟฟ้ า (Non-EAF) ผูผ้ ลิตที มีเตาหลอมแบบไฟฟ้ า จัดหาเศษเหล็กทังจากภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศเพือใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์กงสํ
ึ าเร็ จรู ปทีเรี ยกว่าเหล็กแท่งและผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปเช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรู ปพรรณและ
เหล็กพิเศษ ส่ วนผูผ้ ลิตทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้ าใช้เหล็กแท่งในการผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป เมือพิจารณาถึงกําลังการผลิตโดยรวมของ
ธุรกิจเหล็กทรงยาว เห็ นได้อย่างชัดว่าปริ มาณการผลิ ตมีมากกว่าความต้องการของตลาดในประเทศ เนืองมาจากข้อมูลทีว่าผูผ้ ลิต
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เหล็กเส้นในตลาดมีมาก จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรุ นแรงในภาคเหล็กเส้น สําหรับเหล็กลวดในประเทศมีผผู้ ลิ ต 3 ถึง 4 ราย
โดยเหล็กลวดทีมีคุ ณภาพสูงถูกนําเข้าจากประเทศจีน ญีปุ่น และเกาหลี เป็ นต้น
ผู้ผลิตเหล็กทรงยาวในอุตสาหกรรมเหล็กและกําลังการผลิต (ณ 31 มีนาคม 2555)
(ตันต่ อปี )
กําลัง การผลิตเหล็กทรงยาว
บริษัท

เตาหลอมไฟฟ้ า ไม่ มเี ตาหลอมไฟฟ้า
(EAF)
(Non-EAF)
ทาทาสตีล(ประเทศไทย) (TSTH)
, ,
บางสะพานบาร์ มลิ ล์ (BSBM)
700,000
กรุ งเทพผลิตเหล็ก (BSI)
,
โรงงานเหล็กกรุ งเทพ (BISW)
500,000
ไทคูณเวิลด์ ไวด์ (TYCN)
5 ,
บูรพาสตีล(BRP)/ มิลคอนสตีลอินดัสตรี (MCST)
,
นําเฮงสตีล(NHS)/ เหล็กทรัพย์กรุ๊ ป
800,000
บีเอ็นเอสสตีลกรุ๊ ป (BNS)
240,000
ยูเนียนเมตัล (UMC)
200,
สยามสตีลซิ นดิเคท (SSS)
200,000
ไทรอัมพ์สตีล(Triumph) / ไพศาลสตีล
,
ไทยสตีลบาร์ (GS)
1 0,000
ไทยอินเดียสตีล (TICO)
2, 00
ไทยสตีลโปรไฟล์ (TSC)
240,000
เหล็กสยามยามาโตะ (SYS)
1,340,000
โนวาสตีล
240,000
พระปะแดงเชฟสตีล
300,000
บีพี ไวร์ร็อด (SSI)
280,000
เกษมศักดิ เทรดดิ ง
,000
อืนๆ
, ,
ผลผลิตรวม
6,142, 00
6,788,000

รวม
1, ,000
0 ,000
750,000
500,000
500,000
55 ,
800,000
240,000
200,
200,000
,
1 0,000
2, 00
240,000
1,340,000
240,000
300,000
280,000
100,000
3,978,000
12,930,

กําลัง การ
หลอม
, 0,
,
,
,000
,
250,000
,
,
,
,
,
1,400,000
100,000
,
, ,000

ทีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)

ตลาดต่ างประเทศ
บริ ษทั มุง่ เน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพี ยงไม่กประเทศ
ี
ได้แก่ กัมพูชา ลาว อิ นเดีย และอิ นโดนีเซี ย เพื อให้ได้มาซึง
รายรับสูงสุ ด ทังนีเนืองมากจากการมีเครื อข่ายการจัดจําหน่ายทีดีและมีระบบซึ งส่งผลให้เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคา
ขายทีดี และจากการทีบริ ษทั สร้างความต่อเนืองในการทําธุ รกิจ จึงได้รับคําสั งซือจากลูกค้าในอาเซียนอย่างสมําเสมอ การแข่งขัน
ส่ วนใหญ่มาจากผูป้ ระกอบการในประเทศ และจากประเทศจีน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวระหว่างปี 2554-2555
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ในปี 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเติบโตอยูท่ ีร้อยละ 0.1 การเติบโตทีตํานีเป็ นผลมาจากเหตุการณ์นาท่
ํ วมครังใหญ่ทีไม่
เคยเกิดปรากฏมาก่อน ซึง
ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมากระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554 โดยในช่วงนําท่วมผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศหด
ตัวลงถึงร้ อยละ 9 อัตราการเจริ ญเติบโตของเหล็กทรงยาวอยูท่ ีเพี ยงร้อยละ 3 เมือเทียบกับปี 2553 อยูท่ ีร้ อยละ 11 นอกจากนีการ
หดตัวของภาคก่อสร้างอยูท่ ีร้อยละ -2.8 เมือเทียบกับปี 2553 การเติบโตอยูท่ ีร้อยละ 6.8 ทังนี โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที
มีก ําหนดการก่อสร้างในปี 2554 ไม่สามารถดําเนินการได้เนืองจากการเปลียนแปลงรั ฐบาล ทําให้มีการพิ จารณานโยบายใหม่
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสรุ ปงบการก่อสร้าง

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2555-2556
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
มีการคาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะเติบโตอยูท่ ี ร้อยละ 5.5โดยจะเป็ นการฟื นตัวของภาคการส่งออกและภาคการ
ท่องเทียว รัฐบาลมีการวางแผนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการเพื อปรับปรุ งโครงสร้างพืนฐานของประเทศและสนับสนุนการ
ฟื นฟูหลังวิกฤตนําท่วม รวมทังเสริ มสร้างการป้ องกันนําท่วมในแผนงบประมาณรายจ่าย ซึงคาดว่าจะเริ มต้นในไตรมาสแรกของปี
2556
ในปี 2555 คาดว่าจะมีการใช้เหล็กภายในประเทศประมาณ 15.3 ล้านตันหรื อเติบโตขึนร้อยละ 4 เมือเทียบกับปี 2554 สําหรับเหล็ก
ทรงยาวตามตารางทีปรากฎชี ให้เห็ นว่าการผลิตในประเทศลดลงอย่างต่อ เนือง ซึงเป็ นการสวนทางกับการนําเข้าทีสูงขึน ทําให้
ผลิตในประเทศได้รับการกดดันทังปริ มาณการผลิ ตและความสามารถในการทํากําไร
การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2552 – 2554

ทีมา:

ปี

ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ทรงยาว(ตัน)

อัตราเติบโต (%)

2554

4,761,497

3.0

2553

4,620,143

11.5

2552

4,143,557

-23.5

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ถึงแม้วา่ ผูป้ ระกอบการเหล็กแผ่นได้รับผลกระทบจากการเพิ มขึนของการนําเข้าเช่นกัน แต่อตั ราการเติบโตในธุรกิจประกอบและ
ผลิตรถยนต์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กแผ่นน้อยมากเมือเปรี ยบเทียบกับธุรกิจเหล็กทรงกลม คาดการณ์วา่ อุต สาหกรรมก่อสร้าง
จะเติบโตขึน 5-6% จากปี ทีแล้วโดยจะได้รับการผลักดันจากกลุ่มทีอยูอ่ าศัย กลุม่ การค้า และโครงการขนาดใหญ่ของภาครั ฐ อาทิ
เช่น รภไฟฟ้ าสายสี นาเงิ
ํ น สี แดง และสี ม่วง โครงการรถไฟฟ้ าเหล่านี จะมีการสร้างอย่างต่อเนืองตลอดปี 2555 สําหรับกลุ่มทีอยู่
อาศัยนัน นโยบายบ้านหลังแรกทีมีดอกเบียคงทีจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการผลักดันการเจริ ญเติบโตในกลุ่มนี ทังนี คาดว่า
การบริ โภคปูนซีเมนต์ในปี นีจะอยูท่ ี 29-30 ล้านตัน เทียบกับ 28 ล้านตันในปี ทีแล้ว
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
ทีตังโรงงาน
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS)
เลขที 351 หมูท่ ี 6 ทางหลวงหมายเลข 331 นิคมอุ ตสาหกรรมเหมราช ตําบลบ่อวิน อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี
บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISC)
เลขที 49 หมูท่ ี 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
บจก. เหล็กก่ อสร้ างสยาม (SCSC)
แปลงที ไอ-23 นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
การจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ยึดมั นในการปฏิบตั ิตามนโยบายจรรณยาบรรณในการดําเนินธุร กิจ(TCOC) และนโยบายความรับผิดชอบในการจัดหา ซึง
เป็ นมาตรฐานเดียวกับทีใช้ในกลุ่มบริ ษทั ทาทา สตีลทัวโลก นโยบายความรับผิดชอบ สําหรับเป็ นแนวทางในการสร้างกิจกรรม
ของการจัดหามีทงหมด
ั
5 ข้อ ดังนี
 มีความรั บผิดชอบ ความซื อสัตย์ และความเคารพ การรักษามาตรฐานจริ ย ธรรมขันสูงตามจรรยาบรรณในการดํา เนิน
ธุรกิจ
 การเอาใจใส่ ดูแลในเรื องความปลอดภัย และสุ ขภาพสําหรับพนักงานจัดหาและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีเกียวข้อง
 การสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการเสนอสิ งที ดีให้แก่ลูกค้า
 การดูแลเอาใจใส่ตอ่ สิ งแวดล้อมทางสังคม โดยการทํางานร่ วมกันระหว่างลูกค้าและผูข้ าย หรื อผูใ้ ห้บริ การในการ
ปรับปรุ งสิ งแวดล้อมของวงจรการ
ผลิตสิ นค้าให้มากขึนโดย การรักษาระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่า 1.0 ตันต่อ 1 ตันนําเหล็ก
 การลดผลกระทบต่อชุ มชนทีบริ ษทั ดําเนินงานอยู่ ด้วยความรั บผิดชอบต่อสังคม

บริ ษทั มีการจัดระบบการทํางานภายในโดยการแบ่งตามประเภทสิ นค้าและหมวดหมูใ่ นการใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี
การจัดหาเศษเหล็ก
ปริ มาณค่าใช้จ่ายหลักมากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายทังหมดมาจากการจัดหาเศษเหล็ก โดยแบ่งเป็ นหมวดย่อยๆ ดังนี คือ เศษ
เหล็กในประเทศ เศษเหล็กต่างประเทศ และเหล็กแท่งในเกรดต่างๆ ทังนีกลยุทธ์พืนฐานคือการจัดหาเศษเหล็กภายในประเทศให้
ได้มากที สุ ด ในทางปฏิบัติแล้วโดยเฉลียประมาณ 75% ของจํานวนการใช้เศษเหล็กและส่ วนต่าง จะเป็ นการนําเข้าเศษเหล็กจาก
ต่างประเทศ โดยจะได้รับความร่ วมมือและการประสานงานอย่า งใกล้ชิดกับบริ ษทั ในเครื อ ซึงเป็ นบริ ษทั เครื อข่ายของทาทา สตีล
ทัวโลก การจัดหาเศษเหล็กเป็ นหนึงใน 4 ส่ วนของฝ่ ายจัดหา ทังนี ตลาดหลักของการจัดหาเศษเหล็กคือ ผูข้ ายส่วนใหญ่จะเป็ น
ผูแ้ ทนขายเศษเหล็กในประเทศ และที มจัดหาเศษเหล็กได้มีการพัฒนากลยุทธ์เชิงพาณิ ชย์ให้เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่ม โดยจะ
ดําเนินการสนับสนุนกลยุทธ์การจัดหาเศษเหล็กทังหมด ให้เกิดมูลค่าสูงสุ ดในแต่ละโรงงาน
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วัตถุดิบ
ทีมจัดหาวัตถุ ดิบ ดูแลการจัดซือแร่ เหล็ก ถ่านหิ น เฟอร์โรอัลลอยด์ และสารปรุ งแต่งอื นๆ ทีใช้สาํ หรับกระบวนการถลุงแร่ แหล็ก
โดยเตาถลุง (MBF) และกระบวนการหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้ าด้วยเตาไฟฟ้ า (EAF) โดยดําเนินการวางกลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายจัดหาของทาทา สตีล ในประเทศอินเดีย สิ งค์โปร์ อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ โดยเป้ าหมายหลักคือการหา
แหล่งวัตถุดิบทีมีศกั ยภาพภายใต้คุณภาพทีต้องการ
เพื อก่อให้เกิดมูลค่าในการใช้งานที ดีทีสุ ด
และมีความยังยืนภายใต้
ความสัมพันธ์อันดีกบั คู่คา้ สําหรับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ในระยะยาว
วัสดุเพือการซ่ อมแซม บํารุงรักษา การผลิต (MRO)
จัดหาวัสดุเพือการซ่อมแซม บํารุ งรักษา การผลิต (MRO) เช่น สิ นค้าจําพวกแท่งถ่านอิเลคโทรดทีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็ก
ด้วยเตาหลอมไฟฟ้ า (EAF) วัสดุทนไฟ ตลับลูกปื น ลูกกลิ ง สิ นค้าประเภทเชื อเพลิง ผลิต ภัณฑ์หล่อลืนและระบบการไหลเวียน
ของเหลว ระบบบําบัดนําเสีย ก๊าซธรรมชาติ เครื องกรอง สายพานลําเลียง และอื นๆ สิ นค้าในหมวดเหล่านีจะอยูภ่ ายใต้การ
ดําเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา เพื อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานได้รับความสะดวกสบายเกิดความราบรื น
ในการรั บสิ นค้าได้ทันเวลาด้วยกระบวนการจัดหาทีมีความยืดหยุน่ ทังนีเพือให้เกิดมูลค่าและความพึงพอใจอย่างสูงสุ ด ซึงจะทํา
ให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มีการให้บริ การทีดีและเกินความคาดหวังของลูก ค้า
โลจิสติก ส์ และการบริการอืนๆ
งานโลจิสติกส์ และงานบริ การ ได้รั บการดูแลจากทีมจัดหาของบริ ษทั โดยทีมโลจิสติกส์ทาํ งานอย่างใกล้ชิดกับที มโลจิ สติกส์ของ
ทาทา สตีลทัวโลก เป้ าหมายหลักคือการจัดการขันตอนกระบวนการขนส่งในทุกวิถีทาง ทีจะทําให้สินค้าถูกขนส่งได้ตรงตามเวลา
ทีต้องการ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนทีเหมาะสม ด้านการบริ การอืนๆ เช่น การขนส่งในโรงงาน และการจ้างเหมาแรงงานภายนอก
นอกจากการดูแลด้านต้นทุ น บริษทั มุง่ เน้นการให้ความปลอดภัยแก่พนักงาน ผูร้ ั บเหมารายย่อย รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ ที
เข้ามาทํางานในเขตโรงงานเป็ นสําคัญ การประสานกับนโยบายของบริ ษทั ถือเป็ นสิ งสําคัญทีจะทําให้เกิดเป้ าหมายสูงสุ ดในการ
กําจัดความเสียหายต่างๆ ทีจะเกิดขึนกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

กําลังการผลิตและนโยบาย
รายละเอียดนโยบายและก ําลังการผลิตของแต่ละบริ ษทั ย่อย
NTS
กําลังผลิ ต (ตันต่อปี )
- เหล็กเส้น
- เหล็กลวด
- เหล็กรู ปพรรณ
กําลัง ผลิตรวม

400,000
400,000
800,000

SISC
230,000
170,000
400,000

SCSC
,
500,000

รวม
900,000
630,000
170,000
1,700,000

ทีมา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ณ วันที 31 มีนาคม 2555 มีอัตราการใช้ป ระโยชน์ของกําลังการผลิ ตจากจํานวนผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปรวม 1,279,403 ตัน คิดเป็ น
75.26%
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กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
แผนภูมแิ สดงกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และผลิตภัณฑ์เหล็กอืนๆของบริ ษทั
1. เตรี ยมเศษเหล็กเพื อหลอมโดยคํานึงถีงขนาดและคุณภาพให้เหมาะสมกับเตาหลอมไฟฟ้ า

2. หลอมเศษเหล็กให้เป็ นเหล็กเหลวทีอุณหภูมิ 1,650° เซ็นติเกรด

3. ผสมสารเพิ มอื นๆ รวมทังแมงกานีสและคาร์บอน

4. กระบวนการหล่อเหล็กแท่ง
(เหล็กแท่งบางส่ วนจะถูกเก็บไว้ และบางส่วนจะส่งเข้าสู่กระบวนการรี ดต่อเพือช่วยประหยัดพลังงาน)

การเก็บรักษา

5. นําเหล็กแท่งไปทําให้ร้อนทีอุณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและรีดด้วยเครื องรี ดเพือผลิตเหล็กเส้น
เหล็กลวด และผลิ ตภัณฑ์เหล็กอื นๆตามขนาดทีต้องการ

6.กระบวนการทําให้เย็นเพือจัดเก็บ
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กระบวนการผลิตโดยเตาหลอมไฟฟ้ า Electric Arc Furnace (EAF)
.

เศษเหล็ก

เตรี ยมเศษเหล็กเพื อหลอมโดยคํานึงถีงขนาดและคุณภาพให้เหมาะสมกับเตาหลอมไฟฟ้ า
.

การผลิตเหล็กด้ วยไฟฟ้ า

เตรี ยมขัวต่อไฟฟ้ าสําหรับเตาหลอมไฟฟ้ าและจ่ายกระแสไฟฟ้ าแรงดันสูงเพื อหลอมเศษเหล็กให้ กลายเป็ นเหล็กเหลวทีอุ ณหภูมิ
1,650° เซ็นติเกรดเป็ นระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีสาํ หรับการหลอมแต่ละครัง
3.

กระบวนการแยกโลหะออกจากแร่

 เตรี ยมเหล็กเหลวจากขันตอนที 2 และปล่อยลงในเตาแยกโลหะ(ladle furnace) ด้วยวิธี Eccentric Bottom Tapping เพื อทําให้
เหล็กเหลวมีความบริ สุทธิมากขึน
 ขันตอนที (2) และ (3) จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิ วเตอร์
 ผสมสารเพิ มอืนๆเพื อให้ได้คุณภาพตามต้องการ
.

กระบวนการหล่อแบบต่ อเนือง

นําเหล็กเหลวจากขันตอนที 3 มาผ่า นกระบวนการหล่อแบบต่อเนื องเพื อผลิตเหล็กแท่งขนาด 130-150 มม. โดยควบคุมอุ ณหภูมิ
ของระบบนําเย็น เหล็กแท่งส่วนหนึ งจะถูกนําไปเก็บไว้และส่วนหนึ งจะถูกส่ งผ่านไปยังกระบวนการรี ดเพื อเป็ นการประหยัด
พลังงาน
.

กระบวนการรีด

นําเหล็กแท่งมาทําให้ร้อนทีอุ ณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและนําไปผ่านกระบวนการรี ดด้วยเครื องรี ดเพื อลดขนาดและรู ปร่ างลง
กระบวนการนีสามารถผลิตผลิ ตภัณฑ์ได้ 3 รู ปแบบ ได้แก่
วิธีที 1: รี ดเป็ นเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
วิธีที 2: รี ดเป็ นเหล็กลวด
วิธีที 3: รี ดเป็ นเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและเหล็กเส้น
. กระบวนการบรรจุ
 เหล็กเส้ นและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็ก
นําเหล็กเส้นและเหล็กรู ปพรรณขนาดเล็กมาทิ งไว้ให้เย็นลงเพือง่ายต่อการตัดให้ได้ตามขนาดทีต้องการเพื อบรรจุและจัดส่งออก
 เหล็กลวด
นําเหล็กลวดมามัด ชั งนําหนัก และติดป้ ายเพื อการเก็บและจัดส่ง
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ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายแก่บริ ษทั ย่อยในการบํารุ งรั กษาเครื องจักรและอุ ปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพที ดีเ พื อช่วยรั กษาสิ งแวดล้อม
เครื องจัก รและอุปกรณ์ทีชํารุ ดบกพร่ องจะต้องได้รับ การดู แลซ่อมแซมทันที นอกจากนัน บริ ษทั ยังได้จ้า งบริ ษทั ที ปรึ กษาด้า น
สิ งแวดล้อมเพือดูแลการทดสอบคุณภาพของอากาศและนําอยูเ่ สมอเพื อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายและระเบี ยบ
ต่างๆ
ผลการทดสอบด้านสิ งแวดล้อ ม(เกียวกับอากาศและนํา)ของบริ ษทั NTS SISC และ SCSC เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดโดย
กฎหมายและระเบี ย บต่า งๆ ในปั จ จุ บัน บริ ษ ัทไม่มีข ้อพิ พ าททางกฎหมายหรื อถู กฟ้ องร้อ งด้ว ยเรื องใดๆเกียวกับปั ญ หาด้า น
สิ งแวดล้อม

งานทียังไม่ ได้ส่งมอบ
ไม่มงี านทีเกียวข้องกับโครงการ หรื อการจัดซือทีมีมลู ค่าสูงและการขายที รอการส่ งมอบ
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. ทรั พย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ ถาวรทีใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อ ย
(ณ วันที 31 มีนาคม 2555)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
2. อาคารและสิ งปลูกสร้าง
3. เครื องจักรและอุปกรณ์
4. สินทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
5. อืนๆ
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
856.61
1,967.90
6,496.73
103.94
61.98
9,487.16

ภาระผูกพัน
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษทั
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษทั
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษทั
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษทั
รายละเอียดแยกตามแต่ละบริ ษทั

รายละเอียดแยกตามบริ ษทั แต่ละบริ ษทั ดังนี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TSTH”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. สิ นทรัพย์ระหว่างดําเนินการ
. อืนๆ
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
22.65
22.65

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“NTS”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง

เป็ นเจ้าของ

856.61

คําประกันเงินกูย้ มื

2. อาคารและสิ งปลูก สร้าง

เป็ นเจ้าของ

1,587.01

คําประกันเงินกูย้ มื

3. เครื องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

5,970.19

คําประกันเงินกูย้ มื

4. สิ นทรัพย์ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้าของ

26.62

ไม่มีภาระผูกพัน

5. อืนๆ

เป็ นเจ้าของ

29.12

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

8,469.55

หน้า
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บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง

เป็ นเจ้าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

2. อาคารและสิ งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

51.95

คําประกันเงินกูย้ มื

3. เครื องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

139.87

คําประกันเงินกูย้ มื

4. สิ นทรัพย์ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้าของ

5.58

ไม่มีภาระผูกพัน

5. อืนๆ

เป็ นเจ้าของ

4.45

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

201.85

บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด (“SCSC”)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ

ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ทีดินและส่วนปรับปรุ ง

เป็ นเจ้าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

2. อาคารและสิ งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

328.93

คําประกันเงินกูย้ มื

3. เครื องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

386.67

คําประกันเงินกูย้ มื

4. สิ นทรัพย์ระหว่างดําเนินการ

เป็ นเจ้าของ

71.73

ไม่มีภาระผูกพัน

5. อืนๆ

เป็ นเจ้าของ

5.76

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม
หมายเหตุ :

793.09

ทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง เครืองจักรของบริ ษทั ย่อย อันได้แก่ NTS SISC และ SCSC ได้จาํ นองเป็ นหลักทรัพย์คาํ ประกันเงินกูจ้ าก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวงเงินคําประกันร่วม ,980 ล้านบาท และ 6,120 ล้านบาท ตามลําดับ
ทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง เครื องจักรโครงการ Mini Blast Furnace ของ NTS จะใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ ประกันการกูย้ มื จาก จาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวงเงินคําประกัน , ล้านบาท และ , ล้านบาท ตามลําดับ
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. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที 31 มีนาคม 25 5 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีขอ้ พิ พ าททางกฎหมายที เป็ นคู่ความหรื อ คูก่ รณี
โดยทีคดีหรื อข้อพิพาทยังไม่สิ นสุ ดแต่อย่างใด ในทัง กรณี ดังต่อไปนี
1. ไม่มีคดี ทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพ ย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทีมีจาํ นวนสูงกว่าร้อยละ ของส่วนของ ผูถ้ ื อหุ ้น
2. ไม่มีคดี ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
3. ไม่มีคดีใดที มิไ ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

หน้า
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. โครงสร้ างเงินทุน
หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที มีนาคม
บริ ษทั มีทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 11,025,579,573 บาท เรี ยกชําระแล้ว 8,
8,168,767,623 หุ ้น และหุ ้นบุริมสิ ทธิ ,773,225 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

,

,

บาท แบ่งเป็ นหุ ้ นสามัญ

สําหรับสิ ทธิ ของหุ ้นบุริ มสิ ทธิ มีดงั ต่อไปนี
1. มีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ ได้ตลอดเวลา ภายในระยะเวลา 11 ปี นับจากวันที มีผลใช้บงั คับ (วันที 29 พฤศจิ ก ายน 2545)
หรื อถูกบังคับแปลงสภาพเมือครบปี ที 11 หรื อผูถ้ ือมีการจําหน่าย/โอนหุ ้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึนก่อน อัตราการแปลงสภาพ
1 หุ ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ
2. มีสิทธิลงคะแนนเสี ยงและรั บเงินปั นผลเหมือนกับหุ้นสามัญ
3. มีสิทธิไ ด้รับเงินจากการชําระบัญชี กอ่ นหุ้นสามัญ
4. บริ ษทั สามารถไถ่ถอนหุ ้ นบุ ริม สิ ทธิคืนจากผู้ถือหุ ้นได้ห ากมี กระแสเงิ นสดส่ วนเกินโดยราคาไถ่ถอนคิดจํานวนเงิ น รวมตามราคา
แปลงสภาพ ( . บาทต่อหุ ้น) บวกด้วย 1.30 บาทต่อหุ ้น และดอกเบี ยซึงคํานวณจากราคาแปลงสภาพนับจากวันทีมีผลใช้บังคับ
จนถึงวันทีทําการไถ่ถอนในอัตรา MLR
นอกจากนีบริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ ้นจํานวนทังสิ น , , ,
สิทธิแล้ว ดังนี
ประเภท
. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1
. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 2

จํานวน (หน่ วย)
1,083,275,200
1,520,763,525

หน่วย ซึงได้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญไว้เพือรองรั บการใช้

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่วย ต่อ หุ ้นสามัญ

ราคาใช้ สิทธิ (บาท)
.
.

ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิทีจะซือหุ ้นทัง ประเภท มีอายุ 10 ปี ผูถ้ ือ สามารถใช้สิทธิ ซือหุ ้ นได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุ กไตรมาส โดยวัน
สุดท้ายของการใช้สิทธิคอื วันที 1 ธันวาคม 2555 จนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ ้นรายใดใช้สิทธิในการซือหุ ้น
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ประวัตกิ ารเพิ มทุนและลดทุน รวมทังทุนชําระแล้วของบริ ษัท ปรากฎดังนี

ทุนชํ าระแล้ว
วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

12 ก.ค. 45

หุ ้นสามัญ
10,000 บาท

ทุนทีเพิม
(ลด)

หลังเพิม (ลด)
ทุน

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

0.01

0.01

จดทะเบี ยนจัดตังบริ ษทั ทุ นจดทะเบียน 10,000 บาท
แบ่งเป็ น หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่า ทีตราไว้หุ้นละ
1 บาท โดยมี ทุนชํา ระแล้ว 10,000 บาท เป็ นหุ ้ น
สามัญ จํานวน 10,000 หุ ้น

0.01

0.01

เพิ มทุนจดทะเบี ยนจาก 10,000 บาท เป็ น 8,813.12
ล้า นบาท แบ่ง เป็ น หุ ้ นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ ้ น
หุ ้น บุ ริม สิ ท ธิ 2,083.68 ล้า นหุ ้ น มูลค่า ที ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแล้ว 10,000 บาท เป็ น
หุ ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ ้น

หุ ้นสามัญ
6,729.44

หุ ้นสามัญ
1,851.62

หุ ้นสามัญ
1,851.62

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
2,083.68

หุ ้นบุ ริม สิทธิ
788.30

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
788.30

ออกหุ ้นสามัญและหุ ้ นบุ ริมสิ ทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ ้น
ให้ ก ับ ผู้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของ NTS โดยแบ่ ง เป็ น
หุ ้ น สามัญ 1,851.62 ล้ า นหุ ้ น และหุ ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ
788.30 ล้านหุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมทุ น
ชําระแล้วทังสิ น 2,639.92 ล้านบาท

หุ ้นสามัญ
6,729.44

หุ ้นสามัญ
1,542.56

หุ ้นสามัญ
3,394.18

ออกหุ ้ นสามัญและหุ ้ นบุ ริมสิ ทธิ รวม 2,805.54 ล้าน
หุ ้นให้กบั CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็ น

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
2,083.68

หุ ้นบุ ริม สิทธิ
1,262.98

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
2,051.28

 ออกหุ ้ น สามัญ 1,542.56 ล้ า นหุ้ น และ
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ 895.38 ล้านหุ้ น มูลค่า ที ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท ให้กบั CHC

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
-ไม่ม-ี
1 ส.ค. 45

หุ ้นสามัญ
6,729.44
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
2,083.68

29 พ.ย. 45

2 ธ.ค. 45

การดําเนินการ

 ออกหุ ้ นบุ ริ มสิ ทธิ 367.60 ล้า นหุ ้ น มูลค่า
ที ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้ กบั McDonald และ
MCL
รวมทุนชําระแล้วทังสิ น 5,445.46 ล้านบาท

หน้า
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ทุนชํ าระแล้ว
วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

9 ธ.ค. 45

หุ ้นสามัญ
7,097.04

ทุนทีเพิม
(ลด)

หลังเพิม (ลด)
ทุน

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,716.08

หุ ้นสามัญ
3,841.71
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1,603.75

ธ.ค.

30 และ
ธ.ค. 46

ผู้ถื อ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ
จํานวน 447.53 ล้านหุ ้ น เป็ น หุ ้นสามัญ ทีอัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุ นชํา ระแล้วทังสิ น 5,445.46 ล้า น
บาท
จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น
บุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน . ล้านหุ ้น

29 ส.ค. 46

และ
ต.ค. 46

การดําเนินการ

หุ ้นสามัญ
7,097.04

หุ ้นสามัญ
132.60

หุ ้นสามัญ
3,974.31

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,716.08

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1,603.75

หุ ้นสามัญ
7,097.04

หุ ้นสามัญ
3,97 .

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,716.08

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1,60 .

หุ ้นสามัญ
7,1 .9
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,6 . 5

-

ออกหุ ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ ้นให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นเดิม
ของ NTS เป็ นครั งที สอง 62.08 ล้านหุ ้น และให้ แก่
“CHC” บุ คคลในวงจํา กัด อันเนื องจากการปฏิ บัติ
ตามสัญ ญาการควบรวมกิจ การ 70.52 ล้า นหุ ้ น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุ นชําระแล้วทังสิ น
5,578.06 ล้านบาท

ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน 3.34 ล้า นหุ ้ น เป็ นหุ ้น สามัญ ที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น 5,578.06 ล้านบาท

หุ ้นสามัญ
3,97 .

จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้สอดคล้องกับการดําเนินการดังนี

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1,60 .

 แปลงสภาพ หุ ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ เป็ นหุ ้ น สามั ญ
จํานวน 79.93 ล้านหุ ้น
 ตัดหุ ้นจดทะเบียนทียังมิไ ด้นาํ ออกจําหน่าย และ
มิได้ถูกจัดสรรไว้ เพื อรองรั บหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ ้ น 70.46 ล้านหุ ้น
(หุ ้ นสามัญ 38.06 ล้านหุ ้ น และหุ ้ นบุ ริมสิ ทธิ 32.40
ล้านหุ ้น)
โดยคงเหลือหุ ้นจํา นวน 8,742.66 ล้านหุ ้น รวมทุ น
ชําระแล้วทังสิ น 5,578.06 ล้านบาท

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

ทุนชํ าระแล้ว
วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

5 ม.ค. 47

ทุนทีเพิม
(ลด)

หลังเพิม (ลด)
ทุน

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

หุ ้นสามัญ
9,138.91

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,603.75

ม.ค.

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1,600.41

หุ ้นสามัญ
9,138.91

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,603.75
ก.พ.

หุ ้นสามัญ
9,138.91

หุ ้นสามัญ
9,1 . 1

หุ ้นสามัญ
.

หุ ้นสามัญ
9,1 . 1

-

หุ ้นสามัญ
9,1 . 1
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, . 5

หุ ้นสามัญ
, .
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, .

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, . 5
พ.ย.

หุ ้นสามัญ
, .
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, .

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, . 5
19 ต.ค.

หุ ้นสามัญ
3,9 .
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, .

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,603.75
เม.ย.

หุ ้นสามัญ
3,977.65

หุ ้นสามัญ
, 72.36
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, 4.08

หุ ้นสามัญ
.

หุ ้นสามัญ
, .
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, . 7

การดําเนินการ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของ
บริ ษทั อีก 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66 ล้านบาท
เป็ น 10,742.66 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น สามัญ ใหม่
2,000 ล้านหุ ้ น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุ น
ชําระแล้วทังสิ น 5,578.06 ล้านบาท
ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํา นวน . ล้า นหุ ้ น เป็ นหุ ้ น สามัญ ที อัต รา
แปลงสภาพ 1:1 รวมทุ น ชํา ระแล้ว ทั งสิ น
5,5 . ล้านบาท
ผู้ถื อ หุ ้ น สามัญ และหุ ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ เ ดิ ม ณ วัน ที
มกราคม
ได้ใช้ สิท ธิ ซือหุ ้ นสามัญ เพิ มทุ น ใน
อัตรา 0 หุ ้ นเดิ มต่อ หุ ้นใหม่ ในราคาหุ ้ นละ .
บาท เป็ นจํานวน . ล้านหุ ้น รวมทุ นชําระแล้ว
ทังสิ น , . ล้านบาท
จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น
บุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 15.40 ล้านหุ ้น

ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน 4.27 ล้า นหุ ้ น เป็ นหุ ้น สามัญ ที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น , . ล้านบาท

CHC ผู้ถือ หุ ้ น กูแ้ ปลงสภาพได้แ ปลงสภาพหุ ้ น กู ้
แปลงสภาพจํา นวน , . หน่ ว ย หน่ ว ยละ
, บาท เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน . ล้านหุ ้ น
ทีราคาแปลงสภาพ . บาท : หุ ้นสามัญ รวมทุน
ชําระแล้วทังสิ น , . ล้านบาท

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

ทุนชํ าระแล้ว
วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

18 ก.พ.

หุ ้นสามัญ
9,154.

ทุนทีเพิม
(ลด)

หลังเพิม (ลด)
ทุน

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, .35
22 เม.ย.

หุ ้นสามัญ
9,170.88

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, .78
-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, .78
20 ธ.ค.

หุ ้นสามัญ
9, .88

หุ ้นสามัญ
9,170.88

-

หุ ้นสามัญ
9, .88

หุ ้นสามัญ
.

หุ ้นสามัญ
10,089.72

-

หุ ้นสามัญ
8,268.10
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94

หุ ้นสามัญ
, .06
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .94

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94
ก.พ.

หุ ้นสามัญ
,645.61
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
671.39

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, .78
ก.พ.

หุ ้นสามัญ
, .76
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .39

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1,571.
10 ม.ค.

หุ ้นสามัญ
, .37
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
1, .78

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
1, .78
21 ธ.ค.

หุ ้นสามัญ
, .37

หุ ้นสามัญ
, .06
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .94

-

หุ ้นสามัญ
, .06
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .94

การดําเนินการ

ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน . ล้านหุ้ น เป็ นหุ ้นสามัญที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น ,175.15 ล้านบาท

จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น
บุริมสิ ทธิเป็ นหุ น้ สามัญรวมจํานวน 16.57 ล้านหุ ้น

ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน . ล้านหุ ้ น เป็ นหุ ้นสามัญที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น ,175.15 ล้านบาท

CHC ผู้ถือ หุ ้ น กูแ้ ปลงสภาพได้แ ปลงสภาพหุ ้ น กู ้
แปลงสภาพจํานวน , หน่วย หน่วยละ ,
บาท เป็ นหุ ้ นสามัญ จํานวน . ล้า นหุ ้น ที ราคา
แปลงสภาพ . บาท : หุ ้นสามัญ รวมทุนชําระ
แล้วทังสิ น , 7.00 ล้านบาท
ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน . ล้านหุ้ น เป็ นหุ ้นสามัญ ที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น ,317.00 ล้านบาท

จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น
บุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวมจํานวน 918.84 ล้านหุ ้น

ลดทุ นจดทะเบี ย นจาก 10,742.66 ล้า นบาท เป็ น
8,921.04 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนทียัง
มิ ไ ด้นํา ออกจํา หน่ า ย และมิ ไ ด้ถู ก จัด สรรไว้เ พื อ
รองรั บ หุ ้ นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ ที
จะซือหุ ้น จํานวน 1,821.62 หุ ้น
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

ทุนชํ าระแล้ว
วัน/เดือน/ปี

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ก.พ.

หุ ้นสามัญ
10,372.64

ทุนทีเพิม
(ลด)

หลังเพิม (ลด)
ทุน

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94
ก.พ.

หุ ้นสามัญ
10,372.64

หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .94
-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94
21 มี.ค.

หุ ้นสามัญ
10,372.64

หุ ้นสามัญ
10,372.64

-

หุ ้นสามัญ
10,432.41

หุ ้นสามัญ
2,104.54

หุ ้นสามัญ
, .37
หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
.17

หุ ้นสามัญ
, .37
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
593.17

-

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
593.17
16 พ.ค.

หุ ้นสามัญ
, .83
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
593.17

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94
พ.ค

หุ ้นสามัญ
, .15
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
6 .85

หุ ้นบุ ริม สิ ทธิ
652.94
22 มี.ค.

หุ ้นสามัญ
, .06

หุ ้นสามัญ
, .37
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
.17

-

หุ ้นสามัญ
, .77
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
252.77

การดําเนินการ

เพิ มทุ นจดทะเบี ยนจาก 8,921.04 ล้า นบาท เป็ น
11,025.58 ล้ า นบาท โดยการออกหุ ้ นสามัญ ใหม่
จํานวน , . หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ บาท

ผู้ถือ หุ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ไ ด้ แ ปลงสภาพหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ อี ก
จํานวน . ล้านหุ้ น เป็ นหุ ้นสามัญที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น , .00 ล้านบาท

ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิได้แปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิอีกรวม
จํานวน 41. ล้านหุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น , .00 ล้านบาท

ออกหุ ้นสามัญ เพิ มทุ นจํานวน 2,104.54 ล้านหุ ้น มูล
ค่ า ที ตราไว้หุ้ น ละ 1 บาท และเสนอขายโดย
เฉพาะเจาะจงให้แก่ Tata Steel Limited รวมทุนชําระ
แล้วทังสิ น 8,421.54 ล้านบาท

จดทะเบียนแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ฯ ข้อ 4
เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ การใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพหุ ้ น
บุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวมจํานวน 59.77 ล้านหุ ้น

ผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิได้แปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิอีกรวม
จํานวน 340. ล้านหุ ้ น เป็ นหุ ้นสามัญที อัตราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิ น 8,421.54 ล้านบาท

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

ผู้ถอื หุ้น
รายชื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด มิถุนายน
ลําดับ

มีรายละเอียดดังนี

รายชือผู้ถอื หุ้น

% ของจํานวน
สามัญ

TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.

7

9

0

หมายเหตุ

บุริมสิ ทธิ

รวม

หุ้นทังหมด

5,718,472,083

5,718,472,083

.

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

, ,

, ,

.

ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

,

,

,

.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

, ,

, ,

1.

สํานักงานประกันสังคม (2 CASES)

,414,400

,414,400

.28

นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์

,

,

,

,

.

พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณ

,

,

,

,

.

,

PERSHING LLC

73,424,985

KASIKORN BANK PCL.

52,302,017

รวม

, ,461,541

ราย)

รวมทังสิ น

ผูถ้ ือหุ ้นอืนๆ (รวม ,

,

,

0

0

73,424,985

0.87

52,302,017

.

252,773,225

,945, 4,766

82.47

1,476,306,082

0

1,476,306,082

17.53

8,168,767,623

252,773,225

, , ,

.

(1)

บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตังขึน โดยออกตราสารชนิดหนึง เรียกว่าใบแสดง สิทธิในผลประโยชน์ทีเกิด
จากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR) เพือกระตุ้นการลงทุนและเพิ มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังช่วยให้ชาว ต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริษ ัท
จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรืองเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit)

(2)

ณ วัน ที มิถุนายน 5 บริษทั มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยทังสิ น7,528 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ สามัญ , 9,899,733 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามัญทังหมด , ,
อัตราร้อยละ . 9 ของหุ้นสามัญ

,

หุ้น หรือ

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริ ษทั มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังจากหักเงิ นทุนสํารองตามกฎหมายของงบ
การเงินรวม ซึงจะพิจารณาจากปั จ จัยต่างๆ ที จะไม่ทาํ ให้มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ ปั จจัยดังกล่าว
ประกอบด้วยผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริ ษทั การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที ทีต้องชําระหนี ของบริ ษทั ให้ เสร็ จสิ น
ตามสัญญาการปรั บโครงสร้า งหนี และสัญญากูย้ ืมใดๆ รวมถึงปั จจัยอื นๆ ที เกียวข้องกับการบริ ห ารงานของบริ ษทั โดยการคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ ้น เป็ น หลักสํา คัญ แต่ท ังนี จะต้องได้รั บ ความเห็ นชอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรื อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย จะขึนอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงานของแต่ล ะบริ ษทั ย่อยนัน ซึ ง
จะต้องมีกาํ ไรพอสมควรทีจะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทังนี จะพิ จารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

หน้า
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สําหรับประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี

รายละเอียด

กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)

กําไรสุทธิ/หุ ้น
(บาท)

จํานวนหุ้น
(ล้านหุ ้น)

เงินปันผล/หุ ้น
(บาท)

สัดส่วน
การจ่ายเงินปั นผล
(ร้อยละ)

0.00

8,421.54

0

0

35

0.00

8,421.54

0

0

41

0.00

8,421.54

0

0

.

8,421.54

0

0

.

8,421.54

()

.

, .

()

.

, .

ปี

- 2555

ปี

- 2554

ปี

- 2553

ปี

-

ปี

-

ปี
ปี

หมายเหตุ :

,

()

ณ วัน ที มกราคม

.

.

บริษทั เปลียนนโยบายบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริ ษทั จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็ นวิธีราคาทุน ทําให้กาํ ไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกําไรในงบ

การเงิน รวม
()

ผลการดําเนินงาน เดือน (มกราคม – มีนาคม)

หน้า
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. การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที มีนาคม
บริ ษ ทั มีโครงสร้างการจัดการซึงประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัด การ (คณะกรรมการบริ ห าร) คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะผูบ้ ริ หาร โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี

หมายเหตุ : ส่ วนบริ หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อมกลาง รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (เส้นทึบ) และรายงานโดยอ้อมต่อรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต (เส้นประ)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้มีคณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5คน แต่ไม่เกิน 14 คน ซึงปัจจุบนั บริ ษทั มีจาํ นวน
กรรมการทังหมด 8 คน โดยมีกรรมการทีเป็ นอิ สระ 3 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
คณะกรรมการ (ณ วันที 31 มีนาคม 2555)
1.
นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรู ร์การ์
2.
นายเกรี ย ง
เกียรติเฟื องฟู
3.
นายมาริ ษ
สมารัมภ์
4.
ผศ. รวีวลั ย์
ภิยโยพนากุล
5.
นายคูชิค
ชัทเทอจี
6.
นายธราธร
เปรมสุนทร
7.
นายปี เตอร์ จอห์น ฮ็อกก์
8.
นายปิ ยชุ
กุปต้า

ประธานกรรมการ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

กรรมการทีมีอํา นาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูก พันบริษทั
นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ และนายปิ ยชุ กุปต้า กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ลงลายมือชื อร่ วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั หรื อ นายคูชิค ชัทเทอจี ประธานคณะจัดการ หรื อ นายปิ ยชุ กุปต้า กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ลงลายมือชื อร่ วมกับ นาย
เหมันต์ มะดูสุดัน เนรู ร์การ์ หรื อ นายธราธร เปรมสุ นทร รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอํา นาจหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจและหน้าทีในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ทังนี คณะกรรมการไม่สามารถอนุ มตั ิหรื อพิ จารณากาํ หนดเป็ นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั และ / หรื อ บริ ษทั ย่อยในเรื อง ดังต่อไปนี
1.
2.

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

การกูย้ ืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาททีไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริ ษ ทั
การให้กหู ้ รื อให้หลักประกัน การชดใช้คา่ เสี ยหาย การคําประกัน หนังสื อรับรองการให้การสนับสนุน หรื อคํามั นใน
ลักษณะทีคล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ทีมิไ ด้อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ตามทีอนุญาตในสัญญา
หลักในการปรับโครงสร้างหนี หรื อตามทีกําหนดในแผนฟื นฟูกจิ การ ของ NTS ทังคณะคณะกรรมการของบริ ษทั
ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณ วุฒิทีมีความรู้หลากหลาย ทังด้านบริ หารธุ รกิจ การตลาด การผลิต บัญชีและการเงินและอืนๆ
รวมทังมีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
การลงทุ นใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาททีไม่ได้อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
การขาย โอน ให้เช่า หรื อให้อนุญาตใดๆ เกียวกับทรัพย์สินหรื อสิ นทรั พย์ใดๆ ทีมีมลู ค่าทางบัญชี เกินห้าสิบล้านบาท
ซึงไม่ไ ด้อยูใ่ นงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
ธุรกรรมใดๆกับบุคคลทีเกียวข้องกันซึงมิได้เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ
การเปลียนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปี เดียว และงบการเงินราย
ไตรมาสของกลุ่มบริ ษทั
การเปลียนแปลงทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรื อเลิกประกอบธุ รกิจใดๆ ของกลุ่มบริ ษทั
หน้า
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คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตังบุคคลอื นใด ให้ดาํ เนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้ การควบคุ มของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจ
มอบอํานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกําหนด
ซึง
คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิ กถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ไ ขอํานาจนันๆ ได้
ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) หรื อกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีใน
การปฏิบตั ิงานต่างๆซึงในกรณี ทีมีการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจในเรื องต่างๆ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
โดยการมอบอํานาจนันต้องไม่มลี ักษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) และกรรมการผูจ้ ัดการ
ใหญ่สามารถอนุมตั ิรายการที ตนหรื อบุคคล ทีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื นใดกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย(ตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที
เป็ นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้ ซึงเป็ นธุรกรรมตามปกติ ของบริ ษทั เช่น การซือ
วัตถุดิบและรายการค้ากับบริ ษทั ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
นายเกรี ย ง
2.
นายมาริ ษ
3.
ผศ. รวีวลั ย์

เกียรติเฟื องฟู
สมารัมภ์
ภิยโยพนากุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํา นาจหน้ าที
(เปลียนแปลงและเพิ มเติมขอบเขตอํานาจหน้าทีตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/(2/2008-2009) เมือวันที 21 กรกฎาคม 2551)
1.
กํากับดูแลสอบทานให้บริ ษทั มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่ งใส
ถูกต้อง และเพียงพอ
2.
ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชี สากล
3.
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
4.
สอบทานระบบการบริ หารความเสี ยงขององค์กร
5.
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั
6.
สอบทานระบบการควบคุ มภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบรวมทังการประเมินผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ตามหลักวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป
7.
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามกฏหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทังนีเพือให้มนใจว่
ั ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
8.
สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัตงิ านของสํานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
9.
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ซึง
รายงานดังกล่าว ต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี

ความเห็นเกียวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชือถือต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

จํานวนครังของการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ราย

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าที ตามกฎบัตร

รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที และความรั บผิดชอบทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วยอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครัง
แต่ง ตัง ถอดถอน โยกย้าย หรื อเลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรื อ การว่าจ้าง การเปลียนแปลง
การว่าจ้างสํานักงานตรวจสอบภายในอืนๆ
พิจารณางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรื องบประมาณการว่าจ้างสํานักงาน
ตรวจสอบภายในอืน
ปฏิบัตกิ ารอื นใดตามทีกฎหมายกําหนดหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั จะมอบหมาย


10.
11.
12.
13.

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริห าร)
1.
นายคูชิค
ชัทเทอจี
2.
นายปี เตอร์
จอห์น ฮ็อกก์
3.
นายปิ ยชุ
กุปต้า

ประธานคณะจัดการ
คณะจัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

ขอบเขตอํา นาจหน้ าที
1.
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ ห ารต่างๆ ของบริ ษทั ให้สอดคล้องและสนับสนุน
ต่อสภาพเศรษฐกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2.
พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดําเนิ นธุ รกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที ฝ่ ายบริ หารเสนอมา เพื อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3.
กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื อ
ประโยชน์ตอ่ การบริ ห ารกิจการและดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
4.
ดําเนินการอื นๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนีคณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) อาจมอบอํานาจหน้าทีให้พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั มีอาํ นาจกระทําการในเรื อง
ใด เรื องหนึงหรื อหลายเรื องตามทีคณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) พิจารณาเห็นสมควรได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1.
นายคูชิค
ชัทเทอจี
2.
นายมาริ ษ
สมารัมภ์
3.
ผศ. รวีวลั ย์
ภิยโยพนากุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ขอบเขตอํานาจหน้าที
1.
พิจารณากําหนดและทบทวนแนวปฏิบัตดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2.
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลทีกําหนด
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

3.
4.
5.
6.

พิจารณากําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ตลอดจนสรรหาผูท้ ีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทดแทน
กรรมการทีหมดวาระหรื อกรณี อืน เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุมตั ิ
พิจารณาสรรหาผูท้ ีเหมาะสม ในการดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้กรรมการบริ ษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุ ปผลการประเมิน
เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพือพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั
งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
1.
นายคูชิค
ชัทเทอจี
2.
ผศ. รวีวลั ย์
ภิยโยพนากุล
3.
นายธราธร
เปรมสุนทร

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตอํา นาจหน้ าที
1.
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดต่างๆ ทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
2.
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
3.
พิจารณาแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั โดย
คํานึงถึงปั จจัยต่างๆ และบริ ษ ัทภายนอกประกอบด้วย
4.
พิจารณางบประมาณการขึนค่าจ้าง เงินรางวัลประจําปี และผลตอบแทนของพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั
5.
งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะผู้บริหาร
1.
นายปิ ยชุ
2.
นายธนะ
3.
นายอมิต
4.
นายสุ นีล
5.
นายศิโรโรตม์
6.
นายบริ ชวาล์จิต
7.
นายจาค็อบ
8.
นายไพฑูรย์
9.
นายวันเลิศ
10.
นายอรุ ณ คูมาร์

กุปต้า
เรื องศิลาสิงห์
โกช
เซ็ท
เมธมโนศัก ดิ
โกด
เจอร์เกมา
เชื อสุข
การวิวฒั น์
ชอว์ดารี

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - การผลิ ต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ - การตลาดและขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - จัดหา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - โรงงานสระบุรี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - โรงงานระยอง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – โรงงานชลบุรี

ขอบเขตอํา นาจหน้ าที
1.
ดูแล บริ หาร ดําเนินงาน และปฏิ บตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจเพือประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที กําหนด และอนุมตั ิโดยทีประชุม
คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเกียวข้องและ ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

2.
3.
4.
5.

จัดทําแผนการดําเนิ นธุ รกิจ และงบประมาณประจําปี ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั เพื อนําเสนอต่อ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) และคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณากลันกรองข้อมูล
และข้อเท็จจริ งในเรื องทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจก่อนทีจะนํา เสนอต่อคณะจัดการ
(คณะกรรมการบริ หาร) และคณะกรรมการบริ ษทั
มีอาํ นาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื อวัตถุ ดิบ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายใน
การขาย และบริ หาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
ดําเนินการอื นๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีความมุง่ มันทีจะส่งเสริ มและสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที ดี ควบคูไ่ ปกับการประกอบธุรกิจอย่างสมําเสมอ
โดย
เล็งเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นเครื องมือทีจะช่วยยกระดับระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้มากยิงขึน ซึงจะส่งผลต่อความเชือมัน ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ีเกียวข้องทุ กฝ่ าย และนํามาซึง
การเจริ ญเติบโตอย่างมั นคงและยังยืน ตลอดจนการเพิ มมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุ้นได้ในระยะยาวโดยนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ
ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณของ ทาทา (Tata Code
of Conduct : TCOC)” อย่างเคร่งครั ดแล้ว บริ ษทั ยังได้ดาํ เนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างจริ งจัง ซึงประกอบด้วยหลักการ และแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับ การกาํ กับดูแลกิจการ 5 หมวด พร้อมทังได้
กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรใน “นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ” ของบริ ษทั ตังแต่ปี 2548 โดยนํามาปรั บใช้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริ ษทั ให้ได้มากที สุ ด รวมทังได้ทาํ การทบทวนและปรับปรุ งให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยูเ่ สมอซึงตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริ ษทั ได้รับการประเมินผลการกํากับดูแล
กิจการอยูใ่ นระดับ “ดี มาก” มาโดยตลอด
ในรอบปี 2554-2555 บริ ษทั ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนในแต่ละหมวดสรุ ปได้ดงั นี
หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้ น
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มเพือใช้สิทธิออกเสี ยงในที
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื อพิจารณาตัดสิ นใจในวาระทีสําคัญๆ เช่น การเลือกตังกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนการจัดสรรเงิน กําไร
และการจ่ายเงินปั นผล การแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีการแก้ไขเพิ มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ การ
เพิ มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และการอนุมตั ิธุรกรรมทีสําคัญซึ งมีผลต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นต้น นอกจากนี
บริ ษทั จะไม่กระทําการอันใดทีเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ในฐานะทีเป็ นเจ้าของเงินลงทุ นทีเป็ นปัจจัยหลัก ใน
การดําเนินธุรกิจบริ ษทั ได้กาํ หนดการปฏิ บตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุ ้นโดยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ้นทุกรายใช้สิทธิ ของตนอย่างเต็มทีใน
การดูแลรั กษาผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษแั ละรับทราบสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่สิทธิการซือขายหรื อโอนหุ ้น สิ ทธิ
ในการได้รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัตทิ ีเท่าเทียม ในการรับซือหุ ้ นคืนโดยบริ ษทั
สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อการรายงาน ข้อมูลและสิ ทธิอืนๆทีกฎหมายกําหนดไว้
นอกเหนือจากการสนับสนุนและส่งเสริ มการใช้สิทธิขนพื
ั นฐานข้างต้น บริ ษทั ยังได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู้ ื อหุ ้นในการใช้
สิทธิเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีกลไกทีจะก่อให้เกิดการจัดประชุ มที ดีด้วยการดูแลให้บริ ษทั ให้
หน้า
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ข้อมูลเกียวกับ วัน เวลา สถานที วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม ขันตอนการออกเสียงลงมติและ
ข้อมูลทีเกียวข้องกับเรื องที ต้องตัดสิ นใจในแต่ล ะวาระเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการ
จํากัดโอกาสในการรับรู้ สารสนเทศ หรื อการเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น
ทังนี บริ ษทั ได้มอบหมายให้สาํ นักงานเลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีดูแลและ อํานวยความสะดวก ในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ ้น โดยผู้
ถือหุ ้นสามารถติดต่อได้ทีโทรศัพท์หมายเลข 02-937-1000 ต่อ 2430-2432
บริ ษทั ก ําหนดให้มกี ารจัดประชุ มผูถ้ ือหุ้น ซึงเรี ยกว่า การประชุมสามัญ ประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่ว นั สิ นสุดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี )
สําหรับการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2554 ได้จดั ขึน เมือ วันที 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุ งเทพฯ โดยบริ ษทั ได้ใช้วิธีกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ณ วันที 31 พฤษภาคม 2554 เป็ นผูม้ สี ิ ทธิเข้าร่วมประชุ ม และ
ทําการรวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุด ทะเบียน พักการโอน
ในวันที 1 มิถุนายน 2554
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพ ย์ของบริ ษทั ดําเนินการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุ ม พร้อมกับเอกสารทีเกียวข้อ งทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วันก่อน
วันประชุ ม ดังนี
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

หนังสื อนัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นทีมีรายละเอียดชัดเจน เกียวกับวัน เวลา สถานที และวาระการประชุ มที ระบุวา่ เป็ น
วาระ เพื อทราบ เพื ออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้อมทังระบุว ตั ถุ ประสงค์และเหตุผล รวมถึง ความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระทีเสนอไว้อย่างชัดเจน ซึงถือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาทีเพี ยงพอต่อการตัดสินใจ
หนังสื อมอบฉัน ทะตามแบบที กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด ทังแบบ ก ซึงเป็ นแบบทั วไป ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน และแบบ ข ซึง
เป็ นแบบทีผูถ้ ือหุ ้นสามารถ กําหนดทิศทางการออกเสี ยงในแต่ละเรื องได้วา่ “เห็ นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสี ยง”
และแยกให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสียงตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการ เลือกตังกรรมการ
ข้อมูลเกียวกับกรรมการอิ สระที บริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ ชื อ อายุ ทีอยู่ และการมี / ไม่มี
ส่ วนได้เสี ย ในวาระทีเสนอในการประชุ ม
รายงานประจําปี ทีมีทังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทังจัดส่งรายงานประจําปี ทีเป็ น
รู ปเล่มแก่ผถู้ ือหุ ้น ทีได้แจ้งความประสงค์มายังบริ ษ ทั )
คําอธิบายเกียวกับเอกสารหลักฐานเพื อแสดงสิ ทธิในการเข้า ร่ วมประชุม
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
แผนที ตังสถานทีจัดประชุม

นอกจากนี บริ ษทั ยังได้ดาํ เนิ นการดังนี
(1)
ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุ มไม่น้อย
กว่า 3 วัน
(2)
เผยแพร่ ขอ้ มูลเกียวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื อให้ผู้
ถื อหุ ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ ว และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ ม ก่อนได้รับข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารจากบริ ษทั
หน้า
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(3)

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายสามารถส่งคําถามที ต้องการให้ตอบในทีประชุ มได้ล่วงหน้า โดยให้ส่งคําถามเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรถึงคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริ ษทั ในระหว่าง เวลา3 เดือน
ก่อนและหลังวันสิ นสุ ดรอบปี บญ
ั ชี ของบริ ษทั เพือส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรื อกรรมการทุกคน ซึงคําถาม
ในส่วนทีเกียวข้องกับบริ ษทั จะได้รับการตอบในทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นต่อไป

ทังนี บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบเกียวกับกําหนดการดังกล่าว ด้วยวิธีเผยแพร่ ผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) โดยการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2554 นัน ไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั
หมวด 2
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุ กราย ทังผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ นักลงทุ นสถาบัน ผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ
รวมทังผูถ้ ือหุ้น ส่ วนน้อย ด้วยการถือปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี
การประชุมผู้ถือหุ้ น
บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุ ม ดังนี
(1)
จัดสถานทีประชุ มทีมีการคมนาคมทีสะดวกต่อการเดินทาง
(2)
จัดทําคําอธิ บายเกียวกับเอกสารหลักฐานเพื อแสดงสิทธิในการเข้าร่ วมประชุ ม
(3)
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุ ม ด้วยการส่ง
ผูแ้ ทนของตนเอง หรื อเสนอชื อกรรมการอิ สระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยการเข้าร่ วมประชุ มของผูร้ ับมอบ
ฉันทะไม่มีขนตอนที
ั
ยุง่ ยากแต่ประการใด
(4)
จัดให้มีบริ การติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น กรณี ทีไม่ได้ตดิ อากรแสตมป์ ไว้
(5)
จัดให้มีเจ้าหน้าทีผูท้ ีมีความชํานาญพร้อมทังอุปกรณ์ทีเพียงพอ เพื อรองรั บผูถ้ ือหุ ้นทังในด้านการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียน
(6)
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน ทําให้ขนตอนการดํ
ั
าเนินงานเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
(7)
เปิ ดให้ผถู้ ือหุ ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มได้ล่วงหน้า 2 ชั วโมง ก่อนเริ มประชุ ม
นอกจากนี ภายหลังจากการประชุ มได้เริ มแล้วผูถ้ ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที
อยูร่ ะหว่าง การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ดว้ ย
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหน้า ทีและความรั บผิดชอบอย่างยิงในการเข้าร่ วมประชุ ม โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้ นประจําปี
2554 ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการทุ กคน ได้เข้าร่ วมประชุมโดยพร้อมเพรี ยง
กัน นอกจากนี ยังมีผบู้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมทังทีปรึ กษากฎหมาย ได้เข้าร่ วมประชุมอีกด้วย เพื อทําหน้าทีร่ วมชี แจงและตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆทีเกียวข้องต่อผูถ้ ือหุ ้น
ในปี 2554 มีผถู้ ือหุ ้นมาประชุ มทังทีมาด้วยตนเองและทีรับมอบ ฉันทะจํานวน 453 คน นับรวมจํานวนหุ ้นได้ทงสิ
ั น
6,493,122,327 หุ ้น คิดเป็ น ร้อยละ 77.10 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด ของบริ ษทั จํานวน 8,421,540,848 หุ ้น
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ก่ อนเริมการประชุ ม
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นรั บทราบถึงข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการ
ประชุ ม และวิธีปฏิบัติเกียวกับการประชุม ได้แก่ การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ในระหว่างการประชุม
ประธานในทีประชุ มได้ดาํ เนินการประชุ ม อย่างโปร่ งใสตามลําดับวาระและไม่มีการเพิ มวาระเพือ
พิจารณาเรื องอืน นอกเหนือจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ มแต่อย่างใด นอกจากนียังได้จัดสรรเวลาในการพิ จารณาแต่ละวาระ
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ ก่อนการลงคะแนนเสียงเปิ ดโอกาส ให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลใน
วาระการเลือกตังกรรมการ ตลอดจนส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตัง คําถามต่อทีประชุ มรวมทังให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที
สําหรับการออกเสี ยงลงคะเเนนบริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุ้นด้วยการใช้บตั รลงคะแนน และได้วา่ จ้างทีปรึ กษาทาง
กฎหมายเพือทําหน้าทีดูแลการนับคะแนนและการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั (Inspector) สําหรับการนับคะแนนเสี ยงจะคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผูถ้ ือหุ ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสี ยง
เท่ากับหนึงหุ ้นต่อหนึงเสี ยง สําหรับผลการลงคะแนนเสี ยงได้ประกาศหลังจากเสร็จสิ นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉาย
สไลด์ นอกจากนีบริ ษทั ได้บนั ทึกภาพการประชุ มในลัก ษณะสื อวิดีทศั น์ดว้ ย
หลังการประชุ ม บริ ษทั ได้แจ้งมติทีประชุ มพร้อมทังคะแนนเสี ยงที (เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยง) ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันทีหลังจากเสร็ จสิ นการประชุ ม และจัดทํารายงานการประชุ มแล้วเสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีกฎหมายกําหนด ซึงรายงานการประชุ มดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี
(1)
รายชื อพร้อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริ หารรวมทังผูเ้ กียวข้องทีเข้าร่ วมประชุม
(2)
วิธีการแจ้งการลงคะแนน และนับ คะแนน
(3)
ประเด็นคําถาม – คําตอบ ข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะ
(4)
มติทีประชุ มและผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระตามทีได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน
(5)
โดยแยกออกเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด ออกเสียงการใช้ขอ้ มูลภายใน
การใช้ ข้อมูลภายใน
นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบริ ษทั ทีได้กาํ หนดเรื องการใช้ขอ้ มูลภายในไว้อย่างชัดเจนแล้ว
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการ
ป้ องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างเคร่ งครั ด โดยให้ความรู้แก่ก รรมการและผูบ้ ริ หาร
เกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลัก ทรัพ ย์ของบริ ษทั ตลอดจนการเปลียนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนและ
ข้อกาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงบทกําหนดโทษทีระบุไว้อีกด้วย ทังนีกรณี ทีกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั มีการเปลี ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั เลขานุการ บริ ษทั จะทําหน้าทีสรุ ปและรวบรวมรายงานการ
เปลียนแปลง ดังกล่าว และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบต่อไป
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีรั ดกุมเพี ยงพอ เพื อดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีดีของบริ ษทั ด้วยการกําหนดนโยบายเกียวกับการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(Abusive Self-dealing) เช่น การซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึง
พนักงานในหน่วยงานทีเกียวข้องกับข้อมูลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมทังคู่สมรสและบุ ตร ทียังไม่บรรลุ นิตภิ าวะของบุ คคล
ดังกล่าว) ดังนี
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ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทําการซือขายหลักทรัพย์ของ บริ ษทั ภายใน 2 สัปดาห์กอ่ นมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั และภายใน 24 ชั วโมง หลังการเปิ ดเผย งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยแล้ว (Blackout period)
กรณี ทีเป็ นข้อมูลทีสําคัญอืนซึงยังไม่ไ ด้เปิ ดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
คณะกรรมการได้
กําหนดห้ามมิให้ทาํ การซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั วโมง นับแต่ไ ด้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
นันสู่สาธารณะทังหมดแล้ว

ทังนี ในปี ทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผูบ้ ริ หารรายใด นําข้อมูล ภายในไปใช้ประโยชน์เพือการซือขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั แต่อย่างใด
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ณ วันที มีนาคม

กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี
หุ้นสามัญ (หุ้น)

ลํา
ดับ
ที

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

รายชือ
ของตนเอง

บริษทั ในเครือ

ของคู่สมรส
เพิ ม (ลด)
ของคู่สมรส
เพิ ม (ลด)
และบุตรทียัง
ระหว่างรอบบัญชี
ของตนเอง และบุตรทียัง
ระหว่างรอบบัญชี
ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 55)
ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 55)

คณะกรรมการ
นายเหมันต์ มะดูสุดนั เนรู การ์

-

-

-

1,326(ก)

-

-

2

นายเกรี ยง เกียรติเฟื องฟู

-

-

-

-

-

-

3

นายมาริ ษ สมารัมภ์

-

-

-

-

-

-

4

ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล

22,000

-

-

-

-

-

-

-

(ข)

5

นายคูชิค ชัทเทอจี

-

-

-

1,320

6

นายปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์

-

-

-

-

-

-

7

นายธราธร เปรมสุ นทร

-

-

-

-

-

-

8

นายปิ ยุช กุปต้า

-

-

-

-

-

-

นายธนะ เรื องศิลาสิ งห์

,

-

-

-

-

-

นายอมิต โกช

-

-

-

-

-

-

นายสุนีล เซ็ท

-

-

-

-

-

-

นายจาค็อบ เจอร์เกมา

-

-

-

-

-

-

นายบริ ชวาล์จิด โกด

-

-

-

-

-

-

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ

-

,

-

-

-

-

นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี

-

-

-

-

-

-

นายวันเลิศ การวิวฒั น์

-

-

-

-

-

-

นายไพฑูรย์ เชือสุ ข

-

-

-

-

-

-

ผูบ้ ริ หาร

1

หมายเหตุ

1.

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วทังสิ น จํานวน 11,025,579,573 หุ้น และ 8,421,540,848 หุ้น โดยแบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ
จํา นวน 8,168,767,623 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 252,773,225 ใบสําคัญแสดงสิทธทีจะซือหุ้น 1 จํานวน 1,083,275,200 หน่วย และ ใบสําคัญแสดงสิทธทีจะซือหุ้น 2 จํานวน
1,520,763,525 หน่วย
2. ตาม พรบ.บริษทั มหาชนจํากัด คําว่า "บริษทั ในเครือ" หมายถึง บริษทั มหาชนจํากัดบริษทั หนึงซึงมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนจํากัด บริษทั ใดบริษทั หนึง
หรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี
- บริษทั หนึงมีอาํ นาจควบคุมเกียวกับการแต่งตังและถอดถอนกรรมการ ซึงมีอาํ นาจจัดการทังหมดหรื อโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษทั หนึง
- บริษทั หนึงถือหุน้ ในอีกบริษทั หนึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีออกจําหน่ายแล้ว
3. คําว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริห ารรายทีสีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรื อ
การเงิน ทีเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่า ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที กจ 17/2551
4. (ก) Tata Steel Limited.
(ข)
320 Shares allotted in the FPO of Tata Steel Limited.
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมทังบุคคลทีเกียวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที
เกียวข้องตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ เมือได้รับการแต่งตังให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ ห าร และมีการ
เปลียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีรวบรวมและเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั รั บทราบรายงานดังกล่าว โดยบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูล ดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการทีอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกัน เป็ นต้น
การทํารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการและขันตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนรวมทังถือปฏิบตั ิตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื องทีเกียวกับการทํารายการที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่ งครั ด ในกรณี ทีอาจมีการ
พิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผูบ้ ริ หารทีอาจมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณาจะต้องไม่
เข้าร่ วมประชุมหรื องดออกเสี ยง เพื อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม ทังนีเพือประโยชน์ตอ่
ผูถ้ ือหุ้นอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าทีเป็ นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื อดูแลและป้ องกัน
การเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นทีได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี อีกด้วย
ทังนี ในปี ทีผ่านมา บริ ษ ทั ไม่เคยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องการทํารายการระหว่างกัน หรื อการซือขายสิ น ทรัพย์แต่ประการใด
รวมถึงไม่มกี ารทํารายการระหว่างกันในลักษณะทีเป็ น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ทีไม่ใช่ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ด้วย
หมวด 3
บทบาทของผู้มีส่ว นได้เสีย
บริ ษทั ตระหนักเป็ นอย่างยิ งว่าการส่งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์และความร่ วมมือทีดีระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทุกฝ่ ายเป็ น
กลไกทีจะช่วยสร้างความยังยืนและมังคังให้แก่บริ ษทั ดังนันบริ ษทั จึงยึดมันในการคํานึงถึง สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ที
เกียวข้องกับการ ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ทังสิ ทธิ ทีกําหนดตามกฎหมายหรื อข้อตกลงทีทําร่ วมกัน ด้วยการรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่ วน
ได้เสียทังภายในและภายนอก ทีได้รับความเสี ยหายจากการถูกละเมิดสิ ทธิ ดว้ ยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครั ดภายใต้ “หลัก
จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึงมีขอ้ กาํ หนดและและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม
รวม 25 ข้อ โดย “คู่มอื จรรยาบรรณ” ของบริ ษทั จึงได้กาํ หนดจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทังได้ กําหนดมาตรการและช่องทางให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้ง เบาะแส ในประเด็นทีกระทําผิดหลัก
จรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภายหลังจาก ได้รั บแจ้งเบาะแสตลอดจนมาตรการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบาย
การร้องเรี ยนการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) อี กด้วย
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ทังนีผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเสนอแนะ / รายงาน / ร้องเรี ยน เกียวกับการประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ได้ดว้ ย
ตนเอง / จดหมาย / E-mail / โทรศัพท์ / โทรสาร โดยติดต่อผ่าน :
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศัก ดิ (ทีปรึกษาจรรยาบรรณ)
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน 20 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1223
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com
หรื อติดต่อโดยตรงที :
นายเกรียง เกียรติเฟื องฟู (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
เลขที 405 หมูบ่ า้ นปั ญญา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
ในรอบปี ทีผ่านมา บริ ษทั ไม่เคยได้รับการร้องเรี ยนเกียวกับการกระทํา ผิดหลักจรรยาบรรณแต่ประการใด
สําหรับแนวทางการปฏิบัติ และความรั บผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในแต่ละกลุ่มสามารถสรุ ปได้ดงั นี
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั มีพันธะในการดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม
ด้วยการดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และ ปฏิบัตติ ่อผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื นๆ อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั จะแจ้งข้อมูล ข่าวสารทีเกียวกับ
ธุรกิจของบริ ษทั อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงทีเกียวข้อง
อย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้อ “หมวดที 1 : สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและหมวดที 2 : การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่า
เทียมกัน ”
พนักงาน
บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรบุคคลอัน ทรงคุณค่า โดยมุง่ มันฝึ กอบรมพัฒนาความรู้แก่พนักงานในทุกระดับและครอบคลุม
ในทุกวิชาชี พ เพื อเป็ นฐานรากที สําคัญขององค์กร นอกจากนี บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในเรื องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสมเป็ นธรรม เพื อ
เสริ มสร้างสัมพันธภาพทีดี ตอ่ กัน รวมทังจัดให้มีกองทุ นสํารองเลียงชี พ สําหรับพนักงาน รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้อ
“บุคลากรและการพัฒนา”
ลูกค้ า
บริ ษทั มีพันธะในการผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การที มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล โดยจําหน่า ยสิ นค้าในราคาทีเหมาะสมและ
เป็ นธรรม มีระบบบริ การหลังการขายทีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทังนี
เพื อเป็ นการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุ ดของลูกค้าทีมีตอ่ สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั
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พันธมิตรทางการค้ า และคู่แข่ ง
บริ ษทั มุง่ มั นทีจะสร้างและสนับสนุ นเศรษฐกิจที มีการแข่งขันทางการค้าในตลาดเสรี ทวทั
ั งภูมิภาค โดยจะไม่เข้าร่ วมกิจกรรมใดๆ
ทีก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมทางการค้า รวมถึงจะไม่ทาํ การตลาดด้านต่างๆ ทีก่อให้เกิดข้อมูลทีไม่เป็ นธรรมหรื อบิ ดเบือน
เกียวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของคูแ่ ข่ง ทังนี ในรอบปี ทีผ่านมาบริ ษทั ไม่มีขอ้ พิ พาทกับคูแ่ ข่งทางการค้าแต่อย่างใด
เจ้ าหนี
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อเจ้าหนี ทังเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกูย้ ืมอย่างเคร่ งครั ด และชําระ
หนีตามระยะเวลาทีก ําหนดรวมถึงปฏิ บตั ิตามคํารับ รองทีให้ไว้แก่เจ้าหนีตลอดระยะเวลาทีมีภาระหนี กับเจ้าหนี
ตลอดจนให้
ข้อมูลแก่เจ้าหนีทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ชุมชน และสังคม
บริ ษทั ก ําหนดเป็ นนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะมุง่ ดําเนินธุ รกิจด้วยการเป็ นบรรษัทพลเมืองทีดี
โดยคํานึงถึงหน้าทีและความ
รั บผิดชอบที มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ทังนีบริ ษทั จะไม่ถือว่าการดําเนินการตามนโยบายที กําหนดไว้เป็ น
เพี ยงทางเลือกในการปฏิบตั ิ หากแต่จะมุง่ มันยึดถือเป็ น ส่ว นหนึงของแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ด้วย
บริ ษทั มุง่ มั นทีจะส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพชี วิตทังของชุ มชนทีพักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณทีบริ ษทั เข้าไปดําเนินธุ รกิจ
รวมทัง
ประชาชนในท้องถิ นทุ รกันดารทีขาดการสนับสนุ นในด้านต่างๆกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุ่มผูป้ ระสบภัยพิ บตั ินอกจากนีบริ ษทั ยัง
ได้ให้ความสําคัญต่อการรั กษาสิ งแวดล้อม ทังในระดับชุ มชนและในระดับสังคมโดยรวมอีกด้วย และ จากความมุง่ มันดังกล่าว
บริ ษทั จึงได้กาํ หนดขอบเขตการดําเนินกิจกรรมเพือชุ มชนและสังคมโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนด้วยกันคือ
(1)
การสนับสนุ นชุ มชนรอบโรงงาน
(2)
การพัฒ นาเด็กและเยาวชนในท้องถิ นทุรกันดาร
(3)
การสนับสนุ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลก ําไร และ
(4)
การอนุรักษ์สิ งแวดล้อม
สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมทีบริ ษทั ได้ดาํ เนินการ ในรอบปี 2554 - 2555 ปรากฎอยูใ่ นหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ งแวดล้อม” เรื อง “กิจกรรมเพื อสังคม”
สิงแวดล้ อม
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการรักษาสิ งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื องตลอดมา เพื อพิทกั ษ์รักษาสิ งแวดล้อมให้คงอยูใ่ นภาพทีดี
ตลอดไป ด้วยการดําเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่ งครั ดในทุกกระบวนการผลิ ต และทุกขันตอนการทํางาน ทังในรู ปแบบของ
การบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ (การอนุ รักษ์พลังงาน การจัดการทรัพยากรนํา การจัดการ มลภาวะทางอากาศ
การก ําจัดก๊าซเรื อนกระจก การจัดการมลภาวะทางเสียง และ การจัดการวัสดุเหลือใช้) การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการ
ปฏิบัตติ ามข้อกําหนดและกฎหมายด้านสิ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด ทุกบริ ษทั ในกลุ่มทาทาได้มงุ่ มันทีจะให้ความสําคัญและเป็ น
ผูน้ าํ ในเรื อง “การเปลียนแปลงภูมอิ ากาศ” หรื อ “Climate Change” อันเนืองมาจากภาวะโลกร้อน โดยจัดให้มีการศึ กษา เพื อให้
เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึงตอบสนองอย่างรวดเร็วเพือสร้างความน่าเชือถือต่อบุ คคลอื น รวมถึงการเปลียนแปลง ไปใช้เทคโนโลยี
ทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ดังนันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้ก ําหนดเป้ าหมายระยะยาวในการควบคุมและดูแล การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรื อนกระจกอืนๆ ไม่ให้เกินอัตราทีก ําหนดซึงจากเป้ าหมายดังกล่าวจึงเป็ นที มาของการ
กําหนดแนวทางในการปฏิ บตั ิงานและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ทีเป็ นมิตรต่อ สิ งแวดล้อมในหลายๆด้านนอกจากนียังได้
กําหนดให้มีการนําแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ(สี เขียว)” มาใช้ในทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจหลักขององค์กร อี กด้วย
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สําหรับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อมของ บริ ษทั ในรอบปี 2554-2555 มีรายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหัวข้อ “ความ
รั บผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม”
หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ให้ความสําคัญและตระหนักในความรั บผิดชอบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั เพื อให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
และเป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจลงทุนและการอืนใดของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุ น นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เ สียอื นไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เท่าเทียม ทัวถึง และไม่กอ่ ให้เกิด ความสําคัญผิด รวมทังมีความเป็ นปัจจุบนั และทันเวลาตามที สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื นๆทีเกียวข้องได้
กําหนดไว้ โดยมอบหมายให้คณะผูบ้ ริ หารมีหน้าทีดูแลให้มกี ารติดต่อสื อสารและเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญ ทังทีเป็ นการรายงานตาม
รอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ
56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา / จําหน่ายไป ซึงสิ นทรัพย์รายการ ทีเกียวโยงกัน การ
ร่ วมทุ น / ยกเลิกการร่ วมทุน การเพิ มทุน / ลดทุน การออก หลักทรัพย์ใหม่ การซือหุ ้นคืน เป็ นต้น
ทังนี ได้จดั ให้มหี น่วยงานสํานักงานเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ผ่านช่ องทางต่างๆ
ทังในกรณี ปกติ และเร่ งด่วน เช่น
1.
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)
2.
ข้อมูลคําอธิบายเชิ งวิเคราะห์เกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทุ กไตรมาส : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
(www.set.or.th) /เว็บไซต์บริ ษทั (www.tatasteelthailand.com) / หนังสื อพิ มพ์
3.
ข้อมูลโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้ นของบริ ษทั ทีเป็ นข้อมูลล่าสุ ดซึงมีการเปิ ดเผยอย่างโปร่ งใสโดยมีรายละเอียดโครงสร้างทีแสดง
ถึงผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยรวมทังสามารถแสดงให้ทราบถึงผูถ้ ื อหุ ้นทีแท้จริ ง (Beneficial
Owner) ได้อย่างชัดเจนตลอดจนไม่มีการถือหุ ้ นไขว้ในกลุ่มบริ ษทั นอกจากนียังมีการเปิ ดเผยข้อมูลการถือหุ ้นของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารไว้ดว้ ย : รายงานประจําปี / เว็บไซต์บริ ษทั (www.tatasteelthailand.com)
4.
ข้อมูลในรายงานประจําปี มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจนและเป็ นประโยชน์สาํ หรับการพิจารณาตัดสิ นใจของผูถ้ ือ
หุ ้น เช่น คําอธิบายเชิ งวิเคราะห์เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่ง ขัน ความเสียงต่อการดําเนินธุ รกิจ ประวัติของกรรมการและผูบ้ ริ หาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงและการเปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ เป็ นต้น : เว็บไซต์บริ ษทั (www.tatasteelthailand.com)
5.
ข้อมูลงบการเงินที มีรูปแบบการรายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปและได้รับการรับรองจากผูส้ อบ
บัญชี ซึงเป็ นผูท้ ีมีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับ รวมทังได้รั บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยทีผ่านมาบริ ษทั ไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทังรายไตรมาสและรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน
ก.ล.ต.ล่าช้าแต่อย่างใด : ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริ ษทั (www.tatasteelthailand.com)
6.
ข้อมูลการทํารายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
นอกจากนีบริ ษทั ได้มอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ทาํ หน้าทีเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั ให้แก่นักลงทุ น ทังทีเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและ
นักลงทุ นทั วไป และจัดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ น ผูบ้ ริ หารงานนัก ลงทุ นสัมพันธ์ (Investor Relation)ทําหน้าทีดูแล รั บผิดชอบใน
การติดต่อสือสารและประสานงาน กับผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ และ หน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลของบริ ษทั ได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุม เอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่าน
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เว็บไซต์ของบริ ษทั www.tatasteelthailand.com ทังนีเพือเป็ นการเสริ ม สร้างความเข้าใจ และความเชื อมันของนักลงทุนที มีตอ่
บริ ษทั
ในรอบปี 2554-2555 บริษ ทั ได้จัดให้นกั วิเคราะห์รวมถึงนักลงทุนผูส้ นใจได้เข้าพบปะและรับทราบข้อมูลของบริ ษทั จาก
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ ริ หารโดยมีการเข้าพบรายย่อย จํานวน 8 ครัง และการประชุ มนักวิเคราะห์กลุ่มใหญ่กลุ่มละ
ประมาณ 20 ราย จํานวน 3 ครัง
หมวด 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั มุง่ เน้นถึงบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยโดยการปฏิบัตหิ น้าที ด้วยหลักแห่ ง
“ความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซือสัตย์ สุ จริ ต และตรวจสอบได้” บนพื นฐานของความสัมพันธ์ทีเชื อถือต่อกัน ระหว่างผูถ้ ือหุ้นกับบริ ษทั
จึงได้กาํ หนดโครงสร้างของคณะกรรมการทีชัดเจนและมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ ดย่อยซึงมีความเชี ยวชาญเฉพาะด้านเพิ มเติม
ขึนเพือให้การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผา่ นการพิจารณากลันกรองอย่างละเอียด
รอบคอบในเรื องทีสําคัญ ซึงจะทําให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนือง รวมถึงจัดให้มีระบบการบริ หารงานทีเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดี เพือให้การก ํากับดูแลและการ
บริ ห ารงานเป็ นไปด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิ สระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ดังนี
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงการถ่วงดุลในการบริ หารงานเพื อให้เกิดความรอบคอบและโปร่ งใส
รวมทังสามารถตรวจสอบได้เสมอ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุ รกิจเหล็ก
และธุรกิจอืนๆ ทีหลากหลายมีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกลสามารถปฏิบัติหน้าทีในการเป็ นกรรมการบริ ษทั และให้ความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดํา เนินธุ รกิจของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
ปั จจุบันคณะกรรมการบริ ษทั มีขนาดทีเหมาะสม จํานวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นอิ สระตามข้อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนด จํานวน 3 คน ร่ วมกับกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการทีเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ จํานวนรวม 6 คน นอกจากนีได้กาํ หนดให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ด้าน นโยบาย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ าํ ด้านการบริ หารงานประจําต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน ทังนีเพื อแบ่งแยกบทบาทหน้าทีให้ชัดเจนและ
ก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน
และเพือการก ํากับดูแลกิจการทีดี ยงขึ
ิ น คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตัง คณะกรรมการ ชุ ดย่อยอี ก 4 คณะ ทําหน้าทีกลั นกรองงาน
เฉพาะเรื อง และเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ
(คณะกรรมการบริ หาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่งตังเลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าทีในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการเกียวกับการ
จัดทํา และเก็บรั กษาเอกสาร ดังนี
(1)
ทะเบียนกรรมการ
(2)
หนังสื อนัดประชุ มและรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
(3)
หนังสื อนัดประชุ มและรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
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(4)

รายงานประจําปี ของบริ ษทั รวมทังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการและผู้บริ หารตลอดจน
ดําเนินการอื นๆตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
การสรรหากรรมการของบริ ษทั ซึงรวมถึงกรรมการอิ สระจะผ่านการกลั นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and Nomination Committee) ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อทีประชุ มผู้ถือหุ้นเพือลงมติ
เลือกตังหรื อแต่งตัง โดยจะพิ จารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ซึงได้รับอนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ดังนี
1.
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชน
จํากัดและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีพื นฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมประวัติการทํางานโปร่ งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ

3.

เป็ นผูท้ ี สามารถให้เวลาอย่างเพี ยงพอในการเข้าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั เพื อติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั
โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม

4.

มิได้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ ห ารหรื อผูถ้ ือหุ ้นหรื อเป็ นหุ ้ นส่ วนในสัดส่วนทีมีนยั สําคัญในกิจการทีมีลกั ษณะอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันหรื อกิจการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

5.

สําหรับกรรมการทีเป็ นกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จะสรรหา
ประเมินศักยภาพประกอบด้ว ย

โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ านทีผ่านมา

และผลการ

สําหรับการสรรหากรรมการอิสระนันนอกเหนือจากแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
กรรมการอิ สระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ มเติมตามทีระบุไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิ สระ” อี กด้วยกรณี เสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตังกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริ ษทั กล่า วคือ ผูถ้ ือหุ ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
1 หุ ้นต่อ 1 เสี ยงตามจํานวนหุ้น ทีตนถือและหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผทู้ เป็
ี นประธานที ประชุ ม มีเสียงชี ขาดเพิ มขึนอีกหนึง
เสี ยง ทังนีในการเลือกตังกรรมการบริ ษทั วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน อาจลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผไู้ ด้รับการเสนอชือเป็ นรายบุคคล
หรื อหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้แต่ตอ้ งใช้สิทธิตามคะแนนเสี ยงทีมีอยู่ทงหมดตามจํ
ั
านวนหุ ้นที ตนถือ และจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ปัจจุ บนั แม้วา่ บริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดจํานวนบริ ษทั ที กรรมการแต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่งใน
บริ ษทั อืนไว้ แต่กรรมการของบริ ษทั ก็ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในบริ ษทั อื นมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าทีแต่อย่างใด
กรรมการอิสระ
เนืองจากความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเป็ นเครื องชี วัดทีแสดงถึงการบริ หารจัดการที ดี ซึงจะช่วยสร้างความเชื อมันให้แก่ผลู้ งทุ น
บริ ษทั จึงได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิ สระ” ซึงได้มีการทบทวนและปรับปรุ งอย่างสมําเสมอโดยนิยามกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั มีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
(ปรับปรุงเมือวัน ที 16 มกราคม 2552 เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เลขที ทจ. 4/2552 ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์




ถื อหุ ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคล ทีอาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ ้นทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องด้วย
ไม่มีส่วนร่ วมในการบริหารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รั บเงินเดือนประจํา ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ตบิ ุ คคลทีอาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า เดือน



ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุ มหรื อบุคคลทีจะได้รั บการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยใน
ระดับบิ ดา มารดา คูส่ มรสพีน้องและบุตร รวมทังคู่สมรสของบุ ตร



ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะ
ทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่กรรมการซึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิ ตบิ ุ คคลทีอาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าว
มาก่อนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี
1)
รายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพื อประกอบกิจการ เช่นการขาย สิ นค้า ซือวัตถุ ดิบหรื อให้บริ การทีมี
มูลค่าตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อ ภายในระยะเวลา 12เดือน
2)
รายการการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
3)
รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ เช่น การได้มา หรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพ ย์ สิ ทธิ และให้หรื อรับ
บริ การ
4)
รายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหหรื อรับให้กยู ้ มื คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี สิ น รวมถึงพฤติการณ์อืน ทํานองเดี ยวกัน ซึงเป็ นผลให้มีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง
ซึงมีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํากว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณี เป็ นรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินให้ นับ
รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี กอ่ นวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน



ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรือนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่ กรรมการอิ สระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่วนผูจ้ ัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมี ผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ตบิ ุ คคล ทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์
หรื อส่วนได้เสี ยใน ลักษณะดังกล่าวมาก่อ นเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน



ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงินซึงได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ทังนี ในกรณี ทีผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่วน ผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย และต้องไม่มี ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย
ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน



ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพื อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึงเป็ นผู้
ทีเกียวข้องกับ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์



ไม่มีลกั ษณะอื นใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั



สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื อตัดสินใจในเรื องต่างๆ ได้โดยอิสระ



เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชน
จํากัด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตังแต่ปี 2545 ปั จจุบันประกอบด้วยกรรมการอิ สระจํานวน 3 คน
กรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็ นผูม้ ีความรู้ค วามเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อ การเงิน และมีกรรมการหนึงคนเป็ นผูม้ ี
ความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ ในการทําหน้าทีสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงินได้ โดยทําหน้าทีสอบทานการ
ดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริ มการพัฒ นาระบบรายงาน ทางการเงินและบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้
บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี ยงทีรั ดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ให้การสนับสนุ น ดูแล และให้อาํ นาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิห น้าทีอย่างเต็มที และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ และเพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิงขึนตังแต่ปี 2552 บริ ษทั ได้
จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในแทนการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก เพื อทําหน้าทีดูแลงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย โดยให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในกรณี ทีจําเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอ
คําปรึ กษาจากทีปรึ กษาภายนอกทีเป็ น อิสระได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริห าร)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริ ห ารตังแต่ปี 2545 ปั จจุ บนั ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 คน ทําหน้าที
ควบคุมดูแลกิจการบริ ษทั ตามที คณะกรรมการมอบหมายทังในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและอํานาจการ
บริ ห ารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับดูแล ติดตาม ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนการกลั นกรอง
เรื องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาตังแต่ปี 2547 ปั จจุบันประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั
จํานวน 3 คน โดยมีกรรมการ 2 คนเป็ นกรรมการอิ สระ ทําหน้าทีเสนอทบทวนและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารให้เป็ นไปตามแนวปฏิบัติดา้ นบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ตลอดจนมีหน้าทีพิจารณากําหนดแนวทาง และสรรหาผูท้ ี
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เ พือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ
หรื อกรณี อืน
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คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตังแต่ปี 2547 ปั จจุบันประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 3
คน โดยมีกรรมการ 1 คนเป็ นกรรมการอิ สระ ทําหน้าทีศึกษาพิ จารณาติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้มในเรื องค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริ ษทั เพื อเสนอเป็ นนโยบายค่าตอบแทนที
เป็ นแรงจูงใจในการกํากับดูแลและบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และร่ วมสร้างความเจริ ญก้าวหน้าของบริ ษทั
อย่างมันคงต่อไป
วาระการเป็ นกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ดย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการ
จํานวนหนึงในสามของกรรมการทังคณะพ้นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้นจากตําแหน่ง ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่ วมกัน
ทังนีกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ เข้ามารับตําแหน่งอี กได้สาํ หรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุด
ย่อย กําหนดคราวละ 3 ปี โดยให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั เมือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
การพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้ เช่นเดียวกัน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืนของกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการทบทวนนโยบายกําหนดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนอืนทีกรรมการบริ ษทั แต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บริ ษทั ยังไม่ไ ด้กาํ หนดนโยบายดังกล่าว แต่ปัจจุบนั องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
กรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละกึงหนึง โดยกรรมการทีเป็ นชาวต่างชาติเป็ นผูม้ ีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นต่างประเทศทําให้ไม่มี
การรับตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนอื นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนันตามข้อมูลประวัติก รรมการห้าปี ย้อนหลังไม่
ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรั บตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื นเกิน 3 บริษทั ดังนัน จึงเห็ นว่ากรรมการบริ ษทั แต่ละคนเป็ นผูท้ ี
สามารถปฏิบัติหน้าทีและอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั ได้อย่างเต็มที และเต็มความสามารถ
สําหรับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ในฐานะพนักงานคนหนึงของบริ ษทั จะต้องอุทิศเวลาในการทํางานทังหมดของตนให้แก่บริ ษทั
เพื อให้เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้าง ดังนัน จึงไม่เคยมีกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่คนใดไปรับตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื นๆ
รวมทังบริ ษทั จดทะเบียนแต่อย่างใด ยกเว้นในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริห าร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผบู้ ริ หาร ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ย่อย ในการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูเ้ สนอการกําหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
และ
คณะกรรมการชุ ดย่อย ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบผล
การปฏิบตั ิงานโดยรวมและ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ซึงค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เมือเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สามารถรักษากรรมการและผูบ้ ริ หารที มีคุณภาพไว้ได้ และไม่เป็ นการจ่ายทีเกินสมควร
สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ ห าร ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนัน คณะกรรมการบริ ษทั โดยความ
เห็ นชอบ จากคณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้าที ความรับผิดชอบผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล รวมถึงผล
การดําเนินงาน ของบริ ษทั ทังในระยะสันและระยะยาวประกอบด้วย
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทน ทีเป็ นตัวเงินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา ซึง
แบ่งจ่ายเป็ นรายไตรมาส และเบียประชุมซึงจ่ายให้เฉพาะ กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมในทุ กไตรมาส กรณี ทีมีกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งหรื อเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ บริ ษทั จะคํานวณจ่ายเฉพาะวันที ดํารงตําแหน่งในไตรมาสนัน
อัตราค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าทีประชุ มผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่ างอืน

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
(บาทต่อปี )
630,
525,
472,
168,
15,5

94,5
63,
94,5
63,

เบียประชุ ม
(บาทต่อครัง)
42,
21,
21,
15,75
0,5
15,75
10,5
15,75
0,5
15,75
0,5
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สรุ ปอัตราค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ ในปี
ลํา
ดับ
ที

ชือ – นามสกุล

คณะ
กรรมการ
บริษัท

. นายเหมันต์ มะดูสุดนั เนรู ร์การ์
,000.00
ประธานกรรมการ
. นายเกรี ยง เกียรติเฟื องฟู
640, .00
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
. นายมาริ ษ สมารัมภ์
619, .00
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
. ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
, .00
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
. นายคูชิค ชัทเทอจี
672, .00
กรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
. นายธราธร เปรมสุ นทร
640,500.00
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายปิ ยุช กุปต้า( )
330,522.00
7.
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการคณะจัดการ
นายปี เตอร์ จอห์น ฮ็อกก์( )
309,522.00
8.
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
. นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน( )
288,978.00
()
. นายฮริ ดเดย์ชวอร์ จาห์
288,978.00
()
. นายลาภทวี เสนะวงษ์
480,375.00
รวม
5,835,375.00
หมายเหตุ

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

-

ค่ าตอบแทน (บาท)/ การเข้ าร่ วมประชุ ม/ การจัดประชุ มปี
(ครัง)
คณะ
คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ จํานวนรวม
กรรมการ
จัดการ
บรรษัทภิบาล
พิจารณา
ทังหมด
ตรวจสอบ
และสรรหา
ผลตอบแทน
-

-

-

-

924,000.00

231,000.00

-

-

-

, .00

157,500.00

-

84,000.00

-

, .00

157,500.00

-

84,000.00

, .00

, .00

-

-

126, .00

141,750.00

939,750.00

-

-

-

94,500.00

735,000.00

-

-

-

-

330,522.00

-

-

-

-

309,522.00

,000.00

-

294,000.00

ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีผลตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตังแต่ว ันที กันยายน
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตังแต่วนั ที กันยายน
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการคณะจัดการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตังแต่วนั ที
พ้นจากตําแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ มีผลตังแต่วนั ที มกราคม

51,130.00
381,880.00

กันยายน
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษทั
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หารในรู ปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ในปี 2554 - 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555)
รวม 12 คน รวมเป็ นเงินทังสิ น 29.78 ล้านบาท
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษทั ย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
บริ ษทั ไม่มีการก ําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริ ษทั ย่อยที เป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษทั ย่ อยทีเป็ นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยทีเป็ นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2554 - 2555
(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) จํานวน 3 คน ได้รวมไว้ในจํานวนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั แล้ว
ค่าตอบแทนอืน
บริ ษทั จัดให้มกี ารสมทบเงินกองทุนสํารองเลียงชี พแก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในฐานะพนักงานของบริ ษัท โดยคิดเป็ น
อัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรื อคิดเป็ นยอดเงิ นสมทบสํา หรับผูบ้ ริ หารของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย ในปี 2554
- 2555 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555) รวม 12 คน รวมเป็ นเงิน ทังสิ น 2.57 ล้านบาท
นอกจากนี บริ ษทั ได้มีการจัดหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ัดการของบริ ษทั ย่อยด้วย
ปั จจุบัน บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายทีจะให้ผลตอบแทนแก่ผบู้ ริ หาร โดยให้สิทธิในการซือหลัก ทรัพย์ของบริ ษทั แต่ประการใด เช่น
โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรื อ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ไ ด้บริ หารผลตอบแทน
ให้กบั ผูบ้ ริ หารในรู ปแบบอื นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมของบริ ษทั ควบคูไ่ ปกับผลการปฏิบัตงิ านของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน ตลอดจนหน้าทีความรั บผิดชอบ และด้วยศักยภาพของผูบ้ ริ หารนันๆ ประกอบด้วย
บทบาทหน้าทีและความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้ นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจก ําหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์
ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูน้ าํ เสนอในการพิจารณาเรื องดังกล่าว
คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิ ปรายและแสดงความเห็ นอย่างเต็มทีบนพื นฐานของความรั บผิดชอบ ความระมัดระวังความซือสัตย์
สุ จริ ตและตรวจสอบได้ นอกจากนีคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีก ําหนดไว้
ด้วยเพือให้การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้เ กิดประสิ ท ธิภาพและประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีห น้าที และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงานเป้ าหมายการจัดสรรงบประมาณ
ทีเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิงงบประมาณในงานวิจยั และพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถในเชิ งการ
แข่ง ขันของบริ ษทั การประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง กํากับดูแล ทบทวน ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารความเสี ยงระบบควบคุ มและตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไป ตลอดจนกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษทั เพือมุง่ สู่ มาตรฐานทียอมรับในระดับ
สากล อุทิศตนและเวลาเพื อบริ ษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูห้ นึงผูใ้ ดโดยมิชอบและไม่ดาํ เนิน การใดๆ ทีเป็ น
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ หรื อแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป้ าหมายสูงสุดคือการดําเนินธุรกิจให้มนคงเพื
ั
อ
ผลประโยชน์ทีสมดุ ลและยังยืน ของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม รวมทังการเพิ มมูลค่าของผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนืองในระยะยาว
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จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั มุง่ ดําเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็ นมืออาชี พความซือสัตย์ มีศีลธรรม และมีจริ ยธรรม อย่างเคร่งครัด
ภายใต้ “หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซึงได้มีการจัดทําไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดพิ มพ์เป็ น
หนังสือ “คูม่ ือจรรยาบรรณ” ฉบับภาษาไทย พร้อมทังแจกจ่ายให้กบั คณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริ หาร) ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกทังภาครั ฐและเอกชนที บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วย ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ก ํากับ ดูแล สื อสาร และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถื อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและเคร่ งครั ด
ทังในเรื องความซือสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม ซึงหากมีการฝ่ าฝื นหรื ออาจฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของบริ ษทั แล้ว จะต้อง
รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลําดับชันทราบ
ทังนีจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั มีทงหมด
ั
25 ข้อ ซึงครอบคลุมในเรื องดังนี ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
รายงานและบันทึกข้อมูลทางการเงินการแข่งขันโอกาสว่าจ้างงานทีเท่าเทียมกัน ของขวัญ และการบริ จาคหน่วยงานราชการ การ
ไม่เกียวข้องกับการเมือง สุ ขอนามัย ความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม คุณภาพของสินค้าและบริ การ ความเป็ นบรรษัทพลเมือง
ความร่ วมมือในกลุ่มทาทา ตัวแทนบริ ษทั โดยบุคคลทีสาม การใช้เครื องหมายการค้าทาทา นโยบายของกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้น ข้อพึ ง
ประพฤติปฏิบัติทางจริ ยธรรม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การทํางานอื นนอกเหนือจากงานของบริ ษทั
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการเกียวกับหลักทรัพย์และข้อมูลทีเป็ นความลับ การปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั ความเป็ นพลเมือง ความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที ส่งมอบ และการรายงานเรื องราว
นอกจากนี บริ ษทั ได้ออกประกาศ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับการร้องเรี ยนการกระทําผิดหลักจรรณยาบรรณ (“Whistle
Blower”) เพื อให้พนักงานทุ กคนรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกใช้เป็ นเครื องมือในการรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ หรื อเรืองราวการ
ฝ่ าฝื น หรื อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรื อทีปรึ กษาจรรยาบรรณ หรื อ
หน่วยงานพิ เศษอืนใดของบริ ษทั ได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริ งในทางปฏิบัติ
การจัดการความขัดแย้ งด้านผลประโยชน์
บริ ษทั ให้ความสําคัญในเรื องการจัดการเกียวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กียวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั จะดําเนินงานด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต มีเหตุผล เป็ นอิสระและโปร่งใสเพื อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผู้
ถือหุ ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง รายงานและเปิ ดเผยข้อมูล การดําเนินงาน
ของบริ ษทั ภายใต้ขอ้ กําหนดต่างๆไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นาํ ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผย หรื อนําไปใช้เพื อประโยชน์
ส่ วนตน กรณี ทีกรรมการบริ ษทั คนหนึงคนใดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์ของเรื องทีกําลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุ ม
หรื องดการออกเสี ยง
นอกจากนี บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิโดยเคร่ งครั ด ตามจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทีได้กาํ หนดแนว
ปฏิบัตใิ นเรื องดังกล่าวสําหรับพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย
การบริหารความเสียง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีวิธีการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม โดยนําระบบที เป็ นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจของ
บริ ษทั และแต่งตังคณะทํางานบริ หารความเสี ยงซึงประกอบด้วย ฝ่ ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย
ทําหน้าทีกําหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี ยงในการดําเนิ นธุรกิจทัวทังองค์กร รวมถึงกําหนดและ
ทบทวนปั จจัยความเสี ยง โอกาสที จะเกิดความเสี ยง และผลกระทบจากความเสียงที ส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายในการดําเนินธุร กิจ
ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพื อลดความเสียงทีเกิดขึนและติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสี ยง
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รวมทังทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิงขึนทังนีได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีประเมิน
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารความเสี ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจําเพื อเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ในการป้ องกันหรื อลดความเสี ยหายหรื อ บรรเทาความเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึนต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ ของระบบการควบคุ มและการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มรี ะบบ
และวิธีการควบคุ มและตรวจสอบที มีประสิ ทธิ ภาพครอบคลุ มทุกด้านทัวทังองค์กร ทังในด้านรายงานทางการเงินและด้านการ
ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและนโยบาย และคงไว้ซึงความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน เป็ นระบบทีพนักงานสามารถควบคุมกํากับ
ประเมินผลและสอบทานการทํางานได้ด้วยตนเองเพือลดความเสี ยงด้านการทุจริ ตและการใช้อาํ นาจอย่างไม่ถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรมรวมทังป้ องกัน การกระทําทีผิดกฎหมาย ตังแต่ปี 2552 บริ ษทั ได้จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็ นหน่วยงาน
หนึงของบริ ษทั เพื อทําหน้าทีดูแลงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยขึนตรงและดําเนินงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงทําหน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน อํานาจ
ดําเนินการและกฎระเบี ยบรวมทัง
ทําหน้าทีประเมินการบริ หารความเสี ยงและการควบคุ มภายในให้เหมาะสม
และมี
ประสิ ทธิภาพอีกระดับหนึง ทังนี เพื อความเป็ นอิ สระและสร้างความมันใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักรวมถึงกิจกรรมทางการเงิน
ทีสําคัญของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ได้กาํ หนดแผนวันประชุ มและวาระการพิจารณาทีสําคัญ สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดําเนิ นงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน สําหรับปี 2554-2555บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 8 ครังโดยมีจาํ นวนกรรมการเข้าร่ วมประชุมในแต่ละครังเฉลียมากกว่า 80% ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด และจะมีการประชุ มเพิ มใน กรณี ทีมีเรื องสําคัญหรื อเร่ งด่วนในการประชุ มแต่ละครังได้มีการจัดส่งหนังสื อ เชิญประชุม
ระเบียบวาระพร้อมทังเอกสารประกอบการประชุ มให้กรรมการ ได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม ทังนีประธานกรรมการซีงทํา
หน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ มได้พิจารณาวาระต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็ นธรรมเปิ ดโอกาส ให้มีการแสดงความเห็น อย่างเป็ นอิ สระแบ่งเวลาอย่างเพียงพอสําหรับการอภิ ปรายและแสดงความเห็น
อย่างทัวถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสี ยงข้างมากและหากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในทีประชุ ม
จะเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาดสําหรับกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณาจะไม่เข้าร่ วมประชุ ม และ /หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยง
และภายหลังเสร็ จสิ นการประชุ มได้มีการจดบันทึ กการประชุ มไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั งคณะผูบ้ ริ หารได้เข้าร่วมประชุ มด้วย
เพื อให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์พร้อมทัง
รั บทราบนโยบายและการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
เพื อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
รวดเร็ ว ยกเว้นการประชุ มบางวาระทีจะประชุ มเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทั หรื อเฉพาะกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเพื อให้มคี วาม
เป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็ นได้อย่างเต็มที ทังนี กรรมการทีไม่น่าเป็ นผูบ้ ริ หารได้มีการประชุ มหารื อระหว่างกันเอง
เพิ มเติมเป็ นประเองเพิ มเติมเป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนีเพือให้การดําเนินงานของบริ ษทั ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆ
รวมถึงหลักธรรมาภิบาลทีดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังเลขานุ การบริ ษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
ชุดย่อยด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหน้าทีหลัก ดังนี
(1)
ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเกียวข้องแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(2)
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติของ คณะกรรมการ
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(3)

เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ดย่อยและผูถ้ ื อหุ ้นทุกครัง
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อยและผูถ้ ือหุ ้น
ดําเนินการอื นๆ ตามประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(4)

และจัดทํารายงานการประชุ ม

การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิ บตั หิ น้าทีของกรรมการและผูบ้ ริ หารตังแต่เข้ารับตําแหน่งใหม่โดยให้การสนับสนุ นการ
ฝึ กอบรมความรู้ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุ รกิจของบรฺิ ษทั แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตังแต่เริ มเข้ารับตํา แหน่งในบริ ษทั เป็ นครัง
แรกตลอดจนการเข้าร่ ว มอบรมหลักสู ตร หรื อกิจกรรมต่างๆจากสถาบันทีเกียวข้องอย่างต่อเนืองและเป็ นประจํา เพื อเป็ นการ
เพิ มพูนความรู้ และความสามารถในการปฏิบ ัตงิ านให้มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงสามารถ ปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลง อยูต่ ลอดเวลา เช่นสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการ บริ ษ ัทไทย (“IOD”) สถาบันการศึกษาของรั ฐและเอกชน ทังนีกรรมการชาว
ไทยทุกคนได้ผา่ นการอบรมสัมมนาในหลัก สูตรต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการจาก IOD
สรุ ปภาพรวมจํานวนครังของการประชุมและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ ในปี

ครังที
ปี

-

คณะ
กรรมการ
บริษทั
9 (100%)
8 (90%)
9 (100%)
7 (100%)
9 (100%)
8 (90%)
7(90%)
7(90%)

-

จํานวนกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุ ม (% ของจํานวนกรรมการทังคณะ)
คณะ
คณะ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการ
จัดการ
บรรษัทภิบาล
พิจารณา
ตรวจสอบ
และสรรหา
ผลตอบแทน
3 (100%)
3 (100%)
4(100%)
3 (100%)
3 (100%)
4(100%)
3 (100%)
3(100%)
3 (100%)
-

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
( %)
-
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รายละเอียดจํานวนครังทีกรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุ ม ในปี
ลํา
ดับ
ที
1.

.

.

.

.

.

7.
8.
.
.
.

ชือ – นามสกุล
นายเหมันต์ มะดูสุดนั เนรู ร์การ์
ประธานกรรมการ
นายเกรี ยง เกียรติเฟื องฟู
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายมาริ ษ สมารัมภ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ผศ.รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายคูชิค ชัทเทอจี
กรรมการ ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายธราธร เปรมสุ นทร
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายปิ ยุช กุปต้า( )
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการคณะจัดการ
นายปี เตอร์ จอห์น ฮ็อกก์( )
กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ
นายทะชาร์ ต วิชวะนาร์ ท นเรนดรัน( )
นายฮริ ดเดย์ชวอร์ จาห์( )
นายลาภทวี เสนะวงษ์( )
หมายเหตุ

()
()
()
()
()

คณะ
กรรมการ
บริษัท
7/8

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
-

การเข้าร่ วมประชุม/ การจัดประชุม (ครัง)
คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
จัดการ
บรรษัทภิบาล
พิจารณา
และสรรหา
ผลตอบแทน
-

สามัญ
ผู้ถอื หุ้น
1

จํานวน
รวม
ทังหมด
8/9

/

/

-

-

-

1

13/13

/

/

-

/

-

1

14/15

/8

/

-

/

/

1

18/18

7/8

-

-

/

3/3

1

/

8/8

-

-

-

3/3

4/4

-

-

-

-

-

4/4

3/4

-

-

-

-

-

3/4

4/4
4/4
6/6

-

-

-

2/2
-

1

/
/
7/7

-

12/12

ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีผลตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตังแต่ว นั ที กันยายน
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการคณะจัดการ มีผลตังแต่วนั ที กันยายน
พ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการคณะจัดการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีผลตังแต่ว ันที กันยายน
พ้นจากตําแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ มีผลตังแต่วนั ที มกราคม

การฝึ กอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ให้ความสําคัญพร้อมทังสนับสนุนและส่งเสริ มการฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู้ ตา่ งๆ แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ในการเข้า
ร่ วมอบรมหลักสู ตรหรื อกิจกรรมต่างๆ จากสถาบัน ทีเกียวข้องอย่างต่อเนืองและเป็ นประจํา เพื อเป็ นการเพิ มพู นความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุ งและพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา เช่ น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
หน้า
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. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั มุง่ ส่งเสริ มให้บริ ษทั มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในทีรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
เพื อใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายใน
โดยได้นาํ ระบบการบริ หารความเสี ยงทัวทังองค์กร
(Enterprise Risk Management หรื อ ERM) มาปรับใช้กบั ธุ รกิจของบริ ษทั และได้แต่งตังให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที
กํากับดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยให้มีการปฏิบตั ิทีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงข้อก ําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายทีเกียวข้อง และ
หลักบรรษัทภิบาลทีดี การประเมินการบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ กํากับดูแล
ระบบงานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบทีดี คัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี รวมทังงานอืนๆ ทีคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมายตลอดจนปรับปรุ งมาตรการควบคุ มต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิงแวดล้อม และความเสี ยงที
เปลียนแปลง
นอกจากนีบริ ษทั ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการที ดี จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแทน
การว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายนอก เพื อให้ความเชือมันและคําปรึ กษาแก่ฝ่ายบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัตงิ าน
และเสนอความเห็ นเกียวกับความ
เพี ยงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุ มภายในองค์กร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุ งระบบการควบคุ มภายใน
อย่างต่อเนือง
สําหรับแผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี ) ได้ถกู จัดทําขึนตามวิธีการประเมินความเสี ยงซึงได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบแผนดังกล่าวครอบคลุ มถึง การประเมินผลของประสิ ทธิภาพการควบคุมภายในการดําเนิ นงาน
การรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมทังการปฏิ บตั ิตามนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยสาระสําคัญในการ
ตรวจสอบจะมุง่ เน้นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
และความพอเพี ยงของระบบการควบคุมภายในองค์กร
ทังในด้านของ
กระบวนการจัดหาและเจ้าหนีการขายการตลาดและการจัดจําหน่าย การบริ หารทรัพยากรบุคคล การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ การ
บัญชี และการเงิน และระบบ SAP (SAP PostImplementation) เป็ นต้น ทังนี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบตั ิงานตาม
แผนการตรวจสอบ และรายงานสรุ ปผลของการตรวจสอบ พร้อมทังแผนการปรั บปรุ งของฝ่ ายบริ หาร แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบโดยตรงเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 4 พฤษภาคม 2555 ซึงมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่ วมประชุ มด้วยนัน
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุ มภายในของบริ ษทั มี
ความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริ ษทั ในแต่ละด้านสําหรับรอบปี 2554-2555 ดังนี
องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริ ษทั มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีส่ งเสริมให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การควบคุมอย่างเพียงพอ
และสามารถแบ่งแยกหน้าทีความรั บผิดชอบของแต่ละฝ่ ายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
กับแผนธุรกิจ
รวมทังสรรหาพนักงานทีมีคุณ ภาพตลอดจนส่งเสริ มและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนืองให้เหมาะสมกับการ
เปลียนแปลงทางธุ รกิจ ทังนี บริ ษทั ได้จดั ทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน เพื อให้ทุกฝ่ ายใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี บริ ษทั ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจสําหรับรอบปี 2554-2555 และเป้ าหมายระยะยาวไว้อย่าง
ชัดเจน โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด และกลยุทธ์ในการแข่งขัน เป็ นต้น
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การบริหารความเสียง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบัตติ ามกรอบในการบริ หารความเสี ยงซึงมีการระบุความเสี ยงและกําหนดแนวทางการแก้ไขความ
เสี ยงในเชิ งรุ กทังบริ ษทั และช่วยป้ องกันไม่ให้มลู ค่าของผูถ้ ือหุ ้นต้องลดลง จากการพิ จารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่
ในปัจจุ บนั ด้านที ต้องมุง่ เน้นในการบริ หารความเสี ยงมีดงั นี






งานด้านความปลอดภัยเพือรับรองว่ามีการใช้ ‘ขันตอนปฏิ บตั ิงานอย่างปลอดภัย’ โดยเน้นทีความปลอดภัยของทัง
พนักงานผูป้ ฏิบัติงานและผูร้ ับเหมา
ปฏิบัตติ ามมาตรฐานระดับสูงด้านบรรษัทภิ บาล
โดยได้กาํ หนดให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังหมดต้องปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณของทาทา(TCOC) อย่างเข้มงวด มีการใช้นโยบายส่งเสริ มให้มี ‘การแจ้งเบาะแส’มีเจ้าหน้าทีดูแลด้าน
จรรยาบรรณเพือแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนที ‘ไม่เปิ ดเผยตัว’ และสร้างกลไกทีเหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริ ตและ
ประพฤติมีชอบ
ให้อาํ นาจหน่วยตรวจสอบภายในโดยต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในและระบบงานต่างๆ ทุกไตรมาสเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริ หารพิ จารณา
คาดการกระแสเงินสดอย่างสมําเสมอเพือรับรองว่า มีเงินสดเพียงพอให้เกิดความต่อเนืองของธุรกิจ

ซึงคณะกรรมการบริ หารมีความเห็นว่าแนวปฏิบัตใิ นการบริ หารความเสี ยงดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริห าร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและขันตอนการปฏิบัติงานทีเหมาะสมกับการดําเนินธุร กิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที และอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยเป็ นประจําและสมําเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
บุคคลเกียวข้องทีเพี ยงพอและรัดกุม
ระบบข้ อมูลสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
บริ ษทั นําเสนอข้อมูลทีถูก ต้อง ครบถ้วน มีเนือหาทีจําเป็ นและสําคัญต่อการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั มีการบันทึก
รายงานการประชุมอย่างละเอียดทุ กครัง นอกจากนี มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารบัญชีตามทีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง
มีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสื อสารทีมีความเป็ นปัจจุบ ัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ
ระบบการติดตาม
บริ ษทั จัดให้มกี ารประชุ มผูบ้ ริ หารเป็ นประจําทุกเดื อน
และได้นาํ เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
สาเหตุ และการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนือง สมําเสมอ

เพื อติดตามผลการดําเนินงานและเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายทีก ําหนดไว้
และคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึง
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. รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
รายการบัญชี ทีสําคัญกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี แต่ละปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม
และ 31 มีนาคม 2553 สรุ ปได้ดงั นี

5 31 มีนาคม 2554

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

31 มี.ค. 5
31 มี.ค. 4
2,527,483
3,557,767
13,579
16,680
2,013,754
4,528,519
11,229
35,168
56,684
238,352
73,243
73,990
732,495
1,352,915
7,248
19,896
270,596
270,596
รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ขายสิ นค้า
รายได้อืน
ซือสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอืน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีและเงินให้กู ้ยืม *
ตัวเงินรับ
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีและเงินกู ้ยืม
หนีสิ นระยะสัน
หนีสิ นระยะยาว
การคําประก ันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
*จัดประเภทรายการ: ลูกหนี (Tata Sons Ltd) ,

31 มี.ค. 3
,053,639
74
3,458,133
40,736
52,088
71,651
438,150
13,871
270,596

(พันบาท) เดิมแสดงทีสินทรัพย์หมุนเวียนอืน มาแสดงทีลูกหนีอืน

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี
รายละเอียดรายการขายสินค้ ากับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน่วย: พันบาท

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 53

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด

ผลิตลวดเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

2,198,612

1,794,622

1,161,028

2 NatSteel Trade International Pte. Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

895,474

45,711

3 Tata Steel International(Hong Kong) Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

234,916

436,048

846,899

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

67,828

420,906

-

5 Tata steel International(Singapore) Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

26,128

10,717

-

6 Corus International Trading Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

-

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

-

2,527,484

3,557,767

2,053,638

4 Tata Steel Limited

7 Lanka Special Steel Ltd.

รวมรายการขายสินค้าระหว่างก ัน

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดรายการรายได้ อืนกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 53

บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จําก ัด
2 NatSteel Recycling Pte.Ltd.
3 NatSteel Trade International Pte. Ltd.
4 บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด
5 Tata Steel Nederland Services B.V.

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุน้ โดยทางอ้อม

6,630

8,915

-

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

6,298

-

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

1,467

-

ผลิตลวดเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

74

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

6,949

-

-

13,579

16,680

74

รวมรายการรายได้อืนระหว่างก ัน

รายละเอียดรายการซื อสินค้ ากับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย: พันบาท

ประเภทธุรกิจ

Tata Steel UK Ltd.

ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.55

31 มี.ค.54

31 มี.ค.53

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

6,393

1,482,897

606,047

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

1,489,394

1,100,082

1,081,658

จัดหา

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

1,432

1,091,158

-

ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้

181,796

392,651

,

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุน้ โดยทางอ้อม

178,487

220,121

196,044

6 Tata NYK Shipping Pte.Ltd

ขนส่ง

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

1,287

,892

124,132

7 Nat Steel Trade International Pte. Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

(38)

79,972

411,988

8 Tata Steel international (Hong Kong) Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

27,128

13,455

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

12,839

-

ผลิตลวดเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

3,998

5,519

700

ให้บริ การ

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

540

จัดหา

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

123,162

ลงทุน

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

544

ผลิตอิฐทนไฟ

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

422

15 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

94,402

-

-

6 Tata Steel International (UK) Ltd.

ขนส่ง

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

55,999

-

-

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

64

-

-

2,013,754

4,528,519

3,458,133

NatSteel Recycling Pte.Ltd.
3 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd
Tata Steel Limited
บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จําก ัด

9 Corus Staal B.V
10 บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด
Mjunction Services Limited
2 Tata Steel Resources Australia Pte.Ltd
13 NatSteel Holdings Pte Ltd.
14 Tata Refractories Ltd

7 Tata Steel IJmuiden BV

รวมรายการซือสิ นค้าระหว่างก ัน

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

รายละเอียดรายการค่ าใช้ จ่ายอืนกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 บริ ษทั ทาทา คอมซัลแทนซี เซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด

31 มี.ค.53

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

10,379

24,572

33,892

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

8,907

-

ให้บริ การ

มีผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

966

-

ผลิตลวดเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

388

-

บริ การด้านการอบรม มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

164

926

บริ การด้านซอฟต์แวร์ มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

85

127

ให้บริ การคอมพิวเตอร์

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด

7 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้

27

55

22

ลงทุน

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

19

5,750

บริ การด้านซอฟต์แวร์ มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

12

-

8 Tata Sons Ltd
9 Tata Technologies Pte. Ltd.

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.54

3 Mjunction Services Limited

6 Tata Consultancy Services Ltd.

ลักษณะความสั มพันธ์

31 มี.ค.55

Tata Steel UK Ltd.

Tata Services Limited

หน่วย: พันบาท

10 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited
Mjunction Services Limited
2 NatSteel Recycling Pte. Ltd.

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

-

19

ให้บริ การ

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

749

-

-

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

74

-

-

11,229

35,168

40,736

รวมรายการค่าใช้จ่ายอืนระหว่างก ัน

รายละเอียดรายการดอกเบียรับกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
- ไม่มี –
รายละเอียดรายการดอกเบียจ่ ายกับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
- ไม่มี –
หน่วย : พันบาท

รายละเอียดลูกหนีการค้ ากับบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสั มพันธ์

1 NatSteel Trade International. Pte. Ltd

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

2 Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.

ค้าขาย

บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด
4 Tata steel International (Singapore) Ltd.

-

165,070

-

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

49,053

27,863

ผลิตลวดเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

54,243

,229

,225

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

2,441

-

-

56,684

238,352

52,088

รวมรายการลูกหนีการค้าระหว่างก ัน

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค.53
5049
5049

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

รายละเอียดรายการลูกหนีและเงินกู้ยืมบริษทั ทีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท

หน่วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

1 บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จําก ัด

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุน้ โดยทางอ้อม

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd.

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

821

2,027

431

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

-

683

-

ผลิตเหล็ก

มีผถู้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

1,202

-

-

การลงทุนและ

มีผถู้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

71,220

71,220

71,220

73,243

73,930

71,651

3 Tata Steel Nederland Services B.V.
4 Tata Sons Ltd

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 31 มี.ค. 53

ให้บริ การด้านทีปรึ กษา

รวมรายการลูกหนี และเงินให้กยู ้ ืมระหว่างกัน

รายละเอียดรายการตัวเงินรับกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
- ไม่มี –

รายละเอียดรายการเจ้าหนีการค้ ากับบริษัททีเกียวข้ องกัน
ชือบริษัท
1 Tata Steel Global Procurement Co.Pte Ltd

หน่วย : พันบาท

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ารายการระหว่ างกัน
31 มี.ค.55

31 มี.ค.54

31 มี.ค.53
-

จัดหา

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

715,079

2 Tata Steel UK Ltd.

ผลิตเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

572,269

,

3 Tata Steel Limited

ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้

-

42,671

229,180

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

รี ไซเคิลเศษเหล็ก

ถือหุน้ โดยทางอ้อม

6 Mjunction Services Limited

บริ การ

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

-

351

-

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited

ค้าขาย

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

47,375

-

-

732,495

1,352,915

438,150

NatSteel Recycling Pte.Ltd.
5 บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จําก ัด

รวมรายการเจ้าหนีการค้าระหว่างกัน

677,013

,

-

8,107

,

34,645

รายละเอียดรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกับบริษัททีเกียวข้ องกัน**
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสั มพันธ์

1 บริ ษทั สยาม สตีล มิลล์ เซอร์ วิสเซส จําก ัด
รี ไซเคิลเศษเหล็ก
2 บริ ษทั ทาทา คอมซัลแทนซี เซอร์ วิสเซส
ให้บริ การ
(ประเทศไทย) จํากัด
คอมพิวเตอร์
3 บริ ษทั สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จําก ัด
ผลิตลวดเหล็ก
4 Mjunction Services Limited
บริ การ
5 Tata Sons Ltd
ลงทุน
6 Tata Steel Limited
ผลิตเหล็ก
7 NatSteel Recycling Pte.Ltd
รี ไซเคิลเศษเหล็ก
8 NatSteel Holding Pts.Ltd
ผลิตเหล็ก
รวมรายการเจ้าหนีและเงินกู ้ยืมระหว่างก ัน
**

หน่วย : พันบาท

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.55 31 มี.ค.54 31 มี.ค. 53

ถือหุน้ โดยทางอ้อม
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

7,246
-

11,287
,880

8,430

มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน
ผูถ้ ือหุน้
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวก ัน

2
7,248

585

-

,896

,
6
13,871

รายละเอียดเจ้าหนีและเงินกูย้ ืมกับบริษทั ทีเกียวข้องข้างต้นเป็ นรายการค้าทีเกิดขึนระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยกับบริษทั ทีเกียวข้องกัน ซึงตามวิธีการบันทึกบัญชีหากเป็ นรายการ
ค้าทีเป็ นธุรกิจหลักของแต่ละบริษทั จะบันทึกบัญชีเป็ นเจ้าหนีการค้ากับบริษทั ทีเกียวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรือเป็ นบริการอืน รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการ
เจ้าหนีและเงินกูย้ ืมกับบริษทั ทีเกียวข้องข้างต้น เป็ นต้น

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

รายละเอียดรายการส่ วนของหนีสินระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้ องกันทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 Tata Steel GloBal Holding Pte .Ltd

ลักษณะความสั มพันธ์

ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้

รวมรายการหนีสินระยะยาวทีจะถึง กําหนดชําระภายในหนึงปี

หน่วย: พันบาท

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.55

31 มี.ค.54

31 มี.ค. 53

270,596

-

-

270,596

-

-

รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวกับบริษทั ทีเกียวข้องกัน
ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1 Tata Steel GloBal Holding Pte .Ltd

หน่วย: พันบาท

ลักษณะความสั มพันธ์

ผลิตเหล็ก

ผูถ้ ือหุน้

รวมรายการหนีสินระยะยาว

รายละเอียดการคําประกัน ของบริษทั และบริษทั ย่ อย
ชื อบริษทั

ลักษณะการคําประกัน

มูลค่ารายการระหว่า งกัน
31 มี.ค.55

31 มี.ค.54

31 มี.ค. 53

-

270,596

270,596

-

270,596

270,596
หน่วย: ล้านบาท

วงเงินคําประกัน

TSTH

- คําประกันการชําระหนี ตามสัญญากู ้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

NTS

- คําประกันการชําระหนี ตามสัญญากู ้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

SISC

- คําประกันการชําระหนี ตามสัญญากู ้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

SCSC

- คําประกันการชําระหนี ตามสัญญากู ้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB

12,800

หมายเหตุ การคําประกันดังกล่าว เป็ นการดําประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว และ เงินกูเ้ งินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน ,870 ล้านบาท และ ระหว่างกลุ่ม
TSTH กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ล้านบาท

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

เงือนไขและนโยบายราคา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที เกียวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซือขายและ
อัตราการกูย้ มื ซึงต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเที ยบเคียงราคาและอัตราดอกเบี ยได้เช่ นเดียวกับบุคคลทั วไป อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ทีไม่มรี าคาหรื ออัตราเทียบเคียง บริ ษทั จะทําการเปรี ยบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื อนไขที เหมือนหรื อคล้ายคลึ งกัน
หรื ออาจว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระเพือนํามาใช้เปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันทีสําคัญ
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นธุ รกรรมซึ งเกิดขึนจากการดําเนิ นธุ รกิจปกติระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที เกียวข้อง
กัน บนเงื อนไขการค้า ทัวไป ซึ งเป็ นรายการทีก่อให้เ กิด ประโยชน์ต่อบริ ษ ัท กล่า วคือ ในการซื อวัตถุ ดิบ บริ ษทั มันใจในเรื อง
คุณภาพและความสมําเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สําหรั บการขายสิ นค้าจะเป็ นการเพิ มช่องทางการจําหน่ายให้แก่บริ ษทั และใน
ส่วนของตัวเงินสามารถเพิ มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัตริ ายการระหว่างกัน
ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน ในแต่ละบริ ษทั ได้มีการกําหนดอํานาจในการดําเนิ นการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับ
อนุ มัติ จ ากกรรมการผู้จั ด การของแต่ล ะบริ ษัท ย่อ ย หรื อได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากกรรมการผู้จั ด การใหญ่ หรื อคณะจัด การ หรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั ตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ทีวางไว้ การกําหนดอํานาจดังกล่าวได้
มีการพิ จารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพื อให้เกิดความยืดหยุน่ และความคล่องตัวในการดําเนินงานและการควบคุมภายในที ดี
ในกรณี ทีอาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตาม
มาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยอย่า งเคร่ ง ครั ด ทั งในด้า นการขออนุ ม ัติ ต่ อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถื อหุ ้ น ภายใต้ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี กรรมการและผูบ้ ริ หารทีอาจมีส่วนได้เสียในเรื องทีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่ วมประชุ ม หรื อ งดออก
เสี ยง เพือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่า งยุติธรรม
การดําเนินการดังกล่าวยังครอบคลุ มถึ งการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในกรณี ทีจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ทีสํา คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามาตรฐานการบัญชีทีกําหนด โดยสมาคมนัก
บัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทยด้วย มาตรการและขันตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวจะ
กระทําไปบนพืนฐานของความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ งเกิดขึนระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที เกียวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็ นไปตามการดําเนิ น
ธุรกิจปกติและตามเงือนไขการค้าทัวไป
อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั เกิดขึนกับบุ คคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ มีส่วนได้เสี ย
และ/หรื อบุ คคลที เกียวโยงกัน บริ ษัทก็จะปฏิ บัติตามมาตรการและขันตอนต่า งๆ ตามประกาศและข้อกํา หนดของสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างเคร่งครั ด

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงิน
สรุ ปงบการเงินรวมของบริ ษทั สํา หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2554 และ

มีนาคม 53 ปรากฏดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
งบดุล
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีการค้า-สุ ทธิ
ลูกหนีและเงินให้กยู ้ ืมบริ ษทั ทีเกียวข้อง
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุป กรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพ ย์
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสัน
เจ้าหนีการค้า
หนีสิ นส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้าหนีและเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกียวข้อง
หนีสิ นหมุนเวียนอืนๆ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนีสิ นอื น
รวมหนีสิ น

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

2555

2554

2553

470.72
807.07
92.89
6,942.63
171.70
9,646.05
4,828.84
22,959.90

810.99
1,266.24
93.87
6,917.80
217.00
10,538.15
5,069.18
24,913.23

2,092.74
881.70
71.65
6,461.05
738.64
11,616.93
4,652.13
26,514.84

830.67
2,436.74
1,207.50
7.25
497.86
4,325.00
127.53
9,432.54

2,824.94
1,300.00
19.90
734.57
4,325.00
594.97
9,799.38

2.28
2,783.96
875.92
13.87
933.72
5,227.69
583.87
10,421.31

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
งบดุล (ต่อ)

2555

2554

2553

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
หุ ้นบุริมสิ ทธิ
หุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิทีจะซือหุ ้นสามัญ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฏหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

11,025.58

11,025.58

11,025.58

252.77
8,168.77
3,258.63
130.20
1.59
327.22
1,389.64
(1.46)
13,527.36

252.77
8,168.77
3,258.63
130.20
2.49
286.94
3,010.51
3.54
15,113.85

252.77
8,168.77
3,258.62
130.20
2.00
285.18
3,988.28
7.71
16,093.53

26,223.03
26,343.09
26,629.04
(406.00)
765.82
297.98
235.84
(1,585.59)
(1,580.59)
(0.19)

26,761.72
26,819.64
26,858.63
(96.91)
738.65
282.88
(80.33)
(980.18)
(976.00)
(0.12)

22,421.75
22,520.38
21,714.74
707.01
700.60
148.58
12.75
(56.29)
(54.40)
(0.01)

งบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุ นขาย
กําไร(ขาดทุ น)ขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห าร
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิกอ่ นผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นส่วนน้อย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น พืนฐาน

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

สําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 25 5 31 มีนาคม 2554 และ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน
กําไรสุทธิ(ขาดทุ น)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากการดําเนินงาน
กําไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิดขึนจริ ง
กลับรายการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือมูลค่าสิ นค้าเสือมคุณภาพ
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ประมาณหนีสิ น สําหรับพนักงานเกษียณอายุ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ดอกเบียรับ
ดอกเบียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ลูกหนีการค้าและลูกหนีบริ ษทั ทีเกียวข้อง
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมูลค่าเพิ มรอขอคืนและสิ ทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีบริ ษทั ทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ นหมุนเวียนอื น
ประมาณหนีสิ น สําหรับพนักงานเกษียณอายุเพิ มขึน
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบีย
เงินสดใช้ไปในกิจ กรรมดําเนินงาน

มีนาคม 53
2555
(1,349.75)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น
รั บดอกเบีย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับ/จ่ายจากสิ นทรัพ ย์ซือหรื อขายถาวร
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุ น

(หน่วย : ล้านบาท)
2554
2553
(1,060.51)
(43.54)

(20.09)

(36.29)

(5.74)

18.52
217.86
1,071.01
30.87
0.03
(8.34)
297.98
(0.09)
468.35
(298.16)

(0.32)
(5.04)
1,132.51
22.89
0.08
(8.18)
282.88
(1.41)
(294.44)
(488.09)

5.91
(3.18)
925.07
13.70
0.47
(17.60)
148.58
(0.13)
(379.03)
(1,411.25)

87.53
(404.95)
(142.36)
(40.80)
(110.62)
(297.97)
(481.00)

242.30
50.86
(25.44)
(11.73)
(194.85)
(282.88)
(677.65)

(325.67)
1,121.18
179.86
(11.99)
(199.06)
(148.64)
(151.07)

11.25
0.59
(151.78)
(139.94)

6.63
1.91
(131.75)
(123.21)

17.60
0.23
(1,038.08)
(1,020.25)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 53
บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)
2554
2553
(15.02)
(2.28)
0.36
(900.00)
(625.00)
421.39
751.81
(480.89)
112.15

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว
จ่ายชําระหนีสิ น ระยะยาวจากบริ ษัททีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปั นผล
ทุนจดทะเบียน
เงินสดสุ ทธิไ ด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2555
830.67
(550.00)
280.67

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึน(ลดลง)

(340.27)

(1,281.74)

(1,059.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

810.99

2,092.73

3,151.90

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ นงวด

470.72

810.99

2,092.74

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี (ครัง)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)
อัตราหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (ครัง)
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (ครัง)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์รวม (ครัง)
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี
อัตราส่วนหนี สิ น (%)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย (เท่า)
อัตราส่วนหนี สิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (%)
อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(%)
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2555

2554

2553

1.70
0.26

1.91
0.43

2.21
0.65

25.30
14
18.26
2.61
1.10

24.92
14
26.09
2.42
1.04

32.25
11
24.52
1.96
0.87

41
0.87
0.70

39
1.11
0.65

39
6.81
0.65

(6.0)
(6.6)
(11.0)
(1.5)
(3.9)

(3.6)
(3.8)
(6.3)
(0.4)
(2.9)

(0.2)
(0.2)
(0.4)
3
0.5
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายได้
สําหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 5
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 26,223.03 ล้านบาท โครงสร้ างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
รายได้จ ากการจัดจําหน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็ กรู ปพรรณขนาดเล็กและอื นๆภายในประเทศ คิดเป็ นสัดส่ว น
ประมาณร้อยละ 48, ร้อยละ 40 และร้อยละ 5 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อ ยละ 7 ของรายได้เป็ นการจัดจําหน่ายต่างประเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสิ นค้า จํานวน 120.05 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้ อยละ .45 ของ
รายได้รวม ทีสําคัญได้แก่กาํ ไรจากการขายวัสดุ 39 ล้านบาท, รายได้ค่าปรั บจากการประกันผลงานโครงการMBF 35 ล้านบาท,
กําไรจากอัตราแลกเปลียน-สุ ทธิ 23.73 ล้านบาท ดอกเบียรับ 8.34 ล้านบาท และรายได้อืน 13.98 ล้านบาท
สําหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 26,761.72 ล้านบาท โครงสร้ างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
รายได้จ ากการจัดจําหน่ายผลิ ตภัณ ฑ์เ หล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็ ก รูป พรรณขนาดเล็ กและอื นๆภายในประเทศ คิดเป็ นสัด ส่ว น
ประมาณร้อยละ 46, ร้อยละ และร้อยละ 3 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อ ยละ 12 ของรายได้เป็ นการจัดจําหน่ายต่างประเทศ
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสิ นค้า จํานวน 57.92 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ .22 ของ
รายได้รวม ทีสําคัญได้แก่ กําไรจากการขายวัสดุ 23.37 ล้านบาท เงินปั นผลรั บ . ล้านบาท ดอกเบี ยรับ 8.17 ล้านบาท รายได้
ค่าปรับส่งของล่าช้า 2.67 ล้านบาท รายได้ปีกอ่ น . ล้านบาท และรายได้อืน 3.20 ล้านบาท
สําหรับงวด เมษายน 2552 - มีนาคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 22,421.75 ล้านบาท โครงสร้ างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
รายได้จ ากการจัดจําหน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็ กรู ปพรรณขนาดเล็กและอื นๆภายในประเทศ คิดเป็ นสัดส่ว น
ประมาณร้อ ยละ 51 และร้ อ ยละ และร้อ ยละ 3 ตามลํา ดับ ส่ วนอี ก ประมาณร้ อ ยละ 11 ของรายได้เ ป็ นการจัดจํา หน่ า ย
ต่างประเทศ
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสิ นค้า จํานวน 98.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ .44 ของ
รายได้รวม ทีสําคัญได้แก่ กําไรจากอัตราแลกเปลียน . ล้านบาท ดอกเบียรับ 17.60 ล้านบาท กําไรจากการขายวัสดุ 2.40 ล้าน
บาท รายได้คา่ ปรับส่งของล่าช้า 2.02 ล้านบาท รายได้ปีกอ่ น . ล้านบาท และรายได้อืน 15.18 ล้านบาท
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของรายได้
ยอดขายสุ ทธิ สะสมทังปี (เมษายน 4 - มีนาคม 5) เป็ นเงิ น 26,223 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,139,000 ตัน เมื อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึงมี ยอดขายสุ ทธิ 26,761 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,289,000 ตัน ลดลงร้ อยละ 2 และ 12 ตามลําดับ
ปริ มาณขายทีลดลง 12% เนืองจากผลของอุทกภัยในช่วงไตรมาสที 3 ของปี
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถปรับราคา
ขายและเพิ มสัดส่วนการขายสิ นค้าที มีราคาสูงเพิ มขึน ทําให้ยอดขายสุ ทธิลดลงเพียง % เมือเทียบกับปี กอ่ น
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ยอดขายสุ ทธิ สะสมทังปี (เมษายน
- มีน าคม
) เป็ น เงิ น 26,762 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,289,000 ตัน เมื อ
เปรี ยบเทียบกับปี กอ่ นซึงมียอดขายสุทธิ 22,422 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,198,000 ตัน เพิ มขึนร้ อยละ และ ตามลําดับ จาก
การขายทีเพิ มขึนในสิ นค้าเหล็กลวดชนิดเกรดพิ เศษของบริ ษทั การขายเหล็ก เส้นก่อสร้ างสู่ตลาดต่า งประเทศและความต่อเนื อง
ของยอดขายสินค้า เหล็กลวดชนิดคาร์บอนตํา ราคาขายเฉลียในปี นีเพิ มขึนจากปี ก่อนตันละ , บาท หรื อร้อยละ
ยอดขายสุ ทธิ สะสมทังปี (เมษายน
- มีนาคม
) เป็ นเงิ น 22,422 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,198,000 ตัน เมื อ
เปรี ยบเทียบกับปี กอ่ นซึงมียอดขายสุ ทธิ 29,353 ล้านบาท จากปริ มาณขาย 1,112,000 ตัน ลดลงร้ อยละ และเพิ มขึนร้ อยละ
ตามลําดับ ราคาขายเฉลียในปี นีลดลงจากปี กอ่ นตัน ละ 7,700 บาท หรื อร้อยละ
ต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้ น
สําหรับงวด เมษายน 4 - มีนาคม 5
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุ นขาย ,629.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 101.55 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากําไรขันต้นคิดเป็ นร้ อยละ(1.55)
ของรายได้จากการขาย ซึงต้นทุนขายดังกล่าวมีคา่ ใช้จ่ายพิ เศษ 408 ล้านบาทรวมอยูด่ ว้ ย
สําหรับงวด เมษายน
- มีนาคม 4
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุ นขาย ,858.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.36 ของรายได้จากการขาย มีอตั รากําไรขันต้นคิดเป็ นร้ อยละ( . )
ของรายได้จากการขาย
สําหรับงวด เมษายน 2 - มีนาคม 3
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุ นขาย ,714.74 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากาํ ไรขันต้นคิดเป็ นร้ อยละ 3 ของรายได้
จากการขาย
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของต้ นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอัตรากําไรขันต้นงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 5 อยูท่ ีร้อยละ (1.55) ซึ งตํากว่าปี ก่อน เนืองจากราคาขาย
เฉลียในปี นีเพิ มขึนจากปี กอ่ นตันละ ,300 บาท ขณะที ต้นทุนขาย(ซึ งรวมถึ งค่าใช้จ่ายพิ เ ศษ 408 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลมาจากการ
หยุดผลิตชั วคราวของโครงการ MBF ในช่วงเวลา เม.ย. 54 – พ.ค. 55 และค่าใช้จ่ายอืนๆ) เฉลียเพิ มขึนตันละ 2,600 บาท เป็ นผล
ให้อตั รากําไรขันต้นปี นีลดลงจากปี ก่อน ตันละ 300 บาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอัตรากําไรขันต้นงวด เมษายน 2553 - มีนาคม
อยูท่ ร้ี อยละ ( . ) ซึ งตํากว่าปี ก่อน เนืองจากราคาขาย
เฉลียในปี นี เพิ มขึนจากปี ก่อนตันละ , 00 บาท ขณะที ต้นทุนขายเฉลียเพิ มขึนตันละ ,700 บาท เป็ นผลให้อัต รากําไรขันต้นปี นี
ลดลงจากปี กอ่ น ตันละ บาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอัตรากําไรขันต้นงวด เมษายน 2552 - มีนาคม
อยูท่ ีร้อยละ 3 ซึงตํากว่าปี ก่อน เนื องจากราคาขายเฉลี ย
ในปี นี ลดลงจากปี กอ่ นตันละ 7,700 บาท ขณะที ต้นทุนขายเฉลียลดลงตันละ ,100 บาท เป็ นผลให้อัต รากําไรขันต้นปี นี ลดลง
จากปี กอ่ น ร้อยละ 1
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กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับงวด เมษายน 4 - มีนาคม 5
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ 1,580.59 ล้านบาท
สําหรับงวด เมษายน
- มีนาคม 4
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ 976.02 ล้านบาท
สําหรับงวด เมษายน 2 - มีนาคม 3
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ 54.40 ล้านบาท
วิเคราะห์ การเปลียนแปลงของกําไรสุทธิ
งวด เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขาดทุ นสุ ทธิ 1,580.59 ล้า นบาท เปรี ย บเที ยบกับ เมษายน 53 มีนาคม 4 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ 976.0 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ มขึน 604.59 ล้านบาท เนื องจาก ค่าใช้จ่ายพิ เ ศษ 415 ล้านบาท
ซึ งเป็ นผลหลักมาจากการหยุดผลิ ตชั วคราวของโครงการ MBF และการปรั บปรุ ง ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี 272 ล้านบาท
เนืองมาจากการปรับลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
งวด เมษายน 3 - มีนาคม 4 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ 976.00 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 52 - มีนาคม
ซึงมีผลขาดทุนสุทธิ . ล้านบาท มีขาดทุนเพิ มขึน . ล้านบาท เนืองจากต้นทุ นขายเพิ มขึนตันละ ,700 บาท หรื อ
ร้อยละ ขณะทีราคาขายเพิ มขึนตันละ , บาท หรื อร้อยละ เป็ นผลให้กาํ ไรขันต้นลดลงร้อยละ
งวด เมษายน 2 - มีนาคม 3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุ นสุ ทธิ 54.40 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ เมษายน 51 - มีนาคม
ซึงมีผลกําไรสุ ทธิ . ล้านบาท มีกาํ ไรลดลง . ล้านบาท เนื องจากต้นทุนขายลดลงตันละ ,100 บาท หรื อ ร้ อยละ
นอกจากนีราคาขายลดลงตันละ , บาท หรื อร้อยละ เป็ นผลให้กาํ ไรขันต้นลดลงร้ อยละ
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที 31 มีนาคม 5 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พ ย์รวม 22,959.90 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยสิ นทรั พย์หมุ นเวีย น ทีดิ น
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสิ นทรัพย์อืน 9,646.05 ล้านบาท และ 4,828.84 ล้านบาท ตามลําดับ ซึงสินทรัพย์อืนแบ่งเป็ นค่า ความนิยม
4,116.34 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี จาํ นวน 521.96 ล้านบาท ภาษีจ่ายจ่ายล่วงหน้าจํานวน 4 .6 ล้านบาท และอืนๆ
คุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมียอดลูกหนีการค้าสุ ท ธิห ลังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญแล้ว 807.07 ล้านบาท โดย
ร้อยละ 92.9 เป็ นลูกหนีการค้าบริ ษทั อื น และร้ อยละ7.02 เป็ น ลูกหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน หากพิ จารณาคุ ณภาพลูกหนี
การค้าของบริ ษัทจัดได้ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้ อยละ 99 ของยอดลูกหนี การค้า ดังกล่า วมีอายุห นีตํากว่า 3 เดื อน ซึ งเป็ น
ระยะเวลาการชําระหนีเฉลียทีบริ ษทั ให้กบั ลูกค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี ไม่ได้ ซึ งจํานวนหนี ที คาด
ว่าจะเรี ยกเก็บไม่ไ ด้นัน ประมาณขึนจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนีในอดี ตควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะปั จจุ บนั ของลูกหนี
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคา่ เผือหนีสงสัยจะสู ญ ณ วันที 31 มีนาคม 2555 696.69 ล้านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 46.33 ของ
ยอดลูกหนีการค้ารวม ทังหมดเป็ นค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี การค้าของบริ ษทั ย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการ
นอกจากนี ณ วันที 31 มี น าคม 2555 บริ ษทั มีก ารตังค่าเผือการลดมูล ค่าสิ นค้า คงเหลื อและมูลค่า สิ นค้า เสื อมคุ ณ ภาพและ
เคลือนไหวช้า 298.70 ล้านบาท ซึงเป็ นของบริ ษทั ย่อย NTS หยุดการผลิตโครงการเตาถลุ งจากความผันผวนของราคาวัตถุ ดิ บที
ใช้ในเตาถลุ งในตลาดโลกทําให้เกิดผลเสียต่อการบริ หารต้นทุนของการผลิต เหล็กแท่งผ่า นเตาถลุง ซึ งมูลค่า สิ น ค้า คงเหลือ
ตํากว่า มูล ค่า ที คาดว่า จะได้รั บ คืน โดยพิ จ ารณาตามมาตรฐานการบัญชี ของสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตแห่ ง
ประเทศไทย ฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ซึงบริ ษทั และบริ ษัทย่อยจะได้มีก ารพิ จารณาการด้อยค่าของสิ นทรั พย์เ ป็ น
ประจําทุกปี
สภาพคล่ อง
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสุ ทธิ ลดลงจากปี 2554 340.27 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมดําเนิ นงาน 481.00 ล้านบาท ซึ งเป็ นกําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรั พ ย์ และหนีสิ นดําเนินงาน 257.98 ล้านบาท และเป็ นผลจากการเปลียนแปลงของสิ นทรั พ ย์และ
หนีสินดําเนินงานเพิ มขึน 738.97 ล้านบาท ที สําคัญ เป็ นการเพิ มขึนของสิ นค้าคงเหลือ และเจ้าหนีการค้าลดลง บริ ษ ทั มีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 139.94 ล้านบาท เป็ นผลจากการลงทุ นเพิ มในสิ นทรั พย์ถาวร และมีกระแสเงิ นสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินใช้ไป 280.67 ล้านบาท ซึงเป็ นผลจากการได้รับเงิ นกูย้ ืมระยะสัน 830.67 ล้านบาท และการจ่ายชําระคืนเงิ นกูร้ ะยะยาว
55 . ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2554 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสุ ทธิ ลดลงจากปี 2553 1,281.74 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมดําเนิ นงาน 677.65 ล้านบาท ซึ งเป็ นกําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรั พ ย์ และหนีสิ นดําเนินงาน 326.60 ล้านบาท และเป็ นผลจากการเปลียนแปลงของสิ นทรั พ ย์และ
หนี สิ น ดําเนิ นงานเพิ มขึน 1,004.25 ล้านบาท ที สําคัญ เป็ น การเพิ มขึ นของสิ น ค้าคงเหลือและลูกหนี การค้า ขณะทีสิ นทรั พ ย์
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หมุนเวียนอืนลดลง บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 123.21 ล้านบาท เป็ นผลจากการลงทุ นเพิ มในสิ นทรั พย์ถาวร
และมีกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ นใช้ไป 491.21 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลจากการได้รับเงิ นกูย้ ืมระยะยาว . ล้านบาท
และการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว . ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2553 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสุ ทธิ ลดลงจากปี 2552 1,059.17 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมดําเนิ นงาน 151.07 ล้านบาท ซึ งเป็ นกําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิ นดําเนินงาน 1,023.53 ล้านบาท และเป็ นผลจากการเปลียนแปลงของสิ นทรั พ ย์และ
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิ มขึน 1,162.60 ล้านบาท ที สําคัญเป็ นการเพิ มขึนของสิ นค้าคงเหลือและเจ้าหนี การค้า และการลดลงของ
ลูกหนีการค้า บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไ ป 1,020.24 ล้านบาท เป็ นผลจากการลงทุ นเพิ มในสิ นทรั พย์ถาวร
และมีกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ นได้มา 112.15 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลจากการได้รับเงิ นกูย้ ืมระยะยาว 751.81 ล้านบาท
และการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว 625.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน
บริ ษทั มีสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ทีดี โดยดูจากเงินทุนหมุนเวียนตังแต่ มีนาคม 53 ,2554 และ 2555 ดังนี 2.21 เท่า 1.9 เท่า และ
1.70 เท่า ตามลําดับ เป็ นผลมาจากบริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามสภาพคล่องมีแนวโน้มลดลงสาเหตุมา
จากลูกหนีการค้าและเงินสดในมือลดลง
แหล่ งทีมาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ .70 เท่า ปี 2554 ที 0.65 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น 3,527.36 ล้านบาท เป็ นทุ นชําระแล้ว ของหุ ้นสามัญและหุ ้น
บุริมสิ ทธิรวม 11,680.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 86 ของส่วนของผูถ้ ือหุ้ น โดยมีกาํ ไรสะสม 1,389.64 ล้านบาท ตัง
สํารองตามกฎหมายเพิ มขึนเป็ น 327.22 ล้านบาท
หนีสิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนีสิ นรวมทังสิ น 9,432.54 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี สิ นหมุนเวียน 4,980.01
ล้านบาท และหนีสิ นไม่ห มุนเวียน 4,452.53 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 53 และร้อยละ 47 ของหนีสิ นรวม ตามลําดับ
ทังนี หนีสิ นไม่หมุนเวียนประกอบด้วยหนีสิ นระยะยาวจากเงินกูย้ ืมกลุม่ สถาบันการเงิน 4,325.00 ล้านบาท และหนีสิ นอืน 127.53
ล้านบาท
เมือวันที 29 พฤศจิ ก ายน 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญ ญาเงิ นกูร้ ะยะยาว 2 ฉบับ กับธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง เป็ นสิ นเชือเงิ นกูร้ ะยะยาว
เพื อชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวเดิมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กําหนดชําระคืนภายใน 7 ปี นับจากวันที เบิ กใช้สินเชือรวม 5,000 ล้าน
บาท อัตราดอกเบีย MLR เฉลี ย ร้ อยละ -1.25 และวงเงิ นสิ นเชื อเพื อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน 6,290 ล้านบาท อัตราดอกเบี ยของ
วงเงินสินเชื อมีดงั นี สิ นเชือวงเงินเบิกเกินบัญชี คิดอัตราดอกเบียขันตําสําหรับเงิ นเบิ กเกินบัญชี (MOR) สิ นเชื อตั วสัญญาใช้เงิ น
(P/N) คิดอัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) และสิ นเชื อส่ วนทีเหลื อเพื อใช้เ ป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียน เช่ น ทรัส ต์รีซีทส์ (T/R)
คํานวณทีอัตราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR)
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นอกจากนี ภายใต้สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว 2 ฉบับดังกล่าว บริ ษทั จะต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน ทีสําคัญ ตามเกณฑ์ของธนาคาร
โดยมีเกณฑ์ต่างกัน ดังนี อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย ไม่ตากว่
ํ า 1.0 และ 1.2 เท่า และอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่เกิน 1.5 และ 2 เท่า ตามลําดับของเงินกูแ้ ต่ละสัญญา
ณ วันที มีนาคม 5 บริ ษทั มีอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย 0.30 เท่า ตํากว่าอัตราที
ธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตามทังสองธนาคารได้มีหนังสื อให้คาํ ยินยอมสําหรับงวดสิ นสุ ดวันที มีนาคม 5 แก่บริ ษ ทั แล้ว
และอัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น 0.70 เท่า
หลักทรัพย์คาํ ประกันตามสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ทงั 2 แห่ ง ได้แก่ทีดิ นของบริ ษทั ย่อย NTS อาคารและสิ งปลูก
สร้าง เครื องจักร ไม่รวมสินทรัพย์โครงการเตาหลอม (MBF) โอนสิ ทธิการประกันภัยของบริ ษทั ย่อยทัง แห่ ง ตามสัดส่วนของ
วงเงินสินเชื อทีแต่ละธนาคารได้ให้ก ู ้
เมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว 2 ฉบับ กับธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ง เป็ นสิ นเชื อเงิ นกูร้ ะยะยาวเพื อ
ใช้ ส ํา หรั บโครงการเตาหลอม (MBF) เงิ นกูย้ ืม ดัง กล่า วมี ก าํ หนดชํา ระคื นเป็ นรายไตรมาส งวด โดยเริ มชํา ระเดื อ น
พฤศจิกายน
ถึงเดือนสิงหาคม
โดยมีอตั ราดอกเบีย MLR เฉลีย ร้อยละ - . บริ ษทั จะต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นที
สําคัญ โดยมีเกณฑ์ตา่ งกัน ดังนี อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย ไม่ตากว่
ํ า 1.0 เท่า อัตราส่ วนหนี สิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อ
หุ ้น ไม่เกิน 2.0 เท่า สําหรับปี สิ นสุ ด 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ได้เบิกใช้เงินกูแ้ ล้ว 3,500 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที มีนาคม 5 บริ ษทั มีอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย 0.30 เท่า ตํากว่าอัตราที
ธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตามทังสองธนาคารได้มีหนังสื อให้คาํ ยินยอมสําหรับงวดสิ นสุดวันที มีนาคม 5 แก่บริ ษ ทั แล้ว
และอัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น 0.70 เท่า
หลักทรัพย์คาํ ประกันตามสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ทงั 2 แห่ ง ได้แก่อาคารและสิ งปลูกสร้ าง เครื องจักร โอนสิ ท ธิ
การประกันภัยของโครงการเตาหลอม (MBF) ตามสัดส่วนของวงเงินสิ นเชือทีแต่ละธนาคารได้ให้กู ้
เมือเดือนพฤศจิกายน 2552 ได้ทาํ ส่วนเพิ มจากสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวสําหรับโครงการเตาหลอม (MBF) เพื อทีจะขยายการจ่ายคืน
เงินกูอ้ อกไปหนึงปี โดยเริ มชําระจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2558
ตามหนังสื อลงวันที 21 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ได้ขอเลือนการชําระคืนเงิ นกูแ้ ก่ธนาคารผูใ้ ห้กทู ้ งั 2 แห่ ง ออกไปอี ก 4 ไตรมาส
เริ มต้นเลือนจากงวดพฤศจิ กายน 2554 ไปเป็ นงวดพฤศจิ กายน 2555 เนื องจากการหยุดชะงักของธุ รกิจจากอุ ทกภัยที เกิดขึน ซึง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีผลกระทบอย่างรุ น แรงต่อสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจในหลายๆด้าน ซึ งธนาคารผูใ้ ห้กไู ้ ด้อนุ ม ตั ิให้
เลือนการชําระคืนเงินกูโ้ ดยมีการก ําหนดชําระคืนเงินกูง้ วดต่อไปในเดื อนพฤศจิกายน 2555
ปั จจัยและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้ องอาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ณ วันที 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน ดังนี
1.
2.

บริ ษทั ย่อยมีเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงือนไขการเป็ นหนีสิ น 135 ล้านบาท
หนังสือคําประกันธนาคารออกให้ราชการ 758 ล้านบาท

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

3.
4.

บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกียวกับการซือและติดตังเครื องจักร 185 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริ การ) 111 ล้านบาท

ปั จจัยอืนทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปรากฏตามความเสี ยงทีระบุในหัวข้อปัจจัยความเสียง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26 เครื องมือทางการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็ นจํานวนรวม , ,000 บาท
ค่าบริการอืนๆ (non-audit fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี เมษายน 4 - มีนาคม 5 บริษทั และบริ ษทั ย่อยมีการจ่ายค่าบริ การอื นๆ จํานวน ,796,855 บาท ให้ แก่ผสู้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ทีผูส้ อบบัญชี สงั กัด บุคคล หรื อกิจการที เกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ที
ผูส้ อบบัญชี สังกัดดังกล่าว ทังนี รวมถึงค่าบริ การอื นๆ ในอนาคตอันเกิดจากการทีให้ บริ การยังไม่แ ล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี ทีผ่าน
มาด้วย

บริ ษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)

หน้า

ส่ วนที 1 บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

12. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
- ไม่มี -

หน้า

ส่ วนที 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรั บรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษทั ขอ
รับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว

(2)

บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที ดี เพื อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บัตติ ามระบบดังกล่าว

(3)

บริ ษ ทั ได้จัดให้มี ระบบการควบคุ มภายในที ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที มีนาคม 2555 ต่อ ผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงที สําคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํา
ทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษ ทั ได้มอบหมาย
ให้นางสาวปรารถนา สิ งหะเนติ เป็ นผูล้ งลายมือชื อกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้า ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื อของนางสาว
ปรารถนา สิ งหะเนติ กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริ ษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื อ

ตําแหน่ ง

. นายธราธร เปรมสุ นทร

กรรมการ

. นายปิ ยชุ กุปต้า

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ผู้รับมอบอํานาจ
นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

ลายมือชื อ

ผูจ้ ัดการสํานักงานเลขานุการบริ ษทั

หน้า 8

ภาคผนวก
เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายเหมันต์ มะดูสุดัน เนรู ร์การ์ *
ประธานกรรมการ
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาตรี เทคโนโลยี
(วิศวกรรมศาสตร์ โลหการ),
College of Engineering, Pune, อินเดีย

จํานวน
การถือหุ ้น
ในบริ ษทั
หุ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/ บริ ษทั /

2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

ประเภทธุรกิจ
Tata Steel Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์

2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิ งคโปร์

2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Ltd.,
สิ งคโปร์
Tata Steel Global Procurement Co. Pte. Ltd.,
สิ งคโปร์
Proco Issuer Pte Ltd., สิ งคโปร์

2553 - ปั จจุบัน ประธานกรรมการ

Corus Consulting Ltd. U.K.

2553 - ปั จจุบนั กรรมการ

CEDEP., ฝรั งเศส

2553 - ปั จจุบนั กรรมการ

Xavier Institute of Management, Bhubaneswar

2553 - ปั จจุบนั ประธาน

Institute for Steel Development & Growth

2553 - ปั จจุบัน กรรมการ

New Millenium Capital Corporation, แคนาดา

2552 - ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ัดการ

Tata Steel Ltd., อิ นเดีย

2552 - ปั จจุบัน กรรมการ

World Steel Association, เบลเยียม

2551 - ปั จจุบัน กรรมการ

NatSteel Asia Pte Ltd., สิ งคโปร์

2551 - ปั จจุบัน กรรมการ

NatSteel Holdings Pte Ltd., สิ งคโปร์

2553 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

หน้า 1

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

จํานวน
การถือหุ ้น
ในบริ ษทั
หุ้น (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/ บริ ษทั /

2549 - ปั จจุบัน กรรมการ

ประเภทธุรกิจ
Tata BlueScope Steel, อินเดีย

2546 -

ประธานกรรมการ

TM International Logistics Ltd., อินเดีย

2552 - 2552

กรรมการบริ หาร

India & South East Asia.

2551 -

ประธานกรรมการ

Hooghly Met Coke & Power Co., Ltd อินเดีย

2551 - 2552

ประธานกรรมการ

JAMIPOL, อินเดีย

2551 - 2552

ประธานกรรมการ

Tata Metaliks Ltd., อินเดีย

2552 - 2552

Chief Operating Officer

Tata Steel Ltd., อิ นเดีย

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

หน้า 2

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายเกรี ย ง เกียรติเฟื องฟู
กรรมการอิ สระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

4 - ปริ ญญาโท บริ ห ารธุรกิจ
Michigan State University
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin
สหรัฐอเมริ กา
- Directors Accreditation Program
(DAP : 1/2003)
- Audit Committee Program
(ACP : 4/2005)
- The Role of the Chairman Program
(RCP 12/2005)

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

- ปั จจุบนั กรรมการอิ สระ

บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์

หน้า 3

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายมาริ ษ สมารัมภ์
กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

69 - ปริ ญญาตรี บัญชี Universityof theEast ฟิ ลิปปิ นส์
- Program for Management Development,
Harvard Business School สหรัฐอเมริ กา
- Directors Certification Program (DCP : 33/2003)
- Board’s Failure and How to Fix It
- Audit Committee Program (ACP : 3/2004)
- Monitoring theInternal 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)

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ช่วงเวลา

– ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบัน
2547 - ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบัน
2544 - ปั จจุบัน
– 01/2555
2547 -

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึ กษาอิสระ
กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
บจก. พี เอซี สยาม
บจก. มาร์ช พีบี
บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
บจก. เอ็ม.อี. ดี.
สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเซีย
บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส
บมจ. ทรัพย์ศรี ไทย คลังสิ นค้า

หน้า 4

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

. ผศ. รวีวลั ย์ ภิยโยพนากุล
กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Michigan State University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003)
- Audit Committee Program (ACP : 4/2005)

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
2 ,000
ไม่มี
(0.00)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง

2551 - ปั จจุบัน กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2543 - ปั จจุบัน กรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบ
- ปั จจุบนั กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื อหน่วยงาน/ บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ
บมจ. ซาบีน่า
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

หน้า 5

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายคูชิค ชัทเทอจี *
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาและ
สรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
(ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University of Calcutta อินเดีย
- F.C.A (Fellow Member of the Institute of
Chartered Accountants of India)
Institute of Chartered Accountants of India

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

2553 - ปั จจุบัน กรรมการ
- ปั จจุบนั
2552 2552 - ปั จจุบัน
2552 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

- ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบัน
2550 - ปั จจุบัน
2550 - ปั จจุบัน
2550 2549 - ปั จจุบัน
2549 - ปั จจุบัน
2549 - ปั จจุบัน
2549 - ปั จจุบัน
2549 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Tata Steel Global Procurement Co., Ltd.,
สิ งคโปร์
ProCo Issuer Pte Limited, สิงคโปร์
Centennial Steel Company Ltd.
Tata Metaliks Ltd.
TataSteelGlobal MineralsHoldings
PteLtd.,สิ งคโปร์
NatSteel Holding Pte Ltd., สิ งคโปร์
Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์
Tata Steel Netherlands B V, เนเธอร์ แลนด์
Tulip Netherlands (No. 1) B V, เนเธอร์แลนด์
Tulip Netherlands (No. 2) B V, เนเธอร์แลนด์
Tata Steel UK Ltd., อังกฤษ
Tata Steel Europe Ltd., อังกฤษ
Tulip UK Holdings (No. 2) Ltd., อังกฤษ
Tulip UK Holdings (No. 3) Ltd., อังกฤษ
Tatasteel Holdings Pte Ltd., สิ งคโปร์

หน้า 6

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

2548 - ปั จจุบัน
2547 - ปั จจุบัน
2547 2547 2547 - ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบัน
2548 - 2553
2552 -2552

กรรมการ
ประธาน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
Group Chief Financial Officer
กรรมการ
กรรมการ

2549 -2551
2548 -2549
2545 -2551

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

NatSteel Asia Pte Ltd., สิ งคโปร์
The Tinplate Company of India Ltd.
Kalimati Investment Co., Ltd., อินเดีย
Rujuvalika Investments Ltd., อินเดีย
Tata Services Ltd., อินเดีย
Tata Steel Ltd., อิ นเดีย
Southern Steel Berhad, มาเลเซีย
Orchid Netherlands (No.1) B V,
เนเธอร์แลนด์
Tata Steel KZN (Pty) Ltd., แอฟริ กาใต้
The Dhamra Port Co., Ltd., อินเดีย
NatSteel Asia (S) Pte Ltd., สิ งคโปร์
Tata Refractories Ltd., อิ นเดีย

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

หน้า 7

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชือ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายธราธร เปรมสุนทร *
กรรมการ และ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

4

- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ
Oklahoma City University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program (DCP : 40/2004)
- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003)
- Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)

จํานวน
การถือหุ ้น
ในบริ ษทั
หุ ้น (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

- ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบัน
– 2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
รองผูจ้ ัดการอาวุโส
กรรมการ

บมจ. ศรี ราชาฮาร์เ บอร์
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ
บมจ. ประสิ ทธิพัฒนา

*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
Name / Position

Age

Education / IOD’s program

(Year)

No. of

Relative

Working experiences in the 5 preceding years

Shareholding

Period

Position

(%)

7. นาย ปี เตอร์ จอห์น ฮอกก์
กรรมการและ คณะจัดการ

42

- MA (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต,
University of Cambridge
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Warwick

0

Function/ Company/ Type
of Business

– ป้ จจุบัน

ไม่มี

2

-2

2

-2

กรรมการ – การขายและ
การตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
ผูจ้ ดั การทัวไป Tata Steel
Speciality
กรรมการ ธุ รกิจเหล็กลวด

Tata Steel Europe
Tata Steel Europe
Tata Steel Europe
Corus UK
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายปิ ยชุ กุปต้า
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และคณะ
จัดการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

43 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ McGill University
มอนทรี ออล แคนาดา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Engineering College, Kota, Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University อังกฤษ
- Advanced Management Program, CEDEP,
ฝรั งเศส

จํานวน
การถือหุ ้น
ในบริ ษทั
หุ ้น (%)
0

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
None

ช่วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2

-2

2

-2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Chief (Marketing & Sales –
Flat Products)
Chief (Strategy & Integration
– LP)
Financial Controller (Long
Product)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

หน้า 10
*เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทตามทีกํา หนดในหนังสือรับรอง

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต

อายุ
(ปี )

5

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
50,000
ไม่มี
(0.00)

ช่วงเวลา

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
25 -

-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ - อํานวยการผลิต
กรรมการผูจ้ ัดการ NTS,
SCSC and SISC
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

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

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

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายอมิต โกช
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

5

- ปริญญาโท บริ หารธุ รกิจ XLRI, Jamshedpur,
อินเดีย
- Associate Member of Institute of Cost and Works
Accountants of India.
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ (เกยี รตินิยม),Universityof
Calcutta,อิ นเดีย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

- ปั จจุบนั กรรมการ
2539 - 2550
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - Finance &
Accounting

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย

หน้า 12

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5

ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายสุ นีล เซ็ท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ การตลาดและการขาย

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

5

- BSC (Engineering), Mechanical, Birla Institute of
Technology, อินเดีย
- General Management Program,
CEDEP, INSEAD , ฝรั งเศส

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

2547 - 2550

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
Chief of Marketing & Sales (Long
Products)

Tata Steel Ltd., อินเดีย
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล
และบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
220,000
ไม่มี
(0.00)

ช่วงเวลา

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2546 - 551

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การสํานักงานทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การสํานักงานเลขานุการบริ ษทั

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

หน้า 14

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5

ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

1 . นายบริ ชวาล์จิด โกด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ประกัน
คุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

46 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ)
Ranchi University อินเดี ย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ช่วงเวลา

2

-2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
2 -2
ทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ัดการใหญ่อาวุโส
2 –2
Chief Technology (Steel & Mill)
2544 – 2552 Head LP (Process Control)

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
Tata Steel Ltd., อิ นเดีย
Tata Steel Ltd., อินเดีย
Tata Steel Ltd., อินเดีย
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5

ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

14. นายจาค็อบ เจอร์เกมา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – จัดหา

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

41 - ปริ ญญาโท Executive MBA, IMD,
Lausanne, สวิตเซอร์ แลนด์
- ปริ ญญาตรี Arts (Commercial
Economics), Haarlem Business School,
เนเธอร์แลนด์

จํานวน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
หุ ้น (%)
0.00

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
None

ช่วงเวลา

2550 – ปั จจุบนั
2553 – /
2553 – /
2553 – /
2

-2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ

Namascar B.V., เนเธอร์แลนด์
Vlietjonge B.V., Nieuwegein,
เนเธอร์แลนด์
กรรมการ
IJzerleeuw B.V., Zwolle,
กรรมการ
เนเธอร์แลนด์
Geertsema B.V., Winschoten,
กรรมการ
เนเธอร์แลนด์
ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ – ส่งออก Mill to Tata Steel Distribution Europe
Mill and By-products
Corus Strip Products IJmuiden,
เนเธอร์แลนด์
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5

ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

1 . นาย ไพฑูรย์ เชื อสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานสระบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

49 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ช่วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – สระบุรี
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่ว น – ผลิตเหล็กแท่ง

บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

16. นายวันเลิศ การวิวฒั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

47 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ช่วงเวลา

2
2
2
2

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
-2
-2
-2
-2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ระยอง
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง
ผูจ้ ดั การส่ว น – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่ว น – ผลิตเหล็กแท่ง

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ง

1 . นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

52 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื องกล)
Bihar Institute of Technology อินเดีย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั
ระหว่าง
หุ ้น (%)
ผูบ้ ริ หาร
0
ไม่มี

ช่วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
2 –2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื อหน่วยงาน/ บริ ษทั /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ชลบุรี
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส – ผลิตเหล็กดิบ
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส- ซ่อมบํารุ ง
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส
ผูจ้ ดั การส่ว นอาวุโส
(ส่ วนวิศวกรรม และซ่อมบํารุ ง)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. จี สตีล
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษัท ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ณ วันที มีนาคม 5
รายละเอียดการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย
รายชือบริษทั
รายชือ
. นายปิ ยุช
กุปต้า
2. นายอมิต
โกช
. นายธนะ
เรื องศิลาสิงห์
. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
. นายไพฑูรย์ เชือสุ ข
. นายวันเลิศ การวิวฒั น์
.นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี
หมายเหตุ :

บริษัท
///
///
///
///
///
///
///

บมจ. เอ็น.ที. เอส. สตีลกรุ๊ป
X
/
/
/
//

บริษัทย่อย
บจก. เหล็กสยาม (
X
/
/
//
/
-

)

บจก. เหล็กก่ อสร้ างสยาม
X
/
/
/
//
-

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = ผูบ้ ริ หาร
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เอกสารแนบ 2

ข้ อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บ ริห ารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึงดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทย่อย
ชือ – สกุล

บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จํากัด

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด

บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด

. นายปิ ยุช

กุปต้า

///

///

///

. นายอมิต

โกช

-

-

/

. นายธนะ

เรื องศิลาสิงห์

/

/

/

. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
. นายไพฑูรย์ เชือสุข

/
-

/
//

/
-

. นายวันเลิศ

/

/

//

//

-

-

คน

คน

คน

การวิวฒั น์

7. นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ ัดการ /// = ประธานกรรมการ

หน้า

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายปิ ยชุ กุปต้า *
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และคณะ
จัดการ

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

43 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ McGill
University มอนทรี ออล แคนาดา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิ ยม) Engineering College, Kota,
Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University
อังกฤษ
- Advanced Management Program,
CEDEP, ฝรั งเศส
5 - ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
2555 – ปั จจุบนั
0
None
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2
2
50,000
(0.00)

ไม่มี

-2
-2

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
25 -

-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Chief (Marketing & Sales – Flat
Products)
Chief (Strategy & Integration – LP)
Financial Controller (Long Product)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Steel Limited, India

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อํานวยการผลิต กรรมการผูจ้ ัดการ
NTS, SCSC and SISC
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

หน้า

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล
และบริ หาร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
220,000
ไม่มี
(0.00)

4. นายวันเลิศ การวิวฒั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

47 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

0

ไม่มี

5. นายอรุ น คูมาร์ ชอว์ดารี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานชลบุรี

52 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื องกล) Bihar Institute of
Technology อินเดีย

0

ไม่มี

ช่ วงเวลา
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2546 - 551
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
2 –2

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การสํานักงานทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การสํานักงานเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ระยอง
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง
ผูจ้ ดั การส่วน – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ชลบุรี
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กดิบ
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส- ซ่อมบํารุ ง
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส
(ส่ วนวิศวกรรม และซ่อมบํารุ ง)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บมจ. จี สตีล

หน้า

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม ( ) จํากัด
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายปิ ยชุ กุปต้า *
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และคณะ
จัดการ

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill
University มอนทรีออล แคนาดา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิ ยม) Engineering College, Kota,
Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University
อังกฤษ
- Advanced Management Program,
CEDEP, ฝรั งเศส
5 - ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
2555 – ปั จจุบนั
0
None
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบัน
2 -2
2
2
50,000
(0.00)

ไม่มี

-2
-2

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
25 -

-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Chief (Marketing & Sales – Flat
Products)
Chief (Strategy & Integration – LP)
Financial Controller (Long Product)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Steel Limited, India

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อํานวยการผลิต กรรมการผูจ้ ัดการ
NTS, SCSC and SISC
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

หน้า

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม ( ) จํากัด
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล
และบริ หาร

4. นายวันเลิศ การวิวฒั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

. นาย ไพฑูรย์ เชื อสุข
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานสระบุรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
220,000
ไม่มี
(0.00)

47 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

0

ไม่มี

49 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เครื องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

0

ไม่มี

ช่ วงเวลา

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2546 - 551
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การสํานักงานทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การสํานักงานเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ระยอง
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง
ผูจ้ ดั การส่วน – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – สระบุรี
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป

หน้า

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

1. นายปิ ยชุ กุปต้า *
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และคณะ
จัดการ

2. นายธนะ เรื องศิลาสิงห์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - การผลิต

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill
University มอนทรีออล แคนาดา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิ ยม) Engineering College, Kota,
Rajasthan
- Chevening Scholar, Leeds University
อังกฤษ
- Advanced Management Program,
CEDEP, ฝรั งเศส
5 - ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
2555 – ปั จจุบนั
0
None
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2 -2
2
2
50,000
(0.00)

ไม่มี

-2
-2

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
25 -

-

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Chief (Marketing & Sales – Flat
Products)
Chief (Strategy & Integration – LP)
Financial Controller (Long Product)

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Steel Limited, India

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อํานวยการผลิต กรรมการผูจ้ ัดการ
NTS, SCSC and SISC
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )

Tata Steel Limited, India
Tata Steel Limited, India

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )

*เป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง

หน้า

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้ างสยาม จํากัด
ชื อ – สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

3. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล
และบริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
เกียวกับบทบาท หน้ าที และทักษะ
ของการเป็ นกรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ ห ารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายวันเลิศ การวิวฒั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
โรงงานระยอง

47 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

5. นายอมิต โกช
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี

5

- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ XLRI,
Jamshedpur, อินเดีย
- Associate Member of Institute of Cost and
Works Accountants of India.
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ (เกียรตินิยม),
University of Calcutta, อินเดีย

จํานวน ความสัมพันธ์
การถือหุ้ น ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหว่าง
หน่ วย (%)
ผู้บริหาร
220,000
ไม่มี
(0.00)

0

ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2546 - 551
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
- ปั จจุบนั
2539 - 2550

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื อหน่วยงาน / บริษัท /
ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ัดการสํานักงานทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ัดการสํานักงานเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน – ระยอง
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง
ผูจ้ ดั การส่วน – เหล็กรี ด
ผูจ้ ดั การส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ - Finance
& Accounting

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บจก. เหล็กสยาม ( )
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ ป
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กสยาม ( )
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย

หน้า

ภาคผนวก : เอกสารแนบ -

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัททีออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหั วข้ อนี”

