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1. ข้อมูลทั่วไป 

 

ช่ือบริษัท  : บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “TSTH”) 

(เดิมช่ือบริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือ“MS”) 
   

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 
   

ประเภทธุรกจิ : เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้างการรวมกิจการโดยการเข้าถือหุ้น 
ในบริษัทย่ อย  ได้แ ก่  บ ริษัท  เอ็ น . ที . เอส .  ส ตี ลก รุ๊ป  จ ากั ด  (มหาชน)  ( “NTS”)  
บริษทั เหลก็สยาม (2001) จ ากดั (“SISC”) และบริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั (“SCSC”)  ซ่ึง
บริษทัย่อยทั้งสามบริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาด
เลก็ และอ่ืนๆ  

   

สัญลักษณ์หลกัทรัพย์ : TSTH  
   

วันเร่ิมก่อตั้งบริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 
   

วันเร่ิมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 29 พฤศจิกายน 2545 
   

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

   

โทรศัพท์ : 0-2937-1000 
   

โทรสาร : 0-2937-1223 
   

เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  
   

ทุนจดทะเบียน  : 11,025,579,573 บาท 

  หุน้สามญั               10,772,806,348  หุน้ 

  หุน้บุริมสิทธิ   252,773,225  หุน้ 

ทุนช าระแล้ว  : 8,421,540,848 บาท 

  หุน้สามญั                8,168,767,623   หุน้  

  หุน้บุริมสิทธิ   252,773,225   หุน้ 
   

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ : หุน้ละ 1.00 บาท 
   

http://www.tatasteelthailand.com/


               ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

                                                                                                                                                 หนา้   2   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

ผู้สอบบัญชี : นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3440) 

  บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั   
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขท่ี 183 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ : นางสาวปรารถนา  สิงหะเนติ 

  โทรศพัท ์  0-2937-1000 ต่อ 2430      โทรสาร  0-2937-1223 

  อีเมล ์ pratanas@tatasteelthailand.com 
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ข้อมูลบริษัทย่อย* (ณ 31 มีนาคม 2556)  

 

บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0105544085276 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 
วนัท่ีก่อตั้ง  : 3 กนัยายน 2544 
ท่ีตั้งโรงงาน  : เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 11 ต าบลบางโขมด อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท ์0-3628-8000 โทรสาร 0-3628-8002 
ทุนจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 120,000,000.00 บาท 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
 
บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0105532094348 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้น 
วนัท่ีก่อตั้ง : 4 ตุลาคม 2532 
ท่ีตั้งโรงงาน  : แปลงท่ี ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

  โทรศพัท ์0-3868-3968 โทรสาร 0-3868-3969 
ทุนจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 1,750,000,000.00 บาท 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
 
บริษัท เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001273 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 
วนัท่ีก่อตั้ง  : 4 ตุลาคม 2531 
ท่ีตั้งโรงงาน  : เลขท่ี 351 หมู่ท่ี 6 ถนนทางหลวงสายท่ี 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
  โทรศพัท ์0-3834-5355 โทรสาร 0-3834-5350 

ทุนจดทะเบียน  : 4,628,010,864.00 บาท 
ทุนช าระแลว้  : 4,627,965,356.40 บาท 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ : 1.20 บาท 
ถือโดย TSTH   99.76 % 
 

หมายเหตุ  ท่ีอยูข่องส านกังานใหญ่บริษทัยอ่ยทั้งสาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศพัท ์ 0-2937-
1000   โทรสาร  0-2937-1223 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษทัทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าโครงสร้างการบริหารความเส่ียงข้ึนเพ่ือส่งเสริมการจดัการ
ความเส่ียงดว้ยวธีิการคาดการณ์ไปขา้งหนา้ ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถท่ีจะเผชิญและจดัการกบัความเส่ียงเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากความเส่ียงต่างๆ ไดโ้ดยในขณะเดียวกนัก็จะช่วยใหบ้ริษทัสามารถแสวงหาโอกาสท่ีมีอยู ่ เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ทางดา้น
ธุรกิจไดต่้อไปอีกดว้ย 

การท่ีบริษทัด ารงอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นท่ีคาดการณ์ไดว้่าบริษทัจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและขอ้ท่ีตอ้ง
พิจารณาในหลายดา้น ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดจ้ดัท าและรวบรวมความเส่ียงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนด าเนินการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดถึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ สถานการณ์ดา้นการตลาด รวมถึงศกัยภาพและความสามารถขององคก์ร โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะไดมี้การพิจารณาและเปรียบเทียบในปัจจยั และภารกิจงานดา้นต่างๆ ทั้งหมด ประกอบกบัส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้้หลักๆ ท่ีบริษทัไดป้ระสบหรือเผชิญมา และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือก าหนด
มาตรการและกลยทุธ์ในการบรรเทาความเส่ียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ ทั้งน้ี ไดมี้กระบวนการจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่ไปกบัการมอบหมายงานใหแ้ต่ละส่วนงานรับไปด าเนินการเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส าหรับการประเมินแนวทางในการจดัการความเส่ียงประเภท
ต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ความเส่ียงด้านการตลาด 

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกบัความเส่ียงอย่างมาก จากความตอ้งการและราคาของสินคา้ท่ีมีความผนัผวนตาม
ฤดูกาล เช่นเดียวกบัในประเทศอ่ืนท่ีตอ้งประสบความเส่ียงน้ี ทั้งในดา้นราคาวตัถุดิบและราคาของสินคา้ส าเร็จรูป เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาวมกัใช้งานในภาคการก่อสร้างเป็นหลกั ดงันั้นการเติบโตของอตัราผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศจึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผนัผวนทางดา้นอุปสงค ์นอกจากนั้น จากการท่ีประเทศไทยไดส่้งเสริมในเร่ืองขอ้ตกลงการคา้เสรี 
จึงเป็นเหตุใหส้ถานการณ์ทางดา้นอุปทานไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงสืบเน่ืองมาจากการน าเขา้เหล็กจากต่างประเทศซ่ึงน าไปสู่
ความผนัผวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนต่อราคาของผลิตภณัฑเ์หลก็ส าเร็จรูป 

บริษทัไดด้  าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในการบรรเทาและลดผลกระทบดา้นลบของความเส่ียงดา้นการตลาด โดยการ
มุ่งเนน้ท่ีการสร้างตราสินคา้ในสายผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั นอกจากนั้น บริษทัยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถลดการพ่ึงพิงตลาดดา้นการก่อสร้างไม่ใหมี้มาก
จนเกินไป ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพ่ิมมูลค่าสูงข้ึนน้ีจะท าใหมี้รายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน การท่ีบริษทัมุ่งเนน้ในการเพ่ิมสัดส่วนสินคา้เหลก็
พิเศษมากข้ึน จะมีผลโดยตรงต่อการลดความเส่ียงทางดา้นการตลาดได ้

ในส่วนของยทุธศาสตร์นั้น กระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่มีกลไกท่ีเขม้แขง็ส าหรับรวบรวมความตอ้งการ
เฉพาะดา้นของลูกคา้ และมีการออกแบบผลิตภณัฑต่์างๆ อยา่งล ้าหนา้เพ่ือใหต้อบสนองวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้ 
โดยในการพฒันาผลิตภณัฑต่์างๆ บริษทัยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากทรัพยากรท่ีเช่ียวชาญทางเทคนิคทั้งในประเทศและจากระดบั
กลุ่มบริษทั 
 
2. ความเส่ียงด้านวัตถุดบิ 

การท่ีธุรกิจตอ้งข้ึนอยูก่บัราคาของวตัถุดิบเช่นเดียวกบับริษทัผูผ้ลิตเหล็กรายอ่ืนๆ บริษทัจึงตอ้งเตรียมป้องกนัปัญหา
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน ทั้งดา้นปริมาณและราคาของวตัถุดิบ หลงัจากท่ีบริษทัตดัสินใจหยดุ MBF ความเส่ียงของ
บริษทัจึงจ ากดัอยูท่ี่เศษเหลก็ ดงันั้น แนวทางในการบรรเทาและลดปัจจยัความเส่ียงน้ีของบริษทัก็คือ การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี
ในเครือข่ายผูข้ายวตัถุดิบภายในประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่การรวบรวมเศษเหลก็ในประเทศจะเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ นอกเหนือจากน้ีแลว้การน าเขา้เศษเหลก็จากต่างประเทศก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของเคร่ืองป้องกนั ความเส่ียง
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ดา้นวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัได ้ เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจดัท าสัญญาและจดัหาเศษเหลก็ใหไ้ดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถช่วยลด
ความเส่ียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัการด าเนินการในดา้นน้ีและไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ เป็นอยา่งดีจากระดบักลุ่มบริษทัทาทาสตีลดว้ยกนั 
 
3.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเลก็ (MBF) 

โครงการเตาถลุงเหลก็ขนาดเลก็ท่ี NTS ไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากถ่าน
โคก้และสินแร่เหลก็มีราคาสูงข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งตดัสินใจหยดุการผลิตของเตาถลุงดงักล่าวนบัตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2554 เป็นตน้มา แต่ไดบ้  ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งเหมาะสม บริษทัไดด้  าเนินการกบัความเส่ียงท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเร่ิม
กลบัมาผลิตอีกคร้ัง โดยบริษทัยงัคงรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูข้ายวตัถุดิบทุกรายในช่วงท่ีหยดุเคร่ืองจกัร 
 
4.  ความเส่ียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เช่นเดียวกนักบัผูผ้ลิตเหล็กในประเทศต่างๆ ซ่ึงกระบวนการผลิตเหล็กจะมีปัจจยัความเส่ียงต่อสุขภาพความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้มในการท างานอยู่ดว้ย ถึงแมว้่าการผลิตเหล็กจะไม่มีการใชว้สัดุหรือวตัถุดิบท่ีเป็นอนัตราย แต่ในกระบวนการ
ผลิตเหลก็จะตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูงและตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยหรือบรรทุกส่ิงของท่ีมีน ้าหนกั ดงันั้น ทุกโรงงานซ่ึงมีทั้งพนกังานประจ า
และ ผูรั้บเหมาจึงจ าเป็นตอ้งมีแผนจดัการเพื่อความปลอดภยัท่ีครอบคลุมทุกๆ  ดา้นอย่างสมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดจ้ดัท า
โครงการความเป็นเลิศดา้นความปลอดภยัข้ึนท่ีโรงงานทั้งสามแห่ง ของบริษทั โดยเฉพาะการปฏิบติัตามโครงการควบคุมความ
เส่ียงร้ายแรง เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากสภาพการท างานและวธีิการท างานท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงไดด้  าเนินการอย่างจริงจงัตลอด
ปีท่ีผ่านมาการก าหนดให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามแนวทางจดัการความปลอดภยัส าหรับผูรั้บเหมาอย่างเขม้งวดเพ่ือมุ่งไปสู่ “ความ
ผดิพลาดเป็นศูนย”์ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัในทุกหนา้ท่ีงานท่ีมีผูรั้บเหมาท างาน  โครงการความ
เป็นเลิศในดา้นความปลอดภยัน้ียงัไดข้ยายจากโรงงานผลิตไปยงัส านักงานของบริษัทอีกดว้ย  โดยมีการฝึกซ้อมด้านความ
ปลอดภยัและมีการจดัฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานเป็นประจ า 

บริษทัและบริษทัย่อยไดก้ าหนดล าดบัความส าคญัเพ่ือให้การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรไดเ้กิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ดว้ยการก าหนดกฎระเบียบในการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบต่อชุมชนในเร่ืองน้ี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดม้อบเกียรติบตัรรับรองความทุ่มเทพยายามของ NTS และ SCSC ในดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม วตัถุดิบหลกัท่ี
น ามาใชใ้นการผลิตของทั้งสามโรงงาน ไดแ้ก่ เศษเหลก็มีการน ากลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่ไดท้ั้งหมด บริษทัไดก้ าหนดกรอบการ
ท างานดา้น TPM และภายใตโ้ครงสร้างการรายงานของเสีย ไดก้ าหนดใหพ้นกังานตอ้งด าเนินการช้ีบ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุด
ท่ีก่อเกิดของเสีย ตลอดจนตอ้งด าเนินโครงการเพื่อลดการใชพ้ลงังานดว้ย  ซ่ึงบริษทัไดด้  าเนินการตรวจสอบการใชพ้ลงังานเป็น
ประจ าทุกปีโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากกลุ่มบริษทัทาทา สตีล การด าเนินการดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีไดช่้วยให้เกิดระบบการแจง้เตือนท่ี
เหมาะสมเม่ือมีความเส่ียงใดๆ เกิดข้ึน 
 
5.  ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 

ส าหรับพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพซ่ึงมีตวัเลขผูว้่างงานอยู่ในระดบัต ่า จึงท าให้บริษทั
ตอ้งประสบกับความเส่ียงอย่างเห็นไดช้ัดจากอตัราการลาออกของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบัพนักงาน
ปฏิบติัการ และพนกังานระดบับงัคบับญัชาของบริษทั แต่ความเส่ียงน้ี โดยปกติจะลดลงเน่ืองจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไดบ้ริหาร
จดัการเพื่อการรักษาทรัพยากรบุคคล ส าหรับบริษทัเองก็ไดส่้งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตกา้วหน้าในหน้าท่ี
การงาน พร้อมๆ ไปกบัการพฒันาบุคลากรอย่างกวา้งขวางทั้งในดา้นการปฏิบติังานในหน้าท่ีงานโดยตรง และดา้นการจดัการ
ต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนักงานและท าให้พนักงานท างานกบับริษทัต่อไป ในปีท่ีผ่านมา
บริษทัไดริ้เร่ิมจดัท าโครงการพฒันาผูน้ าเพื่ออนาคตเพื่อใหโ้อกาสพนกังานสามารถมีความเติบโตและพฒันาตนเองในหน้าท่ีการ
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งานไดอ้ย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการความรู้และระบบงาน  IT ท่ีเก็บรวบรวมความรู้ของ
พนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัของบริษทัไป 
 
6.  ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศจะส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อ
ความสามารถในการสร้างผลก าไรของธุรกิจโดยเฉพาะในรูปของการเพ่ิมข้ึนของการจดัซ้ือจากต่างประเทศถึงแมว้่าอาจจะดูเล็ก 
นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดรวมรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจทั้งหมดของบริษทัแต่บริษทัก็ไดก้ าหนดปัจจยัความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศดงักล่าวไว ้ซ่ึงบริษทัไดบ้ริหารโดยการใชม้าตรการท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 
ในการป้องกนัความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงมีการก ากบัดูแลและติดตามผลโดยคณะกรรมการทางการเงินระดบัภูมิภาค และ
ก าหนดใหมี้กลไกในการรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งเป็นทางการดว้ย 

 
7.  ความเส่ียงเกีย่วกบัภัยธรรมชาติ 

จากการท่ีส านักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ใน 4 พ้ืนท่ีแตกต่างกนัความเส่ียงของบริษทัต่อภยัทางธรรมชาติจึงอยู่ใน
ระดบัปานกลางในช่วงเหตุการณณ์อุทกภยัของปีท่ีผ่านมา โรงงานผลิตเหล็กของบริษทัท่ีจงัหวดัสระบุรีไดรั้บการป้องกนัเป็น
อย่างดีเพ่ือไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วม ถึงแมว้่าจะตอ้งปิดท าการสืบเน่ืองจากน ้ าท่วมบริเวณท่ีพกัอาศัยของพนักงาน 
ส าหรับอีกสองโรงงานทางภาคตะวนัออกของไทยไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ดี บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงในการ
ด าเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และดว้ยเหตุน้ีจึงไดท้  าประกนัภยัให้ครอบคลุมความเส่ียงจากภยัธรรมชาติต่างๆ ตลอดจน
บริษทัไดก้ าหนดให้มีขั้นตอนปฏิบติัในการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินข้ึนส าหรับทุกโรงงาน และไดมี้การจดัการฝึกซ้อมรับมือเป็น
ระยะๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในกรณีท่ีมีการหยุดชะงกัของธุรกิจบริษทัก็
สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นได ้เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนและโยก
การผลิตระหวา่งโรงงานทั้งสามแห่งไดอ้ยา่งคล่องตวั 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ประวตัแิละพฒันาการทีส่ าคญัทีผ่่านมามดีงันี ้
 

2545  บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ในช่ือ 
“บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” (MS) 

 บริษทัควบรวมกิจการระหวา่ง NTS กบั SISC และ SCSC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ากดั (CHC) 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุมติัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมซ้ือขายภายใตห้มวด 
“REHABCO” 

12 กรกฎาคม 
 

29 พฤศจิกายน 
 

18 ธนัวาคม 

2547  ตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัใหย้า้ยหมวดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทักลบัสู่หมวด 
“CONMAT” 

18 พฤษภาคม 

2548  CHC บรรลุขอ้ตกลงท่ีจะขายหุน้ MS ท่ีถืออยูใ่นบริษทัทั้งหมดใหแ้ก่กลุ่ม Tata Steel 15 ธนัวาคม 

2549 
 

 กลุ่ม Tata Steel ร่วมกนัยืน่ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัทั้งหมดโดยสมคัรใจ จาก    
ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นการทัว่ไป 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัเปล่ียนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel” 
 บริษทัเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” เป็น  

“บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” 
 ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศเปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัในระบบการซ้ือขาย

จาก “MS” เป็น “TSTH” 

24 กุมภาพนัธ์ 
 

4 เมษายน 
14 ธนัวาคม 

 
19 ธนัวาคม 

 
2550 
 

 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2549 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 
0.03 บาท (38% ของก าไรสุทธิ) 

15 พฤษภาคม 
 

2551 
 

 บริษทัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2550 – 2551 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั  
ในอตัราหุน้ละ 0.076 บาท (20% ของก าไรสุทธิ) 

20 สิงหาคม 
 

2552 
 

 โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซ่ึงเป็นโครงการผลิตเหลก็โดยใชแ้ร่เหลก็
เป็นวตัถุดิบไดก่้อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

2554 
 

 ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศปรับเปล่ียนหมวดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัมาอยู่ใน
หมวด “STEEL” 

 โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยดุการผลิตเป็นการชัว่คราว เน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ีมี
ราคาสูงข้ึน และคาดวา่จะกลบัมาด าเนินการผลิตเม่ือความผนัผวนของราคาวตัถุดิบกลบั
เขา้สู่สภาวะการณ์ท่ีเหมาะสม 

 บริษทัเปิดตวัตราสินคา้ใหม่ “TATA TISCON” 

4 มกราคม 
 
 
 

2555  บริษทักา้วเขา้สู่ตลาดผลิตภณัฑใ์หม่ เป็น “เหลก็เพลา” (Special Bar Quality) ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย 

 บริษทัเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ “เหลก็เส้นตา้นแรงส่ันสะเทือนแผน่ดินไหว” คร้ังแรกใน
ประเทศไทย ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนม้เร่ืองแผน่ดินไหว 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) มีบริษทัยอ่ยคือ NTS SISC และ 
SCSC ซ่ึงทั้งสามบริษทัเป็นผูผ้ลิตเหลก็เส้น เหลก็ลวด และเหลก็เพลา 

การด าเนินงานของบริษทัเป็นการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทัโดยมีบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบายการบริหาร
ระดบัสูงสุด และบริษทัยอ่ย ทั้งสามจะดูแลดา้นการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารท่ีบริษทัก าหนดไวท้ั้งดา้น
การตลาด การวางแผนการผลิต การจดัหา วตัถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษทัยอ่ยท่ี Tata Steel Limited 
(“TSL”) ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100 ด าเนินธุรกิจเป็นบริษทัลงทุน มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ทั้งน้ี TSL 
เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมายอินเดียและเป็นบริษทัผลิตเหลก็ท่ีหลากหลายหน่ึงในสามอนัดบัแรกของประเทศ
อินเดีย แมว้า่ TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย
จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อีกทั้งยงัใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือTSTH อยา่งเตม็ท่ีใน
เร่ืองการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางดา้นเทคโนโลย,ี knowhow, ความรู้ดา้นการเงิน, การฝึกอบรม และการขายระหวา่งประเทศ
โดยผา่นทางส านกังานเครือข่าย ดว้ยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSLขบัเคล่ือนกลยทุธ์ผลิตภณัฑท์รงยาวในลกัษณะ
ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษทัมีนโยบายในการจดัสรรก าลงัการผลิตส าหรับแต่ละบริษทัยอ่ย บริษทัมีนโยบายในการจดัสรรก าลงัการผลิต
ส าหรับแต่ละบริษทัยอ่ยดว้ยเป้าหมายท่ีจะท าใหเ้กิดผลก าไรสูงสุดแก่บริษทัโดยรวม ดว้ยความช านาญเฉพาะและความสามารถ
ในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตดัสินใจอยา่งมืออาชีพสามารถผลิตสินคา้ไดห้ลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของตลาดและลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
 

โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

(“SCSC”) 

99.99% 99.76% 99.99 %  

บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป 

(“NTS”)  
 

   บจก. เหล็กสยาม (2001) 

(“SISC”) 

   บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

(“TSTH”) 
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บริษัทย่อย 
ทุนช าระแล้ว (ล้านบาท) 
ณ 31 มีนาคม 2555 

ประเภทธุรกจิ ผลติภัณฑ์ 

บมจ. เอน็. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป 4,627.96 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น และเหลก็ลวด  
บจก. เหลก็สยาม (2001) 120.00 ผลิตเหลก็ เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น 

 
 
 
โครงสร้างรายได้ 
 
บริษทัมีสัดส่วนของรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายตามประเภทผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีการผลิตโดยแต่ละบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  
ประเภทผลิตภณัฑ ์  ปี 2555 - 2556  ปี 2554 - 2555  ปี 2553 - 2554  
   (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  
ภายในประเทศ           
เหลก็เส้น  12,803 51.18  12,609 48.08  12,306 45.98  
เหลก็ลวด  9,167 36.65  10,543 40.20  10,357 38.70  
เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  1,452 5.81  1,109 4.23  758 2.83  
อ่ืนๆ  121 0.48  145 0.55  105 0.39  
รวมรายได้จากการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ 

 
23,543 94.12 

 
24,406 93.06  23,526 87.91  

           
ส่งออก           
เหลก็เส้น  815 3.26  736 2.81  1,678 6.27  
เหลก็ลวด  641 2.56  1,081 4.13  1,557 5.82  
เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  - -  - -  - -  
อ่ืนๆ  - -  - -  - -  
รวมรายได้จากการส่งออก  1,472 5.88  1,817 6.94  3,236 12.09  
           
รวมรายได้จากการจดัจ าหน่ายทั้งส้ิน  25,015 100.00  26,223 100.00  26,762 100.00  
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
1.  เหลก็เส้น 

ผลิตภณัฑน้ี์ประกอบดว้ย เหลก็เส้นกลมและเหลก็ขอ้ออ้ยท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. 
ตามล าดบั เหลก็เส้นกลม ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR 24 และเหลก็ขอ้ออ้ย
ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 24-25 2548 ชั้นคุณภาพ SD 30 SD 40 และ SD 50 เหลก็ขอ้
ออ้ยใชป้ระโยชน์หลากหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่นคอนกรีตเสริมเหลก็ในงานถนน สะพาน เสาตอม่อ อาคาร บา้น และ 
งานก่อสร้างทัว่ไป เป็นตน้ 
 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์หลก็เส้นขอ้ออ้ย เพ่ิมข้ึนมาอีกชนิดหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัสามารถตา้นทาน
แรงส่ันสะเทือนแผน่ดินไหวภายใตช่ื้อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดัก๊ไทล ์ชั้นคุณภาพ SD 40 เส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 10-40 มม. 
ซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรฐานสากลเทียบเท่าเหลก็เส้นตา้นทานแรงส่ันสะเทือนแผน่ดินไหวจากทัว่โลก ซ่ึงมัน่ใจไดว้า่เม่ือมีแรง
พลงังานเขา้มากระท าจากภายนอก เช่น แรงแผน่ ดินไหว ลมพายุ หรือคล่ืนกระแสน ้าท่ีรุนแรง โครงสร้างอาคารในประเทศไทย
จะไดรั้บความคุม้ครองและปลอดภยัมากข้ึน 
 
2.  เหลก็ลวดคาร์บอนต ่า 

เหลก็ลวดคาร์บอนต ่าชั้นคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 5.5-16 มม. 
และ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ JIS G3507 (1991) 
ตามล าดบัเหลก็ลวดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในงานก่อสร้างเช่น ลวดผกูเหลก็ ตะปู ลวดตาข่าย ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม ลวดเช่ือม ลวด
เบอร์ สกรูและน๊อต เป็นตน้ 
 
3.  เหลก็ลวดคาร์บอนสูง 

เหลก็ลวดชั้นคุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 5.5 - 19 มม. และ ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 349-2548 เหลก็ลวดชนิดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตลวดท่ีใชใ้นงานคอนกรีตแรงดึงสูง 
(PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับ แรงยดึ สปริงรับแรงบิด ลวดสลิง เป็นตน้ 
 
4.  เหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก 

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็มีหลายลกัษณะ เช่น เป็นมุมหรือเป็นราง และผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 1227-2539 ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใชป้ระโยชน์หลากหลายใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ท าโครงหลงัคา เสาไฟฟ้า และโครงป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
 
5.  เหลก็เพลา 

เหลก็เพลาเป็นเหลก็เส้นกลม มีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 19 - 40 มม.ส าหรับชั้นคุณภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม JIS G3101 (1995) ส าหรับการใชง้านทัว่ไป และ ชั้นคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐาน JIS G4051 
(1979) ส าหรับการใชง้านพิเศษผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีใชใ้นภาคยานยนตแ์ละวศิวกรรมทัว่ไป 
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6.  เหลก็เส้น ตัด และ ดดั ส าเร็จรูป 
ผลิตภณัฑเ์หลก็ตดัและดดัพบัน้ีใชผ้ลิตภณัฑเ์หลก็เส้นท่ีมีคุณภาพของบริษทัเป็นวตัถุดิบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้เฉพาะแต่ละรายซ่ึงช่วยในเร่ืองการประหยดัเวลา แรงงาน และลดตน้ทุนการขนส่งนอกจากนั้น ลูกคา้ยงัสามารถ
ประหยดัการใชเ้หลก็ได ้เน่ืองจากไม่มีเศษเหลือจากการตดัพบัเอง ท่ีบริเวณงานก่อสร้าง 
 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 
บริษทัย่อยของ TSTH ทุกบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย SISC SCSC และ NTS มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมระบบการบบ

บริหารงานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดบัสากลโดย SISC และ SCSC ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ NTS 
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคุณภาพ) นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนักถึง
ความส าคญัของการดูแลส่ิงแวดลอ้มและห้องปฏิบติัการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย SCSC ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) และ NTS ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
(มาตรฐานขอ้ก าหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถของหอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบเทียบ) ตลอดจนให้ความส าคญัต่อมาตรการ
ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อสุขอนามยัท่ีดีของพนักงานทุกคน  โดยSISC และ SCSC ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน TIS 18001:2542 และ OHSAS18001:2007 (มาตรฐานสากลส าหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
นอกจากน้ี ฝ่ายการตลาดและการขายของบริษทั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
 
สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์ส าหรับขอ้ยกเวน้ทางภาษีท่ีได้รับจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  ท่ีบริษทัยอ่ย มีอยู ่ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 ซ่ึงสิทธิประโยชน์ดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
ปริมาณการผลติ 

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

NTS 

ระยะที่ 2 

 

 

 

MBF* 

 

500,000 

 

 

 

500,000 

 
 ไดรั้บยกเวน้ภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมด าเนินการ  

(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) 
 ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 8 สามารถน ามาหกัก าไรท่ีตอ้งเสียภาษี 

ใน 5 ปีถดัไป 
 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี  

ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) 
 ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 8 สามารถน ามาหกัก าไรท่ีตอ้งเสียภาษี 

ใน 5 ปีถดัไป 

* Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหลก็ขนาดเลก็  
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
ตลาดภายในประเทศ 
1.  เหลก็เส้น 

บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ดยด าเนินการผา่นเครือข่ายของผูจ้  าหน่ายสินคา้ในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจงัหวดั
ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษทันั้น จะจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หผู้รั้บเหมาและ
เจา้ของโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ในปีท่ีผา่นมาบริษทัสามารถเพ่ิมยอดขายผา่นตวัแทนในต่างจงัหวดัไดม้าก
ข้ึนร้อยละ 77 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ดงันั้นจึงท าใหแ้บรนด ์TATA TISCON มีความแขง็แกร่งมากข้ึนจนท ายอดขายไดม้ากท่ีสุด
ในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 29 (เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25) การใชแ้นวทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ 
นั้นแตกต่างไปจากวธีิการท่ีคู่แข่งส่วนใหญ่ใช ้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีการขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกวา่ ยอดขายใน
พ้ืนท่ีต่างๆ ดงักล่าวไม่มีความผนัผวนมากนกั และมกัเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างผลก าไรใหบ้ริษทัสูงกวา่คู่แข่งในล าดบัถดัไปมาก ใน
ส่วนของความพยายามท่ีจะปรับปรุงสัดส่วนของผลิตภณัฑต่์างๆ นั้น บริษทัประสบความส าเร็จในการท ายอดขายผลิตภณัฑใ์หม่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 ในปีบญัชี 2556 มากกวา่ในปีบญัชี2555 นอกจากน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัยงัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเหลก็ตา้น 
แรงสะเทือนแผน่ดินไหวในช่ือ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดัก๊ไทล ์ โดยไดท้  าการตลาดท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ผลิตภณัฑด์งักล่าว
เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเพ่ือใหลู้กคา้มีทางเลือกใหม่ในการเสริมความมัง่คงแขง็แรงใหก้บัโครงสร้างของอาคารในเขต
พ้ืนท่ีเส่ียงต่อภยัจากแผน่ดินไหว ผลิตภณัฑใ์หม่น้ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี และก าลงัอยูร่ะหวา่งท่ีจะขยายตลาดไปยงัเขตพ้ืนท่ี
อ่ืนท่ีมีความเส่ียงจากแผน่ดินไหวเพ่ิมเติมอีก 
 
2.  เหลก็ลวด 

LCWR เป็นเหล็กลวดท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายไปยงัผูผ้ลิตสินคา้ส าเร็จรูปเช่น ตะปู ร้ัว ตาข่าย และลวดผกูเหล็ก เป็นตน้ 
ส าหรับเหล็กลวดพิเศษเช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้กบัผูผ้ลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงส าหรับงานคอนกรีตอดัแรง (PC 
wires และ PC strands) ลวดเช่ือมในอุตสาหกรรม สลกัภณัฑข์ั้วไฟฟ้า ลวดเหล็กส าหรับลวดขอบยางรถยนต์(Tire bead wires) 
และ ลวดเหลก็ส าหรับงานข้ึนรูปสปริง เป็นตน้ซ่ึงเป็นการขายไปยงัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตโดยตรงเป็นหลกั 
 
3.  เหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก 

ปัจจุบนัช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีคือ ผา่นทางตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงจะกระจายสินคา้ต่อไปยงั
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง และผูผ้ลิตแปรรูป 
 
4.  เหลก็เพลา 

บริษทัจดัจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตยานยนต ์และภาควศิวกรรมทัว่ไป รวมถึงผูผ้ลิตเหลก็เพลาขาว 
 
5.  เหลก็เส้น ตัด และ ดดั ส าเร็จรูป 

เป็นบริการพิเศษท่ีใหแ้ก่ผูรั้บเหมา โดยเหลก็ท่ีถูกดดัเป็นรูปทรงต่างๆ ถูกส่งโดยตรงไปยงัโครงการตามรายการส่ังตดัท่ี
ไดรั้บจากลูกคา้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียเหล็กเส้นท่ีเหลือเศษจากการ ตดัและดดัท่ีหน้างานอีกทั้งยงัเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน และลดการใชแ้รงงาน ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับงานก่อสร้างในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนงานในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆให้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินคา้ท่ีมี
มลูค่าเพ่ิมในกลุ่มเหลก็ลวดพิเศษส าหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต ์อาทิเช่น เหลก็ลวด ER70S-6 ส าหรับการใชง้านเป็นลวดเช่ือม 
CO2 wire เหล็กลวด SWRH77B ส าหรับงานสปริงโชค้อพัในรถจกัรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวด 10B21 10B22 
ส าหรับงานน๊อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต ์และงานก่อสร้าง เป็นตน้ 
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ตลาดส่งออก 
บริษทัส่งออกทั้งเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา 

เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ โดยผ่านทางเครือข่ายการกระจายสินคา้ท่ีเป็นระบบ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดส่้งออกสินคา้
เหลก็เส้น ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ TATA TISCON ไปประเทศอินเดีย โดยไดรั้บการสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินคา้ของ 
ทาทาสตีล อินเดีย 
 

สัดส่วนของช่องทางจดัจ าหน่าย 

 สัดส่วนการจ าหน่ายเหลก็ผา่น 3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีบริษทัมีในประเทศ ปรากฎตามตารางขา้งล่าง 

 

ช่องทางจัดจ าหน่าย 
% ของการจ าหน่าย 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ขายตรง 46% 49% 48% 43% 43% 

ตวัแทนจ าหน่ายส่วนภูมิภาค 13% 8% 8% 13% 15% 

ตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

41% 43% 44% 44% 42% 

รวม 100 100 100 100 100 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 
ภาวะการแข่งขัน 
ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทกล่าวคือ ผูผ้ลิตท่ีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผูผ้ลิตท่ีไม่มีเตา
หลอมไฟฟ้า (Non-EAF) ผูผ้ลิตท่ีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จดัหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศเพ่ือใช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิต ผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูปท่ีเรียกว่าเหล็กแท่งซ่ึงจะถูกน าไปผลิตผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปเช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด 
เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผูผ้ลิตท่ีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าใชเ้หล็กแท่งซ่ึงไดจ้ากการซ้ือมาในการผลิตผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูป 

เม่ือพิจารณาถึงก าลงัการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหลก็ทรงยาว เห็นไดอ้ยา่งชดัวา่ปริมาณการผลิตมีมากกวา่ความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ เน่ืองมาจากขอม้ลูท่ีวา่ผูผ้ลิตเหลก็เส้นในตลาดมีมากจึงส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในภาคเหล็กเส้น 
ส าหรับเหล็กลวดในประเทศมีผูผ้ลิต 3 ถึง 4 รายโดยเหล็กลวดคาร์บอนสูง ถูกน าเขา้จากประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เป็นตน้ 
นบัตั้งแต่ปี 2554 มีปริมาณการน าเขา้สินคา้เหลก็ลวดสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภณัฑต่์างๆ ดงักล่าว
เป็นประเภทท่ีผูน้  าเขา้สามารถประหยดัอากรน าเขา้ได้ 5% ในขณะท่ีผูส่้งออกในจีนก็สามารถขอคืนภาษีได ้9% ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็น
สาเหตุใหผู้ใ้ชเ้หลก็เส้นในประเทศหนัไปน าเขา้เป็นจ านวนมากจนส่งผลใหผู้ผ้ลิตในประเทศตอ้งมีการปิดหน่วยผลิตเหล็กลวดไป
บางส่วนหรือปิดไปทั้งหมด ประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ประสบปัญหาน้ีเดียวกนั และรัฐบาลต่างๆ ไดก้ าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการน าเขา้ในลกัษณะดงักล่าว ส่วนรัฐบาลไทยก าลงัประเมินปัญหาน้ีและคาดว่าในปีน้ีจะมีการออก
มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ีต่อไป 
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ผู้ผลติเหลก็ทรงยาวในอุตสาหกรรมเหลก็และก าลงัการผลติ (ณ 31 มีนาคม 2556)  

(ตันต่อปี) 

บริษัท 
ก าลงัการผลิตเหล็กทรงยาว 

ก าลงัการ
หลอม เตาหลอมไฟฟ้า

(EAF) 
ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า

(Non-EAF)  
รวม 

ทาทาสตีล(ประเทศไทย) (TSTH) 1,700,000 - 1,700,000 1,500,000 

บางสะพานบาร์มิลล ์ (BSBM) - 1,000,000 1,000,000 - 
กรุงเทพผลิตเหลก็(BSI) 750,000 - 750,000 360,000 
โรงงานเหลก็กรุงเทพ (BISW) 500,000 - 500,000 240,000 
ไทคูณเวลิด์ไวด ์(TYCN) - 500,000 500,000 - 

บูรพาสตีล(BRP)/ มิลคอนสตีลอินดสัตรี(MCST)  550,000 550,000 500,000 
เอม็ เมททลั (M Metal)  800,000 - 800,000 300,000 
บีเอน็เอน็เอสสตีลกรุ๊ป (BNNS) 240,000 - 240,000 250,000 
ยเูนียนเมตลั (UMC) 200,000 - 200,000 420,000 

สยามสตีลซินดิเคท (SSS) 200,000 - 200,000 110,000 
ไทรอมัพส์ตีล(Triumph) / ไพศาลสตีล 120,000 - 120,000 120,000 
ไทยสตีลบาร์ (GS)  120,000 - 120,000 120,000 
น ่าเฮงสตีล (NHS) 300,000 - 300,000 300,000 

ไทยสตีลโปรไฟล ์(TSC) - 320,000 320,000 - 
เหลก็สยามยามาโตะ (SYS) 1,340,000 - 1,340,000 1,400,000 
โนวาสตีล (NS)/โนวา.พี.เอม็.สตีล - 700,000 700,000 - 
พระประแดงเชฟสตีล  - 1,000,000 1,000,000 - 

บีพี ไวร์ร็อด (BPWR) - 600,000 600,000 - 
เกษมศกัด์ิ เทรดด้ิง 180,000 - 180,000 100,000 
อ่ืนๆ - 1,978,000 1,978,000 132,000 
ผลผลติรวม 6,450,000 6,648,000 13,098,000 5,852,000 

ที่มา:   สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย (ISIT) 

 
ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษทัมุ่งเนน้การส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กมัพชูา เวยีดนาม อินโดนีเซีย 
และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริษทัยงัมีการส่งสินคา้เหลก็เส้นไปยงัประเทศอินเดียอีกดว้ย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงรายรับสูงสุดทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การมีเครือข่ายการจดัจ าหน่ายท่ีดีและมีระบบ จึงส่งผลใหเ้หลก็เส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายท่ีดี และจากการท่ีบริษทัสร้าง
ความต่อเน่ืองในการท าธุรกิจ จึงไดรั้บค าส่ังซ้ือจากลูกคา้ในอาเซียนอยา่งสม ่าเสมอการแข่งขนัส่วนใหญ่มาจากผูป้ระกอบการใน
ประเทศ และจากประเทศจีน 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ปี 2555 เป็นปีท่ีมีความทา้ทายส าหรับอุตสาหกรรมเหลก็ของโลก โดยมีความตอ้งการใชเ้หล็กเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีน้อยลง
มากอยา่งเห็นไดช้ดัอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี 2552 ทั้งน้ีเน่ืองจากวิกฤตยโูรโซน ซ่ึงส่งผลอยู่ตลอดปี 2555 และผลกระทบดงักล่าว
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ท าใหป้ริมาณการขายเหลก็ลดลงและส่งผลต่อความผนัผวนของราคาในช่วงตน้ปี ผูผ้ลิตทัว่โลกยงัคงเผชิญกบัสภาพท่ีมีการเติบโต
ของอุปทานมากกวา่อุปสงค ์ท าใหมี้การใชพ้ลงัการผลิตในอตัราเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณต ่ากว่าร้อยละ 80 การท่ีเหล็กราคาต ่าลงและมี
การชะลอตวัของอุปสงคย์งัเกิดจากการท่ีจีนทุ่มเหล็กในตลาดโลกในปี 2555 แต่ปริมาณการใช้เหล็กในจีน ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภครายใหญ่ท่ีสุดของโลก คาดว่าจะเติบโตข้ึนราวร้อยละ3.5 ในปี 2556 ต่อเน่ืองจากการเติบโตข้ึนร้อยละ 1.9 ในปี 2555 
อย่างไรก็ตามคาดว่าอุปสงคใ์นสหภาพยุโรปจะไม่ดีข้ึนมากนักในปี 2556 แมว้่าจะเห็นไดว้่ามีปริมาณการเก็บสต็อคเพ่ิมข้ึนบา้ง
เล็กน้อยบา้งแลว้ในช่วงตน้ปีน้ีในภูมิภาคเอเชียอาคเนยค์วามตอ้งการใช้เหล็กฟ้ืนตวัข้ึนอย่างรวดเร็วในปี2555 และมีอตัราการ
เติบโตท่ีแข็งแกร่งอยู่ท่ีร้อยละ 7.6 มากกว่าในปี 2554 ซ่ึงน าโดยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และยงัเป็นท่ีคาดกนัว่า
ภูมิภาคน้ีจะเติบโตเช่นเดียวกนัต่อไปอีกในปี 2556 มากกวา่ปี 2555 อยา่งไรก็ดีการใชก้ าลงัการผลิตยงัคงเป็นปัญหาท่ีน่ากงัวลของ
ผูผ้ลิตเหล็กในภูมิภาคน้ี ซ่ึงประสบปัญหาจากการน าเขา้เหล็กราคาต ่าจากประเทศจีน  บรรดากลุ่มผูผ้ลิตในเอเชียอาคเนยไ์ด้
น าเสนอปัญหาต่อรัฐบาลของตนเพ่ือขอให้ช่วยแกไ้ขปัญหาของผูผ้ลิตในประเทศโดยการก าหนดให้มีการสอบสวนว่ามีการทุ่ม
ตลาดในการน าเขา้เหลก็ดงักล่าวหรือไม่ 

ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 ฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งหลงัจากผา่นเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 
2554 ท าใหอ้ตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่งผลท าใหอุ้ปสงคใ์นการใชเ้หลก็เติบโตมากข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 12 
โดยมีการบริโภคเหลก็สูงข้ึนไปแตะระดบั 16.6 ลา้นตนัในปี 2555 ซ่ึงผลกัดนัโดยภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการเพ่ิมสูงข้ึนของการน าเขา้เหลก็ไดท้  าใหเ้กิดแรงกดดนัต่อการใชก้ าลงัการผลิตของบรรดาผูผ้ลิตเหลก็ใน
ประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางดา้นล่าง 

การบริโภคเหลก็ทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2553 – 2555 

ปี ผลติภัณฑ์เหลก็ทรงยาว(ล้านตัน) อตัราเติบโต (%) 

2555 5.35 12.0 

2554 4.76 3.0 

2553 4.62 11.5 

ที่มา:  สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย  

 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมในปี 2556-2557 
ในปี 2556 อตัราผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปอีก โดยคาดว่าจะอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 5 

ถึง 5.5 การเติบโตดงักล่าวมีสาเหตุจากการเติบโตในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และในอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งท า
ใหป้ระเทศไทยกลายเป็นหน่ึงใน 10 ผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ท่ีสุดของโลก การท่ีประเทศไทยสามารถรักษาระดบัเงินเฟ้อให้อยู่ใน
ระดบัต ่าและรักษาเสถียรภาพของอตัราดอกเบ้ียไวไ้ดส่้งผลให้มีการหลัง่ไหลเขา้มาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเขา้มา
ในประเทศไทย การส่งออกยงัคงท าให้ประเทศไทยไดรั้บเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก แต่ยงัมีขอ้ท่ีน่ากงัวลอยู่บา้งจากค่าเงิน
บาทท่ีแข็งข้ึน ผลท่ีตามมาก็คือการคาดการว่าการบริโภคเหล็กภายในประเทศน่าจะสูงมากกว่า 17 ลา้นตนัในปี 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
ราวร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ในส่วนของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาว คาดว่าการบริโภคจะเติบโตข้ึนกว่า 5.7 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบั
เป็นการเติบโตราวร้อยละ6 มากกวา่ปีท่ีผา่นมาก แต่การน าเขา้เหลก็ท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศจีนยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดเน่ืองจาก
การน าเขา้ดงักล่าวสร้างแรงกดดนัต่อปริมาณและราคาเหลก็ของผูผ้ลิตในประเทศ 
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การจดัหาผลติภัณฑ์ 
 
ที่ต้ังโรงงาน  
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) 
เลขท่ี 351 หมู่ท่ี 6 ทางหลวงหมายเลข 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต าบลบ่อวนิ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บจก. เหลก็สยาม (2001) (SISC) 
เลขท่ี 49 หมู่ท่ี 11 ต าบลบางโขมด อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี  
 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม (SCSC) 
แปลงท่ี ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 
การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 

หน่วยงานจดัหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับผดิชอบในการจดัหาเศษเหล็กและเหลก็แท่ง, วตัถุดิบ, วสัดุเพื่อใชใ้นการ
ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร, วสัดุใชใ้นการผลิต, งานบริการ, งานขนส่งและงานพิธีการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ซ่ึงด าเนินงาน
ดว้ยทีมงานมืออาชีพจ านวนประมาณ 50 คนประจ าอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ไดแ้ก่ โรงงานสระบุรี 
(เหลก็สยาม (2001) , โรงงานระยอง (เหลก็ก่อสร้างสยาม) และโรงงานชลบุรี (เอน็ ที เอส สตีลกรุ๊ป) 

เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคลอ้งกับกลยุทธ์การจดัหาของกลุ่มบริษทัทาทา สตีล หน่วยงานจดัหาไดมี้การปรับปรุง
โครงสร้างการจดัหาของทุกบริษทัในกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ปรับปรุงกระบวนการจดัหาอย่างต่อเน่ือง เช่น การใชก้ลยุทธ์การจดัหาตาม
ประเภทสินคา้, การเพ่ิมจ านวนการท าสัญญาจดัหาเชิงกลยุทธ์ การใชร้ะบบจดัการความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ให้เหมาะสมกบัคู่คา้และ
ประเภทสินคา้ และการส่ังซ้ือสินคา้ท่ีมีการส่ังซ้ืออยู่สม  ่าเสมอเป็นประจ า โดยระบบจดัหาอตัโนมติัเพ่ือลดค่าใชจ่้ายและเวลาใน
การจดัหา ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการพฒันาบุคลากร กระบวนการ 
วธีิการเทคนิค ตลอดระยะเวลาสองปีท่ีผา่นมา และเพ่ือใหก้ารด าเนินเป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ืองบริษทัฯไดจ้ดัให้มีบุคคลากร
จาก ทาทาสตีล ยุโรป มาประจ าท่ีประเทศไทยอีกดว้ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัทาทา สตีล ไดต้ระหนักถึงบทบาทความส าคญัของ
การจดัหาเศษเหล็กท่ีมีส่วนส าคญักระทบต่อก าไรของธุรกิจของการผลิตส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งไดก้ าหนดให ้
Lead Buyer ท่ีดูแลเศษเหล็กของบริษทัในกลุ่มมาประจ าท่ีประเทศไทย เพื่อให้ค  าแนะน าและวางกลยุทธ์ในการจดัหาเศษเหล็ก
ใหก้บัทีมจดัหาท่ีสิงคโปร์ ประเทศไทย และยโุรป 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ(TCOC) อยา่งเคร่งครัด และมุ่งเนน้การ
ท างานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัของการจดัหาทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัทาทาสตีล ดงัน้ี 

• สร้างความเช่ือมัน่ในความเป็นเอกภาพท่ีปรากฎต่อธุรกิจ 
• มอบคุณค่าและนวตักรรมท่ีสูงสุดต่อสัมพนัธภาพของคู่คา้และผูใ้ชบ้ริการ 
• ยดึมัน่ต่อพนัธสัญญาท่ีท าใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเหมาะสม 
• ปรับปรุงระบบการท างานร่วมกบัผูใ้ชง้านใหเ้ป็นในทิศทางเดียวกนัเพ่ือการพฒันากลยทุธ์การจดัหา 
• ปฏิบติังานดว้ยมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งหน่วยงานจดัหาในแต่ละประเทศ 
• สนบัสนุนใหก้ารท างานสอดคลอ้งกนัทั้งกลุ่มบริษทัทาทาสตีล 
• รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
หน่วยงานจดัหา บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไดจ้ดัระบบการท างานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินคา้ 

และหมวดหมู่ในการใชจ่้าย ออกเป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. การจัดหาเศษเหลก็ 
ค่าใชจ่้ายหลกัมากกวา่ 80% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดมาจากการจดัหาเศษเหลก็ โดยแบ่งเป็นหมวดยอ่ยๆ ดงัน้ี คือ เศษ

เหลก็ในประเทศ เศษเหลก็ต่างประเทศ และเหลก็แท่งในเกรดต่างๆ ทั้งน้ีกลยทุธ์พ้ืนฐานคือการจดัหาเศษเหลก็ภายในประเทศให้
ไดม้ากท่ีสุด ส่วนท่ีขาดจะน าเขา้เศษเหลก็จากต่างประเทศ โดยประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานจดัหาในแต่ละประเทศของ
กลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ไดแ้บ่งตลาดเศษเหลก็ในประเทศแยกตามกลุ่มของผูข้ายเศษเหลก็ และตามประเภทของเศษเหลก็และทีมจดัหา
เศษเหลก็ไดพ้ฒันาและเลือกใชก้ลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัผูข้ายแต่ละราย และประเภทของเศษเหลก็ โดยมีเป้าหมายของกลุ่มเพ่ือให้
เกิดมลูค่าประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านสูงสุดในแต่ละโรงงาน 
 
2. การจัดหาวัตถุดบิ, โลจิสติกส์ และการบริการ 

ทีมจดัหาวตัถุดิบรับผิดชอบการจดัหาเฟอร์โร อลัลอยด,์ วสัดุทนไฟ และวสัดุปรุงแต่งท่ีใชใ้นกระบวนการหลอมเหลก็
ดว้ยเตาไฟฟ้า (EAF) โดยด าเนินงานจดัหาภายใตค้วามร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่ง ฝ่ายจดัหาของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศ
ไทย) กบัหน่วยงานจดัหาของบริษทัในกลุ่มทาทาสตีลท่ี อินเดีย สิงคโปร์ องักฤษ และ เนเธอร์แลนด ์โดยเป้าหมายหลกัคือการหา
แหล่งวตัถุดิบท่ีดีเหมาะสมกบัมลูค่าและราคาท่ีเหมาะสมในการผลิตของบริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) งานโลจิสติกส์ และงาน
บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้สินคา้มีการประสานงานและท างานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งหน่วยงานจดัหาโลจิสติกส์และบริษทัใน
กลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลกัคือการจดัการขั้นตอนกระบวนการขนส่งตามแต่ละวธีิท่ีจะท าใหสิ้นคา้ขนส่งไดต้รงตามเวลาท่ี
ตอ้งการ ปลอดภยั ดว้ยตน้ทุนที่เหมาะสม การประสานกบันโยบายของบริษทัถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดเป้าหมายสูงสุดใน
การก าจดัความเสียหายต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวติและทรัพยสิ์นของทุกคน 
 
3. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บ ารุงรักษาการผลติ 

จดัหาวสัดุเพ่ือการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เช่น ตลบัลูกปืน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบ าบดัน ้า
เสีย, เคร่ืองกรอง, สายพานล าเลียง และอ่ืนๆ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊าซท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม, น ้ามนั
เช้ือเพลิง, ลูกกลิ้งส าหรับรีดเหลก็ สินคา้ ในหมวดเหล่าน้ีจะอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งวศิวกรโรงงานและทีม
จดัหา 
 
4. กระบวนการจัดหาที่โรงงาน 

เน่ืองจากมีกิจกรรมงานบริการ และงานจดัหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในแต่ละวนัท่ีโรงงานทั้ง 3 แห่ง บริษทั ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานจดัหาของแต่ละโรงงานเป็นผูใ้ห้บริการ กับผูใ้ชง้านภายในโรงงาน เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก เพ่ิมความคล่องตวัและความยืดหยุ่นในกระบวนการจดัหา โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีประจ าอยู่ท่ีโรงงานท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บการบริการอยา่งเตม็ท่ีเกินต่อความคาดหวงั 

 
5. การพฒันาและสนับสนุนงานจัดหา 

หน่วยงานจดัหา บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ไดรั้บนโยบายใหด้ าเนินการจดัหาภายใตรู้ปแบบการด าเนินการ
จดัหา ซ่ึงไดมี้การพฒันากรอบการท างาน เป็นแนวทางเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทัทาทาสตีล 
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ก าลงัการผลติและนโยบาย 
รายละเอียดนโยบายและก าลงัการผลิตของแต่ละบริษทัยอ่ย  
 

 NTS SISC SCSC รวม 
ก าลงัผลิต (ตนัต่อปี)     
- เหลก็เส้น 400,000 - 500,000 900,000 
- เหลก็ลวด 400,000 230,000 - 630,000 
- เหลก็รูปพรรณ - 170,000 - 170,000 
ก าลงัผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 

 
ที่มา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีอตัราการใชป้ระโยชน์ของก าลงัการผลิตจากจ านวนผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปรวม 1,166,926 ตนั คิดเป็น 
68.64% 

กระบวนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติ  

 

        แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตเหลก็เส้น เหลก็ลวด และผลิตภณัฑเ์หลก็อื่นๆของบริษทั 

1. เตรียมเศษเหลก็เพื่อหลอมโดยค านึงถึงขนาดและคุณภาพใหเ้หมาะสมกบัเตาหลอมไฟฟ้า 

  

2. หลอมเศษเหลก็ใหเ้ป็นเหลก็เหลวท่ีอุณหภูมิ 1,650° เซ็นติเกรด 

  

3. ผสมสารเพ่ิมอ่ืนๆ รวมทั้งแมงกานีสและคาร์บอน 

  

4.  กระบวนการหล่อเหลก็แท่ง 

(เหล็กแท่งบางส่วนจะถูกเก็บไว ้และบางส่วนจะส่งเขา้สู่กระบวนการรีดต่อเพ่ือช่วยประหยดัพลงังาน) 

  

 การเก็บรักษา 

  

5. น าเหลก็แท่งไปท าใหร้้อนท่ีอุณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและรีดดว้ยเคร่ืองรีดเพื่อผลิตเหลก็เส้น 
เหลก็ลวด และผลิตภณัฑเ์หลก็อื่นๆตามขนาดท่ีตอ้งการ  

  

6.กระบวนการท าใหเ้ยน็เพ่ือจดัเก็บ 
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กระบวนการผลติโดยเตาหลอมไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF)  

1.  เศษเหลก็ 

 เตรียมเศษเหลก็เพื่อหลอมโดยค านึงถึงขนาดและคุณภาพใหเ้หมาะสมกบัเตาหลอมไฟฟ้า 

 

2.  การผลติเหลก็ด้วยไฟฟ้า 

 เตรียมขั้วต่อไฟฟ้าส าหรับเตาหลอมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดนัสูงเพ่ือหลอมเศษเหลก็ให้กลายเป็นเหล็ก
เหลวท่ีอุณหภูมิ 1,650° เซ็นติเกรดเป็นระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีส าหรับการหลอมแต่ละคร้ัง 

 

3.   กระบวนการแยกโลหะออกจากแร่ 

 เตรียมเหล็กเหลวจากขั้นตอนท่ี 2 และปล่อยลงในเตาแยกโลหะ(ladle furnace) ดว้ยวิธี Eccentric Bottom Tapping เพื่อท าให้
เหลก็เหลวมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี (2) และ (3) จะถูกควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

 ผสมสารเพ่ิมอ่ืนๆเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพตามตอ้งการ 

 

4.  กระบวนการหล่อแบบต่อเน่ือง 

 น าเหล็กเหลวจากขั้นตอนท่ี 3 มาผ่านกระบวนการหล่อแบบต่อเน่ืองเพ่ือผลิตเหล็กแท่งขนาด 130-150 มม. โดยควบคุม
อุณหภูมิของระบบน ้ าเยน็ เหล็กแท่งส่วนหน่ึงจะถูกน าไปเก็บไวแ้ละส่วนหน่ึงจะถูกส่งผ่านไปยงักระบวนการรีดเพ่ือเป็นการ
ประหยดัพลงังาน 

 

5.  กระบวนการรีด 

น าเหล็กแท่งมาท าให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 1,200° เซ็นติเกรดและน าไปผ่านกระบวนการรีดดว้ยเคร่ืองรีดเพ่ือลดขนาดและรูปร่างลง 
กระบวนการน้ีสามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ด ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

วิธีที ่1: รีดเป็นเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นขอ้ออ้ย 

วิธีที ่2: รีดเป็นเหลก็ลวด 

วิธีที ่3: รีดเป็นเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็และเหลก็เส้น 

 

6.  กระบวนการบรรจุ 

 เหลก็เส้นและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

น าเหลก็เส้นและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็มาทิ้งไวใ้หเ้ยน็ลงเพ่ือง่ายต่อการตดัให้ไดต้ามขนาดท่ีตอ้งการเพ่ือบรรจุและจดัส่งออก 

 เหลก็ลวด 

น าเหลก็ลวดมามดั ชัง่น ้ าหนกั และติดป้ายเพ่ือการเก็บและจดัส่ง 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายแก่บริษทัย่อยในการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีช ารุดบกพร่องจะตอ้งไดรั้บการดูแลซ่อมแซมทนัที นอกจากนั้น บริษทัยงัไดจ้า้งบริษทัท่ี
ปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือดูแลการทดสอบคุณภาพของอากาศและน ้าอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ 

 ผลการทดสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม(เก่ียวกบัอากาศและน ้า)ของบริษทั NTS SISC และ SCSC เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
โดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องดว้ยเร่ืองใดๆเก่ียวกับปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

 ไม่มีงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ หรือการจดัซ้ือท่ีมีมลูค่าสูงและการขายท่ีรอการส่งมอบ  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

สินทรัพย์ถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

         (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556)  

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  848.36 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 
2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  1,888.85 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  5,929.09 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 
4. สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ  เป็นเจา้ของ  105.99 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 
5. อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ  47.13 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษทั 

   6. ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์  (2,939.71)  
รวม   5,879.71   

 

รายละเอียดแยกตามบริษทัแต่ละบริษทัดงัน้ี 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“TSTH”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ  เป็นเจา้ของ  - ไม่มีภาระผกูพนั 
2. อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ  10.88 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   10.88  

 

บริษัท เอน็. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“NTS”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  848.36 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  1,511.20 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  5,445.59 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ  เป็นเจา้ของ  69.59 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ  25.32 ไม่มีภาระผกูพนั 

    6. ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์  (2,939.71)  

รวม   4,960.36  



ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                       หนา้ 22 

บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั (“SISC”)   

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  48.46 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  122.22 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ  เป็นเจา้ของ  0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ  4.95 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   175.63  

 

บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั (“SCSC”) 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง  เป็นเจา้ของ  0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นเจา้ของ  329.20 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ  361.27 ค ้าประกนัเงินกูย้มื 

4. สินทรัพยร์ะหวา่งด าเนินการ  เป็นเจา้ของ  36.40 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ  5.97 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   732.84  

หมายเหตุ :  ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย อนัไดแ้ก่ NTS SISC และ SCSC ไดจ้  านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูจ้าก บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยมีวงเงินค ้าประกนัร่วม 4,180 ลา้นบาท และ 5,120 ลา้นบาท ตามล าดบั  

                        ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรโครงการ Mini Blast Furnace ของ NTS จะใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูย้มืจาก จาก บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์โดยมีวงเงินค ้าประกนั  1,750   ลา้นบาท และ 1,750 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคู่ความหรือคู่กรณี
โดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุดแต่อยา่งใด ในทั้ง 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี  
 

1. ไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของ   ผูถื้อหุน้ 
 

2. ไม่มีคดีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
 

3. ไม่มีคดีใดท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
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7. โครงสร้างเงนิทุน 
 

หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 11,025,579,573 บาท เรียกช าระแลว้ 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
8,168,767,623 หุน้ และหุน้บุริมสิทธิ 252,773,225 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ส าหรับสิทธิของหุน้บุริมสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัไดต้ลอดเวลา ภายในระยะเวลา 11 ปี นับจากวนัที่มีผลใชบ้งัคบั (วนัที่ 29 พฤศจิกายน  2545) 

หรือถูกบงัคบัแปลงสภาพเม่ือครบปีท่ี 11 หรือผูถื้อมีการจ าหน่าย/โอนหุน้  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน อตัราการแปลงสภาพ 
1 หุน้บุริมสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั  
 

2. มีสิทธิลงคะแนนเสียงและรับเงินปันผลเหมือนกบัหุน้สามญั 
 

3. มีสิทธิไดรั้บเงินจากการช าระบญัชีก่อนหุน้สามญั  
 
4. บริษทัสามารถไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืนจากผูถื้อหุ้นไดห้ากมีกระแสเงินสดส่วนเกินโดยราคาไถ่ถอนคิดจ านวนเงินรวมตามราคา

แปลงสภาพ (1.87 บาทต่อหุ้น) บวกดว้ย 1.30 บาทต่อหุ้น  และดอกเบ้ียซ่ึงค านวณจากราคาแปลงสภาพนับจากวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั 
จนถึงวนัท่ีท  าการไถ่ถอนในอตัรา MLR   
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ประวติัการเพ่ิมทุนและลดทุน รวมทั้งทุนช าระแลว้ของบริษทั ปรากฎดงัน้ี 

 

  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

 

12 ก.ค. 45 หุน้สามญั 
10,000 บาท 

หุน้บุริมสิทธิ 
-ไม่มี- 

0.01 0.01 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท 
แบ่งเป็น หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท โดยมีทุนช าระแลว้ 10,000 บาท เป็นหุ้น
สามญั จ านวน 10,000 หุน้ 

1 ส.ค. 45 หุน้สามญั 
6,729.44 

หุน้บุริมสิทธิ 
2,083.68 

0.01 0.01 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 
ลา้นบาท แบ่งเป็น หุ้นสามญั 6,729.44 ลา้นหุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนช าระแลว้ 10,000 บาท เป็น
หุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 

29 พ.ย. 45 หุน้สามญั 
6,729.44 

หุน้บุริมสิทธิ 
2,083.68 

หุน้สามญั 
1,851.62  

หุน้บุริมสิทธิ 
788.30 

หุน้สามญั 
1,851.62 

หุน้บุริมสิทธิ 

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ลา้นหุ้น
ให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมของ  NTS โดยแบ่งเป็น  
หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น  และหุ้นบุ ริมสิท ธิ 
788.30 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทุน
ช าระแลว้ทั้งส้ิน 2,639.92 ลา้นบาท 

2 ธ.ค. 45 หุน้สามญั 
6,729.44 

หุน้บุริมสิทธิ 
2,083.68 

หุน้สามญั 
1,542.56  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,262.98 

หุน้สามญั 
3,394.18 

หุน้บุริมสิทธิ 
2,051.28 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ลา้น
หุน้ใหก้บั CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 

 ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ 
หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้   
หุน้ละ 1 บาท ใหก้บั CHC 

 ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ลา้นหุ้น  มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทให้กบั McDonald และ  
MCL  

รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 5,445.46 ลา้นบาท 
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 ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

 

9 ธ.ค. 45 

 

 

29 ส.ค. 46 

หุน้สามญั 
7,097.04  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,716.08 

- หุน้สามญั 
3,841.71  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

ผู้ถือหุ้นบุ ริมสิทธิได้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ
จ านวน 447.53 ลา้นหุ้น เป็น หุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 5,445.46 ลา้น
บาท 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัจ านวน 367.60 ลา้นหุน้  

16 และ 20
ต.ค. 46 

หุน้สามญั 
7,097.04  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,716.08 

หุน้สามญั 
132.60 

หุน้สามญั 
3,974.31  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

ออกหุน้สามญัรวม 132.60 ลา้นหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของ NTS เป็นคร้ังท่ีสอง 62.08 ลา้นหุ้น และให้แก่ 
“CHC” บุคคลในวงจ ากัด อันเน่ืองจากการปฏิบัติ
ตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 
5,578.06 ลา้นบาท 

 

23 ธ.ค. 46 หุน้สามญั 
7,097.04  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,716.08 

 หุน้สามญั 
3,977.65  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,600.41 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 3.34 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 5,578.06 ลา้นบาท 

30 และ 31 
ธ.ค. 46 

หุน้สามญั 
7,138.91  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

- หุน้สามญั 
3,977.65  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,600.41 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการดงัน้ี 

  แปลงสภาพหุ้นบุ ริมสิทธิ เ ป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 79.93 ลา้นหุน้  

 ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และ
มิไดถู้กจดัสรรไว ้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 70.46 ลา้นหุ้น 
(หุ้นสามญั 38.06 ลา้นหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 
ลา้นหุน้) 

โดยคงเหลือหุ้นจ านวน 8,742.66 ลา้นหุ้น รวมทุน
ช าระแลว้ทั้งส้ิน 5,578.06 ลา้นบาท 
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

 

5 ม.ค. 47 หุน้สามญั 
9,138.91  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

- หุน้สามญั 
3,977.65  

หุน้บุริมสิทธิ
1,600.41 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัอีก 2,000 ลา้นบาท จาก 8,742.66 ลา้นบาท 
เป็น 10,742.66 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 
2,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทุน
ช าระแลว้ทั้งส้ิน 5,578.06 ลา้นบาท  

13  ม.ค. 47 หุน้สามญั 
9,138.91  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

- หุน้สามญั 
3,989.71  

หุน้บุริมสิทธิ
1,588.35 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 12 .06  ล้านหุ้น  เป็นหุ้นสามญัที่อ ัตรา
แปลงสภาพ  1:1 รวมทุนช าระแล ้วทั้ ง สิ้น
5,578.06 ล้านบาท 

13 ก.พ. 47 หุน้สามญั 
9,138.91  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,603.75 

หุน้สามญั 

178.38 

หุน้สามญั 
4,168.09  

หุน้บุริมสิทธิ
1,588.35 

ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุ ริมสิทธิเดิม ณ วันท่ี  9 
มกราคม 2547 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน
อตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.30 
บาท เป็นจ านวน 178.38 ลา้นหุ้น รวมทุนช าระแลว้
ทั้งส้ิน 5,756.44 ลา้นบาท 

22 เม.ย.47 หุน้สามญั 
9,154.31  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,588.35 

- หุน้สามญั 
4,168.09  

หุน้บุริมสิทธิ
1,588.35 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัจ านวน 15.40 ลา้นหุน้ 

19 ต.ค.47 หุน้สามญั 
9,154.31  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,588.35 

- หุน้สามญั 
4,172.36  

หุน้บุริมสิทธิ
1,584.08 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 4.27 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน5,756.44 ลา้นบาท 

30 พ.ย. 47 หุน้สามญั 
9,154.31  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,588.35 

หุน้สามญั 
418.72 

หุน้สามญั 
4,591.08 

หุน้บุริมสิทธิ
1,584.07 

CHC ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพจ านวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 418.72 ลา้นหุ้น 
ท่ีราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทุน
ช าระแลว้ทั้งส้ิน  6,175.15  ลา้นบาท  
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

 

18 ก.พ. 48 หุน้สามญั 
9,154.31  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,588.35 

- หุน้สามญั  
4,603.37 

หุน้บุริมสิทธิ
1,571.78 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 12.30 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 6,175.15 ลา้นบาท 

22 เม.ย.48 หุน้สามญั 
9,170.88  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,571.78 

- หุน้สามญั  
4,603.37 

หุน้บุริมสิทธิ
1,571.78 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัรวมจ านวน 16.57 ลา้นหุน้ 

20 ธ.ค. 48 หุน้สามญั 
9,170.88  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,571.78 

- หุน้สามญั  
5,503.76 

หุน้บุริมสิทธิ
671.39 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 900.39 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 6,175.15 ลา้นบาท 

21 ธ.ค. 48 หุน้สามญั 
9,170.88  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,571.78 

หุน้สามญั 
141.84 

หุน้สามญั 
5,645.61 

หุน้บุริมสิทธิ
671.39 

CHC ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพจ านวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 100,000 
บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 141.84 ล้านหุ้น ท่ีราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทุนช าระ
แลว้ทั้งส้ิน  6,317.00  ลา้นบาท  

10 ม.ค. 49 หุน้สามญั 
9,170.88  

หุน้บุริมสิทธิ 
1,571.78 

- หุน้สามญั  
5,664.06 

หุน้บุริมสิทธิ
652.94 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 18.45 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 6,317.00 ลา้นบาท 

17 ก.พ. 49 หุน้สามญั 
10,089.72  

หุน้บุริมสิทธิ 
652.94 

- หุน้สามญั  
5,664.06 

หุน้บุริมสิทธิ
652.94 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั รวมจ านวน 918.84 ลา้นหุน้ 

20 ก.พ. 49 หุน้สามญั 
8,268.10  

หุน้บุริมสิทธิ 
652.94 

- หุน้สามญั  
5,664.06 

หุน้บุริมสิทธิ
652.94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 
8,921.04 ลา้นบาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิได้น าออกจ าหน่าย และมิได้ถูกจัดสรรไว้เ พ่ือ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ จ านวน 1,821.62  หุน้ 
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  ทุนช าระแล้ว การด าเนินการ 

วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีเพิม่ 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลงัเพิม่ (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

 

22 ก.พ. 49 หุน้สามญั 
10,372.64  

หุน้บุริมสิทธิ  
652.94 

- หุน้สามญั  
5,664.06 

หุน้บุริมสิทธิ
652.94 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ลา้นบาท เป็น 
11,025.58 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 
จ านวน 2,104.54 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุน้สามญั  
10,372.64 

หุน้บุริมสิทธิ  
652.94 

- หุน้สามญั  
5,682.15 

หุน้บุริมสิทธิ
634.85 

ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีก
จ านวน 18.09 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 6,317.00 ลา้นบาท 

21 มี.ค. 49 หุน้สามญั  
10,372.64 

หุน้บุริมสิทธิ  
652.94 

- หุน้สามญั  
5,723.83 

หุน้บุริมสิทธิ 
593.17 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดแ้ปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิอีกรวม
จ านวน 41.68 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 6,317.00 ลา้นบาท 

22 มี.ค. 49 หุน้สามญั  
10,372.64 

หุน้บุริมสิทธิ  
652.94 

หุน้สามญั  
2,104.54 

 

หุน้สามญั  
7,828.37 

หุน้บุริมสิทธิ
593.17 

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,104.54 ลา้นหุ้น  มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และเสนอขายโดย
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ Tata Steel Limited รวมทุนช าระ
แลว้ทั้งส้ิน 8,421.54 ลา้นบาท 

 

2 พ.ค 49 หุน้สามญั 
10,432.41  

หุน้บุริมสิทธิ 
593.17 

- หุน้สามญั  
7,828.37 

หุน้บุริมสิทธิ 
593.17 

จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ขอ้ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั รวมจ านวน 59.77 ลา้นหุน้ 

16 พ.ค. 51 หุน้สามญั  
7,828.37 

หุน้บุริมสิทธิ  
593.17 

- หุน้สามญั  
8,168.77 

หุน้บุริมสิทธิ 
252.77 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิไดแ้ปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิอีกรวม
จ านวน 340.40 ลา้นหุ้น เป็นหุ้นสามญัท่ีอตัราแปลง
สภาพ 1:1 รวมทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 8,421.54 ลา้นบาท 
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ผู้ถือหุ้น 
 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล ำดบั รำยชือ่ผูถ้อืหุน้ 
จ ำนนนหุน้ (ลำ้นหุน้) 

 
% ของจ ำนนน
หุน้ท ัง้หมด 

  สำมญั บรุมิสทิธ ิ รนม  

1 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD. 5,718,472,083 - 5,718,472,083 67.90 

2 นายวรีะพันธุ ์ทปีสวุรรณ 410,613,300 - 410,613,300 4.88 

3 ธนาคาร กรงุเทพฯ จ ากดั (มหาชน) 43,277,571 252,773,225 296,050,796 3.52 

4 นายวโิรจน ์อึง้ไพบลูย ์ 179,000,001 - 179,000,001 2.13 

5 พ.ญ. กนกแกว้ วรีวรรณ 86,609,500 - 86,609,500 1.03 

6 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 80,272,157 - 80,272,157 0.95 

7 PERSHING LLC 73,424,985 - 73,424,985 0.87 

8 ส านักงานประกันสงัคม (2 กรณี) 57,439,900 - 57,439,900 0.68 

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 52,302,017 - 52,302,017 0.62 

รนม 6,701,411,514 252,773,225 6,954,184,739 82.58 

10 ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ (7,438 ราย) 1,467,356,109 - 1,467,356,109 17.42 

รนมท ัง้ส ิน้ 8,168,767,623 252,773,225 8,421,540,848 100.00 

หมายเหตุ  • บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตั้งข้ึน โดยออกตราสารชนิดหน่ึงเรียกวา่ ใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (NVDR) เพ่ือกระตุน้การลงทุนและเพ่ิมสภาพคล่องให้ตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้ง
ช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนได ้ โดยไม่ติดเร่ืองเพดานการถือครองหลกัทรัพยข์องชาวต่างชาติ 
(Foreign Limit) 
• ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2556 บริษทัมีผูถื้อหุ้นสามญัรายยอ่ยทั้งส้ิน 7,263 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั 2,039,386,548 หุ้น จากจ านวนหุ้น
สามญัทั้งหมด 8,168,767,623 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 24.97 ของหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ซ่ึงจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 
ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ยผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งช าระหน้ีของบริษทั
ใหเ้สร็จส้ินตามสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีและสัญญากูย้มืใดๆ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษทั โดยการ
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผูถ้ือหุ้นเป็นหลกัส าคญั แต่ทั้งน้ี จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบและการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย จะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของแต่ละ
บริษัทย่อยนั้ น ซ่ึงจะต้องมีก าไรพอสมควรท่ีจะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้ งน้ี จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้น
ประกอบดว้ย 
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ส าหรับประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

หมายเหตุ : (1) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัเปล่ียนนโยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทั จากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน ท าให้ก าไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากบัก าไรในงบ

การเงินรวม 

  (2) ผลการด าเนินงาน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) 

 

 

 

รายละเอยีด 
ก าไรสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ก าไรสุทธิ/หุน้ 
(บาท) 

จ านวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

เงินปันผล/หุน้ 
(บาท) 

สัดส่วน 
การจ่ายเงินปันผล 

(ร้อยละ) 

ปี 2555 - 2556 -3,393 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2554 - 2555 850 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2553 - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552 130 0.02 8,421.54 0 0 

ปี 2550 - 2551 3,391 0.40 8,421.54 0.076 20 

ปี 2550(2) 44 0.01 8,421.54 0 0 

ปี 2549(1) 708 0.09 8,421.54 0.03 38 
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8. การจดัการ 
โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีโครงสร้างการจดัการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5คน แต่ไม่เกิน 14 คน ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
มีจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
 
คณะกรรมการ (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556) 
1.  นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายมาริษ  สมารัมภ ์  กรรมการอิสระ 
3.  ผศ. รววีลัย ์ ภิยโยพนากุล  กรรมการอิสระ 
4.  นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์ กรรมการอิสระ 
5.  นายคูชิค   ชทัเทอจี   รองประธานกรรมการ 
6.  นายธราธร  เปรมสุนทร กรรมการ 
7.  นายปีเตอร์ จอห์น ฮอ็กก ์  กรรมการ 
8.  นายปิยชุ   กุปตา้   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทและวิธีการลงนามผูกพนับริษัท 

นายคูชิค ชทัเทอจี ประธานคณะจดัการ และนายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นายคูชิค ชทัเทอจี ประธานคณะจดัการ หรือ นายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ลง
ลายมือช่ือร่วมกบั นายเหมนัต ์ มะดูสุดนั เนรูร์การ์ หรือ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจและหนา้ท่ีในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่สามารถอนุมติัหรือพิจารณาก าหนดเป็นประการใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัและ / หรือ บริษทัยอ่ยในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  การกูย้มืในวงเงินเกินหา้สิบลา้นบาทท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
2.  การใหกู้ห้รือใหห้ลกัประกนั การชดใชค่้าเสียหาย การค ้าประกนั หนังสือรับรองการใหก้ารสนบัสนุน หรือค ามัน่ใน

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัแก่บุคคลใดๆ ท่ีมิไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ตามท่ีอนุญาตในสัญญา
หลกัในการปรับโครงสร้างหน้ี หรือตามท่ีก าหนดในแผนฟ้ืนฟกิูจการ ของ NTS ทั้งคณะคณะกรรมการของบริษทั
ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้หลากหลาย ทั้งดา้นบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต บญัชีและการเงินและอ่ืนๆ 
รวมทั้งมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3.  การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินหา้สิบลา้นบาทท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
4.  การขาย โอน ใหเ้ช่า หรือใหอ้นุญาตใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีมลูค่าทางบญัชีเกินหา้สิบลา้นบาท 

ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
5.  การใหค้วามเห็นชอบและการแกไ้ขงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
6.  ธุรกรรมใดๆกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมิไดเ้ป็นการประกอบกิจการตามปกติ 
7.  การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนุมติังบการเงินประจ าปีรวมงบการเงินประจ าปีเด่ียว และงบการเงินราย

ไตรมาสของกลุ่มบริษทั 
8.  การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษทั  
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คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใด ใหด้  าเนินกิจการของบริษทัภายใต ้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั 
หรืออาจมอบอ านาจใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ  านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหค้ณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ  านาจ
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆซ่ึงในกรณีท่ีมีการอนุมติัการด าเนินธุรกิจในเร่ืองต่างๆ จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด โดยการมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหค้ณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และบริษทัยอ่ย(ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ยกเวน้เป็น
การอนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้ ซ่ึงเป็นธุรกรรมตามปกติ ของ
บริษทั เช่น การซ้ือวตัถุดิบและรายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายมาริษ  สมารัมภ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  ผศ. รววีลัย ์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์ กรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
(เปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/(2/2008-2009) เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2551) 
 
1.  ก ากบัดูแลสอบทานใหบ้ริษทัมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามท่ีกฏหมายก าหนดอยา่งโปร่งใส 

ถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2.  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
4.  สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
5.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั 
6.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบรวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การ

ด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัตามหลกัวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
7.  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

8.  สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 
9.  จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าว ตอ้งลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น และความน่าเช่ือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ราย 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
11.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรือ การวา่จา้ง การเปล่ียนแปลง

การวา่จา้งส านกังานตรวจสอบภายในอ่ืนๆ 
12.  พิจารณางบประมาณและก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรืองบประมาณการวา่จา้งส านกังาน

ตรวจสอบภายในอ่ืน 
13.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการของบริษทัจะมอบหมาย 
 
คณะจัดการ  
1.  นายคูชิค   ชทัเทอจี   ประธานคณะจดัการ 
2.  นายปีเตอร์  จอห์น ฮอ็กก ์ คณะจดัการ 
3.  นายปิยชุ   กุปตา้  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
1.  ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุน

ต่อสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2.  พิจารณาใหค้วามเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจ และการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา เพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
3.  ก ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธุรกิจ เพื่อ

ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและด าเนินงานของบริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายและแผนธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

4.  ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

ทั้งน้ีคณะจดัการอาจมอบอ านาจหนา้ท่ีใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ  านาจกระท าการในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงหรือ
หลายเร่ืองตามท่ีคณะจดัการ พิจารณาเห็นสมควรได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                         หนา้ 36 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
1.  นายคูชิค   ชทัเทอจี   ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
2.  นายมาริษ  สมารัมภ ์  กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3.  ผศ. รววีลัย ์ ภิยโยพนากุล  กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา 
1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ใหค้  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในเร่ืองการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติั ดา้นบรรษทัภิบาล
ตามท่ีก าหนด 
3. น าเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการท่ีหมด
วาระหรือกรณีอ่ืนต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
4. พิจารณาสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอต่อคณะกรรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
5. จดัใหก้รรมการบริษทัไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยองคร์วม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพฒันาการปฏิบติังานและการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 
6. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
ด้านพจิารณาผลตอบแทน 
1. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
2. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (รวมถึงค่าจา้งและเงินรางวลัประจ าปี) และ
ผูบ้ริหารของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิต และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั 
3. พิจารณาอนุมติัการข้ึนค่าจา้งและเงินรางวลัประจ าปีส าหรับผูบ้ริหารของบริษทั (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิต และ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย ตามค าเสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ รวมทั้งบริษทั
อ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั 
5. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณการข้ึนค่าจา้ง เงินรางวลัประจ าปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
6. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะผู้บริหาร 
1.  นายปิยชุ   กุปตา้   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.  นายธนะ   เรืองศิลาสิงห์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 
3.  นายอมิต   โกช   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 
4.  นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
5.  นายไพฑูรย ์ เช้ือสุข   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ – จดัหา 
6.  นายบริชวาลจิ์ต  โกด   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ - ประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์
7.  นายทรงศกัด์ิ ปิยะวรรณรัตน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การตลาดและการขาย 
8.  นายอรุณ คูมาร์  ชอวด์ารี   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - โรงงานชลบุรี 
9.  นายวนัเลิศ  การววิฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - โรงงานระยอง 
10.  นายชยัเฉลิม  บุญญานุวตัร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – โรงงานสระบุรี 
11. นายจนัดรา โมฮาน เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
1.  ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบับริษทัตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนด และอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการ ภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ ขอบเขตอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

2.  จดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะจัดการ 
(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

4.  มีอ  านาจในการอนุมติัการด าเนินธุรกิจปกติในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การจดัซ้ือวตัถุดิบ ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายใน
การขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

5.  ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
การก ากบัดูแลกจิการ 
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัน าเสนอขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั มีการ
บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งละเอียดทุกคร้ัง นอกจากน้ี มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัและเอกสารบญัชีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งมีระบบการจดัเก็บและช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ทนัเวลา และง่ายต่อการเขา้ใจ 
 
ระบบการติดตาม 

บริษทัจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ และไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาสโดยมีการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และก าหนดมาตรการแกไ้ข และการเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจง้ผลการ
ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการประกอบธุรกิจอย่าง
สม ่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยยกระดบัระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบไดม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้นผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
และน ามาซ่ึงการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นระยะยาว โดยนอกเหนือจากการ
ด าเนินธุรกิจดว้ยการสร้างมาตรฐานระดบัสูงของพฤติกรรมองคก์รและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณของ ทาทา 
(Tata Code of Conduct : TCOC)” อย่างเคร่งครัดแลว้ บริษทัยงัไดด้  าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างจริงจงัซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 5 หมวด 
พร้อมทั้งไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน “นโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี” ของบริษทัตั้งแต่ปี 2548 และน ามา
ปรับใชต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทัให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งไดท้  าการทบทวนและปรับปรุงให้มี
ความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัใหสู้งข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บการประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบั “ดีมาก” 
มาโดยตลอด ในรอบปี 2555-2556 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียนในแต่ละหมวด สรุป
ไดด้งัน้ี 

 
หมวด 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มซ่ึงครอบคลุมถึงนักลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาตดัสินใจในวาระท่ีส าคญัๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
และก าหนดค่าตอบแทนการจดัสรรเงิน ก าไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี การแกไ้ข 
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัซ่ึงมีผลต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัจะไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ใน
ฐานะท่ีเป็นเจา้ของเงินลงทุนท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดก้ าหนดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นโดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั และรับทราบสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการสิทธิใน
การไดรั้บส่วนแบ่งในก าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซ้ือหุ้นคืนโดย
บริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือการรายงานขอ้มูล เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเงินทุน การเปล่ียนแปลง
อ านาจควบคุม และการซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั เป็นตน้ ตลอดจนสิทธิอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 

นอกเหนือจากการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานขา้งตน้ บริษทัยงัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุก
รายในการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้กลไกท่ีจะก่อให้เกิดการจดัประชุมท่ีดีดว้ยการดูแล
ใหบ้ริษทัใหข้อ้มลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุมกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และไม่กระท าการใดๆ 
ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ 
 

ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหส้ านกังานเลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีดูแลและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อ
หุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถติดต่อไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 02-937-1000 ต่อ 2430-2432 
 

บริษทัก าหนดใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงเรียกว่า การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปี 
บญัชีของบริษทั (ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) โดยการประชุมนอกเหนือจากน้ี จะเรียกวา่ การประชุมวสิามญั 
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ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2555 ไดจ้ดัข้ึน เม่ือ วนัท่ี 31กรกฎาคม 2555 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมโฟร์
ซีซั่น กรุงเทพฯ โดยบริษทัไดใ้ชว้ิธีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เป็นผูมี้สิทธิเขา้ร่วม
ประชุม และท าการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย  ์ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
พกัการโอนในวนัที่ 1 มิถุนายน 2555 ทั้งน้ี ในปี 2555 บริษทัไม่มีการจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 
 

บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ด าเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น 
ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนวนัประชุม ดงัน้ี  

1. หนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมท่ีก าหนดไวเ้ป็น
เร่ืองๆ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพ่ือ ทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงถือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

2. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด ทั้งแบบ ก ซ่ึงเป็นแบบทัว่ไป ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดว้า่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยก
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ ท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ ช่ือ อายุ ท่ีอยู่ และการมี / 
ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

4. รายงานประจ าปี ท่ีมีทั้งขอ้มูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของCD Rom (รวมทั้งจดัส่งรายงานประจ าปีท่ี
เป็นรูปเล่มแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้จง้ความประสงคม์ายงับริษทั) 

5. ค าอธิบายเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐาน เพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุม 

 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดด้  าเนินการดงัน้ี 

1. ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่ 3 วนั 

2. เผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุม ก่อนไดรั้บขอ้มูลใน
รูปแบบเอกสารจากบริษทั 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถส่งค าถามท่ีตอ้งการให้ตอบในท่ีประชุมไดล่้วงหน้า โดยให้ส่งค าถามเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรถึงคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายงัเลขานุการบริษทัในระหว่าง เวลา3 เดือน ก่อนและ
หลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เพ่ือส่งต่อไปยงักรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซ่ึงค าถามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบับริษทัจะไดรั้บการตอบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 
 

ทั้งน้ี บริษทัได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบเก่ียวกับก าหนดการดังกล่าว ด้วยวิธีเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย ์(www.set.or.th) โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทั 
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หมวด 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดก้ าหนดขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยุง่ยาก และไม่มีค่าใชจ่้ายมากเกินไป พร้อมทั้งอ  านวยความสะดวกแก่
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. จดัสถานท่ีประชุมท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
2. จดัท าค าอธิบายเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
3. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้มีความช านาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับผูถื้อหุน้ทั้งในดา้นการตรวจสอบเอกสาร

และการลงทะเบียน 
4. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะการเขา้ร่วมประชุม ดว้ยการส่ง

ผูแ้ทนของตนเอง หรือเสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะไม่มี
ขั้นตอนท่ียุง่ยากแต่ประการใด 

5. จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ กรณีท่ีไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ไว ้
6. ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน ท าใหข้ั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
7. เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหนา้ 2 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุม 
นอกจากน้ี ภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติได้ดว้ยคณะกรรมการบริษทัถือเป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอย่างยิ่งในการเขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2555 ประธานกรรมการบริษทัในฐานะ
ตวัแทนของคณะกรรมการทั้งคณะไดเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมทั้งประธานกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  อย่างไรก็ตามนายเกรียง เกียรติเฟ่ืองฟู กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาประชุม เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพ นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหารผูส้อบบญัชี รวมทั้งท่ีปรึกษา
กฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอีกดว้ย เพ่ือท าหนา้ท่ีร่วมช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูถื้อหุน้ 
 

ในปี 2555 มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและท่ีรับมอบ ฉนัทะจ านวน 503 คน นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 
6,733,608,807 หุน้ คิดเป็น ร้อยละ 79.96 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 8,421,540,848 หุน้ก่อนเร่ิม
การประชุม เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบถึงขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม และวธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัการประชุมไดแ้ก่ การออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน 
 

ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดด้  าเนินการประชุมอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระ โดยไม่มีการเพ่ิมวาระ
เพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแต่อยา่งใด นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัสรรเวลาในการพิจารณา แต่ละ
วาระอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ ก่อนการลงคะแนนเสียงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุม รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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ส าหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยการใชบ้ตัรลงคะแนน และไดจ้ดัใหผู้ส้อบ
บญัชีของบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลการนบัคะแนนและการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทั (Inspector) ส าหรับการนบัคะแนนเสียงจะค านวณดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบนัหุน้ของบริษทัประกอบดว้ย หุน้
สามญัและหุน้บุริมสิทธิ โดยผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้สามญัคือ 1 หุน้ ต่อ 1 
เสียง ส าหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลงัจากเสร็จส้ินการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลดน์อกจากน้ี 
บริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวดีิทศัน์ดว้ย 
 

หลงัการประชุม บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ี (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง) ผา่นระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์ (www.set.or.th)โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1. รายช่ือพร้อมต าแหน่ง ของกรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม 
2. วธีิการแจง้การลงคะแนน และนบัคะแนน 
3. ประเดน็ค าถาม - ค าตอบ ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 
4. มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นบตัรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนน

เสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง 
 
การใช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบริษทัท่ีไดก้ าหนดเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ บริษทัมี
นโยบายและวิธีการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย ์ดงักล่าวตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงบทก าหนดโทษท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี กรณีท่ีกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั เลขานุการบริษทัจะท าหน้าท่ีสรุปและรวบรวมรายงาน
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป พร้อมทั้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีอีก
ดว้ย 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ เพื่อดูแลการใชข้อ้มูลภายในให้
เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีของบริษทั ดว้ยการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือใชป้ระโยชน์
ส่วนตวั (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยการใชข้อ้มลู ภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
รวมถึงพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว) ดงัน้ี 

• หา้มมิใหบุ้คคลขา้งตน้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส 
และงบการเงิน ประจ าปีของบริษทัและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ (Blackout period) 

• กรณีท่ีเป็นขอ้มลูท่ีส าคญัอ่ืนซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั คณะกรรมการได้
ก าหนดห้ามมิให้ท  าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่
สาธารณะทั้งหมดแลว้ 
 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผูบ้ริหารรายใด น าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์เพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัแต่อยา่งใด 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 
หมายเหตุ   1.  บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน จ านวน 11,025,579,573 หุ้น และ 8,421,540,848 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามญั 

จ านวน 8,168,767,623 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 252,773,225  
 2. ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั ค าว่า "บริษทัในเครือ" หมายถึง บริษทัมหาชนจ ากดับริษทัหน่ึงซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบับริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัใดบริษทัหน่ึง

หรือหลายบริษทัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  - บริษทัหน่ึงมีอ านาจควบคุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซ่ึงมีอ านาจจดัการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษทัหน่ึง   
  - บริษทัหน่ึงถือหุ้นในอีกบริษทัหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 
 3. ค าว่า “ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ

การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี กจ 17/2551 
         4. (ก) Tata Steel Limited. 

(ข) ประกอบดว้ย 1,320 หุ้น ของ Tata Steel Limited หุ้นละ Rs.10 และ 1,000 หุ้น ของ The Tinplate Company of India Limited หุ้นละ Rs.10 
    (ค) คู่สมรส 

 

  

รายช่ือ 

หุ้นสามัญ (หุ้น) 
ล า 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  บริษทัในเครือ 
ดบั 
ที่  

ของตนเอง 
ของคู่สมรส เพ่ิม (ลด)  

ของตนเอง 
ของคู่สมรส เพ่ิม (ลด) 

  และบุตรท่ียงั ระหวา่งรอบบญัชี และบุตรท่ียงั ระหวา่งรอบบญัชี 
  ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) ไม่บรรลุนิติภาวะ (1 เม.ย. 55 - 31 มี.ค. 56) 

คณะกรรมการ             

1 นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูการ์  - - - 789(ก) 56(ข) 108(ก) 

2 นายคูชิค  ชทัเทอจี - - - 2,320(ข) - - 

3 นายมาริษ  สมารัมภ ์ - - - - - - 

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

5 นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์ - - - - - - 

6 นายธราธร  เปรมสุนทร - - - - - - 

7 นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก ์ - - - - - - 

8 นายปิยชุ กุปตา้ - - - - - - 

ผูบ้ริหาร             

1 นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์ 50,000 - - - - - 

2 นายอมิต โกช - - - - - - 

3 นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ    - 220,000(ค) - - - - 

4 นายไพฑูรย ์เช้ือสุข - - - - - - 

5 นายบริชวาลจิ์ด โกด - - - - - - 

6 นายทรงศกัด์ิ ปิยะวรรณรัตน์  - - - - - - 

7 นายจนัดรา โมฮาน เวอร์มา - - - - - - 

8 นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี - - - - - - 

9 นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ - - - - - - 

10 นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร - - - - - - 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
และมีการเปล่ียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีรวบรวม  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษทั รับทราบรายงานดงักล่าว โดยบริษทัจะใชข้อ้มลูดงักล่าวในการติดตาม ดูแล การท า
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 
 
การท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัไดก้ าหนดมาตรการและขั้นตอนในการท ารายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งถือปฏิบติัตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด ในกรณี
ท่ีอาจมีการพิจารณารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ กรรมการและผูบ้ริหารท่ีอาจมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา
จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพ่ือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งอิสระและยติุธรรม ทั้งน้ี
เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการท ารายการระหวา่งกนัในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและ
ป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนั ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอีกดว้ย 
 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ในเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนัหรือการซ้ือขายสินทรัพยแ์ต่
ประการใด รวมถึงไม่มีการท ารายการระหวา่งกนั ในลกัษณะท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย
ของบริษทัดว้ย 

 
หมวด 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัตระหนกัเป็นอยา่งยิง่วา่การส่งเสริมใหเ้กิดความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย เป็นกลไกท่ีจะช่วยสร้างความมัง่คัง่ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืแก่บริษทั ดงันั้น บริษทัจึงยดึมัน่ในการค านึงถึง
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งสิทธิท่ีก าหนดตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั 
โดยการรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกท่ีไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ดว้ยความเป็นธรรมอยา่ง 
เคร่งครัด ตลอดจนพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ภายใต ้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata 
Code of Conduct : TCOC)” ซ่ึงเป็น “คู่มือจรรยาบรรณ”ของบริษทั ไดร้ะบุขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจกบัผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไวอ้ยา่งชดัเจนจ านวน 25 ขอ้ รวมทั้งก าหนดมาตรการและช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อ / แจง้
เบาะแส ในประเดน็ของการกระท าผดิหลกัจรรยาบรรณ กระบวนการด าเนินการภายหลงัจากไดรั้บแจง้เบาะแสตลอดจน
มาตรการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแส ภายใต ้“นโยบายการร้องเรียนการกระท าผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) อีกดว้ยทั้งน้ี
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเสนอแนะ / รายงาน / ร้องเรียน เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว ไดด้ว้ย ตนเอง / 
จดหมาย / E-mail /โทรศพัท ์/ โทรสาร โดยติดต่อ : 
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นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ (ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ) 
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2937-1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2937-1223 
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com 
 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผดิหลกัจรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่
ประการใด 

ส าหรับแนวทางการปฏิบติั และความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมีพนัธะในการดูแลผลประโยชน์และสร้างมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยการด าเนินธุรกิจอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัจะแจง้ขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจของบริษทัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ตลอดจนเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหส้อดคลอ้งตามกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเท่าเทียมกนั รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “หมวดท่ี 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้นและหมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั” 
 
พนักงาน 

บริษทัยดึถือมาโดยตลอดวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มของพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในทุกระดบั และครอบคลุมในทุก
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยนื นอกจากนั้นบริษทัมุ่งเนน้การดูแล
พนกังานใหไ้ดรั้บผลตอบแทน สวสัดิการ และเงินช่วยเหลือท่ีเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและอยูใ่นระดบัท่ีทดัเทียมกบัใน
ตลาด 
 

บริษทัยงัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหวัขอ้ “การดูแลและพฒันาบุคลากร” 
 

ลูกค้า 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะจดัหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกคา้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเร่ิมต้นจากการ

รวบรวมความตอ้งการของลูกคา้ไปจนถึงการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ บริษทัทุ่มเทความพยายามด าเนินงานให้ลูกคา้มีความพึง
พอใจ และไดร้วบรวมขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ทุกปีเพ่ือบ่งช้ีดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ การส่งมอบสินคา้ การ
ให้บริการ การจดัการขอ้ร้องเรียน และการพฒันาผลิตภณัฑ์โรงงานผลิตทั้งสามแห่งไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานดา้นคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ดง้นั้นจึงสามารถท่ีจะรับประกนัในการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนด บริษทัมีระบบการรับ
เร่ืองร้องเรียนท่ีครบวงจร ซ่ึงช่วยให้สามารถแกไ้ขขอ้ร้องเรียนไดอ้ย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ท่ีประสบ
ปัญหา ระบบการจดัการเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวดูแลทั้งค  าร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยลูกคา้สามารถเขา้ถึงระบบ
ดังกล่าวได้โดยสะดวกเพ่ือส่งค าร้องเรียนให้บริษัทในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการบริษัทยงัก าหนด
แนวนโยบายในการคืนสินคา้ ในกรณีท่ีพบผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพหรือต ่ากวา่มาตรฐาน 
 
 
 

mailto:sirorotem@tatasteelthailand.com
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คู่ค้า 
บริษทัมีนโยบายอยา่งชดัเจน ภายใตก้รอบการปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทั TATA ท่ีเรียกวา่ TCOC 

ในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ และยติุธรรมเท่าเทียมกนั ซ่ึงถือเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นเอกภาพเดียวกนั
ส าหรับกลุ่มบริษทัในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งบริษทัและคู่คา้ เช่น การจดัอบรมความ
ปลอดภยัใหก้บัผูรั้บเหมาขนส่ง ท่ีเขา้มารับสินคา้ท่ีโรงงานของบริษทัทุกแห่งอยา่งต่อเน่ืองและเป็นประจ า 

 
เจ้าหนี้ 

บริษทัปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี ทั้งเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีเงินกูย้ืมอย่างเคร่งครัด 
และช าระหน้ีตามระยะเวลาท่ีก าหนดรวมถึงปฏิบัติตามค ารับรองท่ีให้ไวแ้ก่เจ้าหน้ีตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระหน้ีกับเจ้าหน้ี 
ตลอดจนใหข้อ้มลูแก่เจา้หน้ีทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
 
ชุมชน และสังคม 

บรัษทัก าหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนวา่จะมุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยการเป็นบรรษทัพลเมืองท่ีดี โดยค านึงถึงหนา้ท่ีและ
ความบผดิชอบท่ีมีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ทั้งน้ีบริษทัจะไม่ถือวา่การด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้
เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบติั หากแต่จะมุ่งมัน่ยดึถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัดว้ย 
 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติทั้งของชุมชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งประชาชนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารท่ีขาดการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มผูป้ระสบภยัพิบติันอกจากน้ี
บริษทัยงัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชุมชนและในระดบัสังคมโดยรวมอีกดว้ย และจากความมุ่งมัน่
ดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนัคือ 

1. การสนบัสนุนชุมชนรอบโรงงาน 
2. การพฒันาเดก็และเยาวชนในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร 
3. การสนบัสนุนองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และ 
4. การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมท่ีบริษทัไดด้  าเนินการ ในรอบปี 2555 – 2556 ปรากฎอยูใ่นหวัขอ้ “รายงานการพฒันา

เพือ่ความอย่างยั่งยืน”  
 
ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ืองตลอดมา เพ่ือพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่
ในภาพท่ีดีตลอดไป ดว้ยการด าเนินการและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอนการท างาน ทั้งใน
รูปแบบของการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ(การอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการทรัพยากรน ้ า การจดัการ มลภาวะ
ทางอากาศการก าจดัก๊าซเรือนกระจก การจดัการมลภาวะทางเสียง และ การจดัการวสัดุเหลือใช้) การน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ทุกบริษทัในกลุ่มทาทาไดมุ่้งมัน่ท่ีจะให้ความส าคญั
และเป็นผูน้ า ในเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน โดยจดัให้มี
การศึกษา เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงตอบสนองอยา่งรวดเร็วเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือต่อบุคคลอ่ืน รวมถึงการเปล่ียนแปลง 
ไปใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงไดก้ าหนดเป้าหมายระยะยาวในการควบคุมและดูแล 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆไม่ให้เกินอตัราท่ีก าหนด ซ่ึงจากเป้าหมายดงักล่าวจึงเป็น
ท่ีมาของการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานและการคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในหลายๆ ดา้น
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นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดให้มีการน าแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ(สีเขียว)” มาใชใ้นทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจหลกัขององคก์ร 
อีกดว้ย 
 

ส าหรับการแสดงถึงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ในรอบปี 2555 - 2556 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 
“รายงานการพฒันาเพือ่ความอย่างยั่งยืน” 
 
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัใหค้วามส าคญัและตระหนกัในความรับผดิชอบต่อการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทั ทั้งขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลู
ท่ีไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงิน เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นประโยชน ์ต่อการตดัสินใจลงทุน และการตดัสินใจอ่ืน
ใดของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน นกัวเิคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น เท่าเทียม ทัว่ถึง และไม่ก่อใหเ้กิดความส าคญั
ผดิรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบนัและทนัเวลา ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านกังาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ าหนดไว ้โดยมอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี
ดูแลใหมี้การติดต่อส่ือสารและเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัทั้งท่ีเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) เช่น งบ
การเงินแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-
Periodic Reports) เช่น การไดม้า /จ าหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพยร์ายการ ท่ีเก่ียวโยงกนั การร่วมทุน / ยกเลิกการร่วมทุน 
การเพ่ิมทุน / ลดทุน การออก หลกัทรัพยใ์หม่ การซ้ือหุน้คืน เป็นตน้  
 

ทั้งน้ี ไดจ้ดัให้มีหน่วยงาน “ส านักงานเลขานุการบริษัท” ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัผา่น
ช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยง่าย ทั้งในกรณีปกติ และเร่งด่วน เช่น 

1. ขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีครบถว้น ถูกตอ้งและเท่าเทียมกนั ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ: ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) 

2. ขอ้มลูค าอธิบายเชิงวเิคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทุกไตรมาส: ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์
(www.set.or.th) / เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) / หนงัสือพิมพ ์

3. ขอ้มลูโครงสร้างผูถื้อหุน้ของบริษทั ท่ีเป็นขอ้มลูล่าสุด มีการเปิดเผยอยา่งโปร่งใส มีรายละเอียดโครงสร้างท่ีแสดงถึง
ผูถื้อหุน้รายใหญ่และสัดส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ไม่มีโครงสร้างการถือหุน้แบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่ม
บริษทั สามารถแสดงใหท้ราบถึงผูถื้อหุน้ที่แทจ้ริง (Beneficial Owner) ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี ยงัมีการเปิดเผยขอ้มลูการถือ
หุน้โดยกรรมการและผูบ้ริหารไวด้ว้ย ซ่ึงกรรมการของบริษทัทุกคนถือหุน้ รวมกนัไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกแลว้ : รายงาน
ประจ าปี / เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

4. ขอ้มลูในรายงานประจ าปีมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้น ชดัเจน และเป็นประโยชน์ส าหรับการพิจารณาตดัสินใจของผู้
ถือหุน้ เช่น ค าอธิบายเชิงวเิคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การวเิคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ง 
ขนั ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจประวติัของกรรมการและผูบ้ริหารการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงและการ
เปิดเผยขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ เป็นตน้: เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

5. ขอ้มลูการเงินท่ีมีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดรั้บการรับรองจากผูส้อบซ่ึง
เป็นผูมี้ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ รวมทั้ง ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยท่ีผา่นมา 
บริษทัไม่เคยมีประวติัการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต.ล่าชา้แต่อยา่งใด: 
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) / เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.tatasteelthailand.com) 

6. ขอ้มลูการท ารายการระหวา่งกนั (ถา้ม)ี  
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นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ท าหนา้ท่ี “โฆษก” ของบริษทั ในการเผยแพร่ขอ้มลูของบริษทัสู่สาธารณชน และจดัใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูบ้ริหารงาน
นกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ท าหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบในการติดต่อส่ือสาร และประสานงานกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผู้
ถือหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไปนกัวเิคราะห์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัให้มีช่องทางอ่ืนท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลู
ของบริษทัไดโ้ดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจดัประชุมเอกสารแถลงผลการด าเนินงาน และรายงานต่างๆ ผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.tatasteelthailand.com ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ และความเช่ือมัน่ของบุคคลภายนอกท่ีมีต่อบริษทั 

 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายในการแถลงผลการด าเนินงานของบริษทัสู่สาธารณชนโดยผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์ และนิตยสารต่างๆเป็นประจ าทุกไตรมาส และมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ - 
การผลิต, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การตลาดและการ
ขายเป็นผูใ้หสั้มภาษณ์ 

 
ในรอบปี 2555-2556 หลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้บริษทัไดจ้ดัใหมี้การ

ประชุมร่วมกนักบัส่ือ ภายนอกคราวละ 10-20 ราย ซ่ึงหมายรวมถึง นกัวเิคราะห์ ทั้งจากธนาคาร และสถาบนัการเงิน, ส่ือส่ิงพิมพ ์
เป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือเป็นการช้ีแจงผลประกอบการของบริษทั รวมถึงขอ้มลูการพฒันาเปล่ียนแปลงของธุรกิจเหลก็ 
 
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัมุ่งเนน้ถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริษทัทุกคนเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจเป็น
อย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ พร้อมท่ีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัแห่ง 
“ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต และ ตรวจสอบได้” โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและความเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุน้ทุกราย บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือถือต่อกนัระหวา่งผูถื้อหุน้กบับริษทัและไดก้ าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการท่ี
ชดัเจน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ มีการ
ตดัสินใจท่ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งเน่ืองจากได้รับการพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ตลอดจนจดัให้มีระบบการ
บริหารงานที่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลและการบริหารงานเป็นไปดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
เหตุมีผล และเป็นอิสระภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษทัไดค้  านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงาน เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดเ้สมอ คณะกรรมการ
บริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะและประสบการณ์ในธุรกิจเหลก็ และ
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั มีภาวะผูน้ า วสัิยทศัน์กวา้งไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามเพ่ือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ใหค้วามคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีขนาดท่ีเหมาะสม จ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด จ านวน 3 คน ร่วมกบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีเป็นตวัแทน
จากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวนรวม 5 คน นอกจากน้ี ไดก้ าหนดใหผู้ท่ี้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผูน้ าดา้น นโยบาย 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้ าดา้นบริหารงานประจ าตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีให้
ชดัเจนและก่อใหเ้กิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน และเพ่ือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียิง่ข้ึน คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง 



                                                                                                                                                                                           ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

                                                                                                                                                         หนา้ 48 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 3 คณะ ท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงานเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน 
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีในนามขอบริษทัหรือคณะกรรมการเก่ียวกบัการ
จดัท า และเก็บรักษาเอกสาร ดงัน้ี 

1.  ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
3. หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
4.  รายงานประจ าปีของบริษทัรวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร

ตลอดจนด าเนินการอื่นๆ ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
การสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

การสรรหากรรมการของบริษทัซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระจะผา่นการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัและ / หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่ลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรร
หากรรมการบริษทั ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัน้ี 

1.  เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั มีภาวะผูน้ า วสัิยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม ประวติัการท างานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3.  เป็นผูท่ี้สามารถใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อติดตามการด าเนินงานของ
บริษทั โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ ในจ านวนท่ีเหมาะสม 

4.    มิไดเ้ป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ หรือเป็นหุน้ส่วน ในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญัในกิจการท่ีมี
ลกัษณะอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

5.  ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา และผล
การประเมินศกัยภาพประกอบดว้ย 
 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทัดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ “กรรมการอสิระ” อีกดว้ย และกรณีเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิิการตามขอ้บงัคบัของบริษทั กล่าวคือผูถื้อหุน้จะมี
คะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ตามจ านวนหุน้ที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้ท่ี้เป็นประธานท่ีประชุมมีเสียงช้ี
ขาดเพ่ิมเป็นอีกหน่ึงเสียงทั้งน้ีในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั วธีิการออกเสียงลงคะแนน อาจลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได ้ แต่ตอ้งใชสิ้ทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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กรรมการอสิระ 
เน่ืองจากความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีแสดงถึงการบริหารจดัการที่ดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ ใหแ้ก่

ผูล้งทุน บริษทัจึงไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงไดมี้การทบทวนปรับปรุงอยูส่ม  ่าเสมอ โดยนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทัมีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เพือ่ใหก้รรมการอิสระมี
ความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั ดงัน้ี 
 
(ปรับปรุงเม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2552 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. เลขท่ี ทจ. 4/2552 ลงวนัที่ 20 
กุมภาพนัธ์ 2552) (ปรับปรุงเพ่ิมเติม วนัที่ 28 มีนาคม 2556) 
 

• ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่บริษทั ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอ  านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยในระดบับิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน ดงัน้ี 

1.  รายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ เช่น การขายสินคา้ ซ้ือวตัถุดิบ หรือใหบ้ริการท่ีมี
มลูค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 

2.  รายการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
3.  รายการเกยี ่วกบ ัสนิ ทรพ ัยห์ รอื บรกิ าร เชน่ การไดม ้าหรอื จาํ  หนาํ่ ยไปซ่ึงสินทรัพย ์ สิทธิ และให้

หรือรับบริการ 
4. รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหห้รือรับให้กูย้มื ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น

หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหมี้ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีมลูค่าตั้งแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ภายในระยะเวลา 12 เดือน 
กรณีเป็นรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

• ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ และตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
ในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน 
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• ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วน ผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย และตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็น
ระยะเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 24 เดือน 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

• ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
• สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
• สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดโ้ดยอิสระ 
• เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ายเุกษียณ 
• กรรมการอิสระและกรรมการบริษทัท่ีมีอายคุรบ 70 ปี อาจด ารงต าแหน่งกรรมการไดจ้นอายคุรบ 75 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
• อายเุกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 

คน กรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี หรือการเงิน และมีกรรมการมากกวา่หน่ึง
คนเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ โดยท าหนา้ท่ีสอบทาน
การด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบติั และขอ้ก าหนดของ
หน่วย งานก ากบัดูแล ส่งเสริมการพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้
บริษทัมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
 

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน ดูแล และใหอ้  านาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่ง อิสระ และเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยตั้งแต่ปี 
2552 บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีจ าเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบ
ค่าใชจ่้าย 
 
คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จ านวน 3 คน 
ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายทั้งในดา้นการพิจารณานโยบาย กลยทุธ์โครงสร้างและอ านาจ
การบริหารงาน แผนธุรกิจ การจดัสรรงบประมาณ และการก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนการ
กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา 
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มา
ตั้งแต่ปี 2547 และเพ่ือความสะดวกและความคล่องตวัในการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยมติของคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาอนุมติัใหร้วมคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 2 คณะเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2556 ปัจจุบนัประกอบดว้ย
กรรมการบริษทัจ านวน 4 คน โดยมีกรรมการ 2 คนเป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีดา้นบรรษทัภิบาล คือ เสนอทบทวนและก ากบั
ดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั ตลอดจนมีหนา้ท่ี
พิจารณาก าหนดแนวทางและสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อ
ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน และท าหนา้ท่ีดา้นพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความ
เปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารของบริษทั 
 
วาระการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัก าหนดไวค้ราวละ 3 ปี ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการจ านวนหน่ึงในสามของกรรมการ ทั้งคณะพน้จากต าแหน่ง โดยล าดบัในการพน้จากต าแหน่งใหก้รรมการตกลง
เห็นชอบร่วมกนั ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ โดยมิไดก้ าหนดระยะเวลา 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดยอ่ยจะเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทัดงันั้นกรรมการจะพน้จากการ
เป็นกรรมการชุดยอ่ยทนัที เม่ือพน้จากต าแหน่งกรรมการ (มีผลตั้งแต่ วนัที่ 28 มีนาคม 2556) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ของกรรมการ 
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษทัอยู่ในระหว่างการพิจารณานโยบายจ ากัดจ านวนบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนจะไปด ารง
ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษัทยงัไม่ไดก้ าหนดนโยบายดงักล่าว แต่ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละก่ึงหน่ึง โดยกรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติเป็นผูมี้ภูมิล  าเนาอยู่ใน
ต่างประเทศท าให้ไม่มีการรับต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามขอ้มูลประวติั
กรรมการห้าปียอ้นหลงั ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 3 บริษทั ดงันั้น จึงเห็นไดว้่า
กรรมการบริษทัแต่ละคนเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและอุทิศเวลาใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเตม็ความสามารถ 
 

ส าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในฐานะพนกังานคนหน่ึงของบริษทั จะตอ้งอุทิศเวลาในการท างานทั้งหมดของตน
ใหแ้ก่บริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาการวา่จา้งดงันั้น จึงไม่เคยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใดไปรับต าแหน่งกรรมการในบริษทั
อ่ืนๆ รวมทั้งบริษทัจดทะเบียนแต่อยา่งใด ยกเวน้ในบริษทัยอ่ยของบริษทัอยา่งไรก็ตาม กรรมการท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งใน
บริษทัอ่ืนนอกประเทศ บริษทัจะรายงานไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจน 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร ไวอ้ย่างชัดเจนและ
สมเหตุสมผล สามารถรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ และไม่เป็นการจ่ายท่ีเกินสมควร ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผูเ้สนอการก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบติังานโดยรวมและผล
การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั อย่างไรก็
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ตาม บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัย่อยส าหรับค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล รวมถึงผล
การด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะส้ันและระยะยาวประกอบดว้ย ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีใชเ้ป็นบรรทดัฐานท่ีไดต้กลงไวร่้วมกนั 
สามารถสร้างแรงจูงใจในการก ากบัดูแลและบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญกา้วหน้า
ของบริษทัอยา่งมัน่คงต่อไป 
 
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินมีก าหนดจ่ายทุกไตรมาส แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าซ่ึงแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และเบ้ียประชุมซ่ึงจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม กรณีท่ี
มีกรรมการพน้จากต าแหน่งหรือเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ บริษทัจะค านวณจ่ายเฉพาะวนัท่ีด ารงต าแหน่งในไตรมาสนั้น 
 
อตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ 

 
  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทต่อปี) (บาทต่อคร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั ประธาน 630,000 42,000 

 รองประธาน 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 

 กรรมการ 115,500 10,500 
คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) ประธาน 0 15,750 
 กรรมการ 0 10,500 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ประธาน 0 15,750 
 กรรมการ 0 10,500 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธาน 150,000 15,750 

 กรรมการ 75,000 10,500 
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สรุปอตัราค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ ในปี 2555-2556 
 

ล า 
ดบั 
ที่ 

ช่ือ – นามสกลุ 

ค่าตอบแทน (บาท)/ การเข้าร่วมประชุม/ การจัดประชุมปี 2555 - 2556 (บาท) 

คณะ 
กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณา 

ผลตอบแทน(1) 

จ านวนรวม
ทั้งหมด(2) 

1. นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์ 

ประธานกรรมการ 
798,000.00 - - - 798,000.00 

2. นายมาริษ  สมารัมภ ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผล 
ตอบแทน 

577,500.00 157,500.00 - 105,500.00 840,000.00 

3. ผศ.รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

514,500.00 157,500.00 - 162,750.00 834,750.00 

4. นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

26,250.00 1,283.00 - -   27,533.00
(3)

 

5. นายคูชิค  ชทัเทอจี  
กรรมการ ประธานคณะจดัการ  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

630,000.00 - - 258,250.00 888,000.00 

6. นายธราธร  เปรมสุนทร 
กรรมการ และ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

577,500.00 - - 105,000.00 682,500.00 

 

7. 
นายปีเตอร์ จอห์น ฮอ็กก ์
กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ 

556,500.00 - - - 556,500.00 

8. 
นายปิยุช กุปตา้ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการคณะจดัการ 

577,500.00 - - - 577,500.00 

 

รวม 4,257,750.00 316,283.00 - 630,750.00 5,204,783.00 

 

หมายเหตุ  (1) ไดน้บัรวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ก่อนรวมเป็นคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไวด้ว้ยแลว้ 
(2) ไมไ่ดน้บัรวมค่าตอบแทนจ านวนรวมทั้งส้ิน 517,125 บาท ของนายเกรียง เกียรติเฟ่ืองฟ ูกรรมการท่ีขอลาออก ซ่ึงมีผลตั้งแตว่นัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 
 (3) เป็นค่าตอบแทนท่ีค านวณตามสดัส่วน นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมรับตั้งแตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2556 - 31 มีนาคม 2556 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปีในปี 2555 - 2556 (1 เมษายน 2555 - 31 

มีนาคม 2556) รวม 13 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36.25 ลา้นบาท 
 
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกจิหลัก 

บริษทัไม่มีการก าหนดและจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั 
 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกจิหลกั 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ในปี 2555 - 
2556 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556)จ านวน 3 คน ไดร้วมไวใ้นจ านวนและค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัแลว้ 
 
ค่าตอบแทนอืน่ 

บริษทัจดัใหมี้การสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยในฐานะพนกังานของบริษทั 
โดยคิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ 10ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบส าหรับผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
ในปี 2555 - 2556 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) รวม 13 คนรวมเป็นเงิน ทั้งส้ิน 3.11 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจดัหารถประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั และผูช่้วยกรรมการใหญ่ ผูจ้ดัการของ
บริษทัยอ่ยดว้ย 
 

ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร โดยให้สิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัแต่ประการ
ใด เช่น โครงการ Employee StockOption Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ไดบ้ริหาร
ผลตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารในรูปแบบอ่ืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน โดยรวมของบริษทัควบคู่ไปกบัผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และดว้ยศกัยภาพของผูบ้ริหารนั้นๆประกอบดว้ย 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษทัมีภาวะความเป็นผูน้ า และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจก าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย 
แผนกลยทุธ์ ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูน้ าเสนอในการพิจารณา
เร่ืองดงักล่าว คณะกรรมการไดร่้วมกนัอภิปราย และแสดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ีบนพ้ืนฐานของความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและตรวจสอบได ้ ทั้งน้ี คณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ี
ก าหนดไวด้ว้ย เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย 
การจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่งบประมาณในงานวจิยัและพฒันาองคก์ร และผลิตภณัฑ ์ การ
พฒันาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัของบริษทัในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการด าเนินงานของบริษทั และ
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบ
การบริหารความเส่ียง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดจนก ากบัดูแล
และพฒันาบรรษทัภิบาลของบริษทั เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล อุทิศตนและเวลาเพ่ือบริษทัโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูห้น่ึงผูใ้ดโดยมิชอบ และไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์หรือแข่งขนักบั
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กิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป้าหมายสูงสุดคือการด าเนินธุรกิจให้มัน่คง เพ่ือผลประโยชน์ท่ีสมดุลและยัง่ยนืของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพ่ิมมลูค่าของผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งวสัิยทศัน์และเป้าหมายของบริษทั 
 
จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจดว ้ยมาตรฐานระดบัสูงของความเปน็ มืออาชีพ ความซ่ือสัตยมี์ศีลธรรม และมีจริยธรรม อย่าง
เคร่งครัด ภายใต ้“หลักจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code Of Conduct : TCOC)” ซ่ึงไดมี้การจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
และจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบบัภาษาไทย พร้อมทั้งแจกจ่ายใหก้บัคณะกรรมการ คณะจดัการ (คณะกรรมการ
บริหาร) ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจดว้ย นอกจากน้ี
คณะผูบ้ริหารของบริษทัไดก้ ากบั ดูแล ส่ือสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั
อย่างจริงจงัและเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของบริษทัแลว้ จะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบทนัที บริษทัไดแ้ต่งตั้ง ท่ีปรึกษาจรรยาบรรณในปี 2551 เพื่อ
เป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้้องเรียนหรือรายงานในเร่ืองท่ีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดข้ึน 
 

ทั้งน้ีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั มีทั้งหมด 25 ขอ้ ครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ รายงานและบนัทึกขอ้มลูทางการเงิน การแข่งขนั โอกาสวา่จา้งงานท่ีเท่าเทียมกนั ของขวญัและการบริจาคหน่วยงาน
ราชการ การไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง สุขอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพของสินคา้ และบริการ ความเป็นบรรษทั
พลเมือง ความร่วมมือในกลุ่มบริษทัทาทา ตวัแทนของบริษทัและกลุ่มต่อสาธารณะ การตวัแทนบริษทัโดยบุคคลท่ีสาม การใช้
เคร่ืองหมายการคา้ทาทา นโยบายของกลุ่ม ผูถื้อหุน้ ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัทางจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การท างานอื่น 
นอกเหนือจากงานของบริษทั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละขอ้มลูท่ีเป็นความลบั การปกป้อง
ทรัพยสิ์นของบริษทั ความเป็นพลเมือง ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูท่ีส่งมอบ และการรายงานเร่ืองราว 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดอ้อกประกาศ นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกีย่วกบัการร้องเรียนการกระท าผิดหลกัจรรยาบรรณ 
(“Whistle Blower”) เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือ
เร่ืองราวการฝ่าฝืน หรือสงสัยวา่อาจจะมีการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือท่ีปรึกษา 
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอ่ืนใดของบริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยัและเกิดผลจริงในทางปฏิบติั 
 
การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัจะด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายงานและเปิดเผยขอ้มลู
การด าเนินงานของบริษทัภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน ตลอดจนไม่น าขอ้มลูภายในไปเปิดเผยหรือน าไปใช ้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน กรณีท่ีกรรมการบริษทัคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ของเร่ืองท่ีก าลงัมีการพิจารณา ก็จะไม่
เขา้ร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง 
 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีไดก้  าหนดแนว
ปฏิบติัในเร่ือง ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงไดค้รอบคลุมถึงพนกังานทุกระดบัชั้นโดยเคร่งครัดอีกดว้ย 
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การบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดจ้ดัให้มีวธีิการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยน าระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั และแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ย ฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานหลกัของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยท าหนา้ท่ีก าหนด และทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์ร รวมถึง
ก าหนดและทบทวนปัจจยัความเส่ียงโอกาสท่ีจะเกิด ความเส่ียง และผลกระทบจากความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนก าหนดแผนและกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและติดตามผลจากการด าเนินการลด
ความเส่ียง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนทั้งน้ีไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ี
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าเพือ่เป็นสัญญาณเตือนภยั 
ล่วงหนา้ในการป้องกนัหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 
 
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดบัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของระบบการควบคุม ภายในและระบบตรวจสอบ
ภายใน โดยไดจ้ดัตั้งระบบและก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัว่ทั้งองคก์รทั้งในดา้น
การจดัท ารายงานทางการเงินและการปฏิบติัตามข้อ ก าหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยงัคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถ
ควบคุมก ากบัประเมินผลและทบทวนการท างานของตนเองเพื่อลดความเส่ียงของการกระท าทุจริตและการใช้อ  านาจในทางมิ
ชอบ และป้องกนัไม่ใหมี้การกระท าผดิกฏหมาย 

 
นบัตั้งแต่ปี 2552 บริษทัไดต้ั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึน หน่วยงานน้ีมีความรับผดิชอบในการก ากบัดูแลงาน

ตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยปฏิบติังานภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนิน 
งานดา้นต่างๆ เป็นประจ าทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย  แผนงานอ านาจหน้าท่ีและกฏระเบียบต่างๆ รวมทั้งการ
ประเมินผลการบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีคณะกรรมการได้
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและสามารถรับรองไดว้่าการด าเนินงานท่ีส าคญัและการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีส าคญัเป็นไปตาม
แนวทางและระเบียบท่ีก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดแผนวันประชุมและวาระการพิจารณาท่ีส าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการด าเนินงานไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน และอาจมีการประชุมเพ่ิม ในกรณีท่ีมี 
เร่ืองส าคญัแร่งด่วน ปี  2555-2556  บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 5 คร้ัง โดยมีจ านวนกรรมการเขา้
ร่วมประชุมในแต่ละคร้ังเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการไดศึ้กษาล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีประธาน
กรรมการซ่ีงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดพิ้จารณาวาระต่างๆ โดยค านึงถึงผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอส าหรับการอภิปราย และแสดงความเห็น อย่าง
ทัว่ถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใชม้ติเสียงขา้งมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะเป็น
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด ส าหรับกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่เขา้ร่วมประชุม และภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมไดมี้
การจดบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังคณะผูบ้ริหารจะเข้าร่วมประชุมดว้ยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
เพ่ิมเติมในฐานะเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัโดยทนั 
ที เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเวน้การประชุมบางวาระท่ีจะประชุมเฉพาะคณะกรรมการ
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บริษทั หรือเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งน้ี กรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมหารือระหวา่งกนัเองเพ่ิมเติมเป็นประจ าทุกไตรมาสดว้ย 
 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการ
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฏเกณฑก์ฏระเบียบต่างๆ รวมถึงหลกัธรรมาภิ
บาลท่ีดี โดยเลขานุการคณะกรรมการมีหนา้ท่ีหลกั ดงัน้ี 

1. ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
2. ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ 
3.เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง และจดัท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูถื้อหุน้ 
4. ด าเนินการอื่นๆ ตามประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

การฝึกอบรมและพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารโดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัแก่กรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ จากสถาบันท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า ตั้ งแต่เร่ิมเข้าต าแหน่งในบริษทั เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีกรรมการชาวไทยทุกคนไดผ้่านการ
อบรมสัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
     
สรุปภาพรวมจ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2555-2556  
 

คร้ังที่ 

จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (% ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ) 

คณะ 
กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
จัดการ 

คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณา 

ผลตอบแทน 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

ปี 2555 - 2556 - - -  6/8 (75%) 

1 6/8 (75%) 2/3 (67%)         - 4/4(100%) - 

2 6/8 (75%)    2/3 (67%) - 4/4(100%) - 

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

4 7/7 (100%)   2/2 (100%) - - - 

5 8/8 (100%) - - - - 
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รายละเอียดจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม ในปี 2555-2556 
 

ล า 
ดบั 
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ 

การเข้าร่วมประชุม/ การจัดประชุม  (คร้ัง) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมการ 
พจิารณา 

ผลตอบแทน 

สามญั 
ผู้ถือหุ้น 

จ านวน 
รวม 

ทั้งหมด 

1. นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์ 

ประธานกรรมการ 
4/5 - - - 1/1 5/6 

2. นายมาริษ  สมารัมภ ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผล 
ตอบแทน 

5/5 4/4 - 4/4 1/1 14/14 

3. ผศ.รวีวลัย ์ ภิยโยพนากุล 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

5/5 4/4 - 5/5 1/1 15/15 

4. นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพช็ร์(1) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

1/1 0/0 - - - 1/1 

5. นายคูชิค  ชทัเทอจี  
กรรมการ ประธานคณะจดัการ  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

5/5 - - 5/5 1/1 11/11 

8. นายธราธร  เปรมสุนทร 
กรรมการ และ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และ 
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

5/5 - - 4/4 1/1 10/10 

7. 
นายปีเตอร์ จอห์น ฮอ็กก ์
กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ 

4/5 - - - 0/1 5/6 

8. 
นายปิยุช กุปตา้ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการคณะจดัการ 

5/5 - - - 1/1 6/6 

หมายเหตุ  (1) ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
(2) ไมไ่ดแ้สดงการเขา้ร่วมประชุมของ นายเกรียง เกียรติเฟ่ืองฟู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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9. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษทัมุ่งส่งเสริมให้บริษทัมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง
องคก์ร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) มาปรับใชก้บัธุรกิจของบริษทัและไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 คนท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลระบบรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหมี้การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการ
บญัชี รวมถึงขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี การประเมินการบริหาร ความเส่ียงและการควบคุม ภายในใหเ้หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพก ากบัดูแล ระบบงานตรวจสอบใหไ้ดม้าตรฐานการตรวจสอบท่ีดี คดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งงาน
อ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง 

 
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของโครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในแทนการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายนอก เพ่ือใหค้วามเช่ือมัน่และค าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและเสนอความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในองคก์ร รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

 
ส าหรับแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ไดถู้กจดัท าข้ึนตามวธีิการประเมินความ

เส่ียงซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนดงักล่าวครอบคลุมถึงการประเมินผลของประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
การด าเนินงาน การรายงานขอ้มลูทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสาระส าคญั
ในการตรวจสอบจะมุ่งเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพ และความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในองคก์ร ทั้งในดา้นของ
กระบวนการจดัหาและเจา้หน้ีการขายการตลาดและการจดัจ าหน่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสินคา้คงเหลือ การ
บญัชีและการเงิน และระบบ SAP (SAP Post Implementation) เป็นตน้ ทั้งน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะปฏิบติังานตาม
แผนการตรวจสอบและรายงานสรุปผลของการตรวจสอบ พร้อมทั้งแผนการปรับปรุงของฝ่ายบริหาร แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบโดยตรงเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วมประชุมดว้ย

นั้น คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั 
มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริษทัในแต่ละดา้นส าหรับรอบปี 2555-2556 ดงัน้ี 
 
องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการควบคุม
อยา่งเพียงพอและสามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการจดัโครงสร้าง
องคก์รใหเ้หมาะสมกบัแผนธุรกิจ รวมทั้งสรรหาพนกังานท่ีมีคุณภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพฒันาพนักงานอยา่งต่อเน่ืองให้
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจ าปี 2556-2557 โดยให้
สอดคลอ้งกบัวสัิยทศัน์และเป้าหมายในระยะยาว แผนงานประจ าปีน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอ้มของตลาด กลยทุธ์ในการแข่งขนั และความมุ่งมัน่ของบริษทัท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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การบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการตามกรอบในการบริหารจดัการความเส่ียงซ่ึงไดร้ะบุความเส่ียงดา้นต่างๆ และ

แนวทางในการแกไ้ขไวแ้ลว้ในระดบับริษทัซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหม้ลูค่าของผูถื้อหุน้ถอยถดลงไป อยา่งไรก็ตามในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนั การบริหารจดัการความเส่ียงจะตอ้งมุ่งเนน้ท่ีดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

• โครงการริเร่ิมดา้นความปลอดภยัเพ่ือรับประกนัวา่ “ขั้นตอนปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั” จะตอ้งเนน้ทั้ง
ความปลอดภยัของพนกังานบริษทัและคนงานของผูรั้บเหมา 

• ปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสูงดา้นบรรษทัภิบาล โดยก าหนดใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัทาทา (TCOC) อยา่งเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม มีการใชน้โยบายส่งเสริมให้
มี “การแจง้เบาะแส” มีเจา้หนา้ท่ีดูแลดา้นจรรยาบรรณคอยแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนท่ี “ไม่เปิดเผยตวั” และมีการก าหนดกลไกท่ี
เหมาะสมในการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดใหฝ่้ายบริหารจดัการตอ้งรับรองวา่จะมีการควบคุมท่ีเพียงพอเพ่ือท่ีจะ
บริหาร และ/หรือบรรเทาความเส่ียงซ่ึงสามารถส่งผลกระทบกบัผลประกอบการทางธุรกิจของบริษทั ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ยงัมา
จากขอ้มลูความห่วงใยและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การประเมินตรวจสอบเร่ืองความเส่ียงจึงมีพ้ืนฐานจากสภาพความ
เป็นจริง และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และจากประสบการณ์ในการตรวจสอบ ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบท่ีช่วย
จดัล าดบัความส าคญัดา้นท่ีควรตรวจสอบและวางแผนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมติัแผนงานตรวจสอบ
ประจ าปีซ่ึงแสดงขอบเขตปัจจยัและความเส่ียงดา้นส าคญัท่ีจะตอ้งตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ผูต้รวจสอบบญัชี
จะด าเนินการประเมินการบริหารจดัการความเส่ียงตามขอ้มลูและรายละเอียดท่ีไดรั้บจากฝ่ายบริหาร 

• มีการประมาณการกระแสเงินสดและทบทวนผลการประกอบการอยา่งสม ่าเสมอ (รายไตรมาสในการประชุม
กรรมการบริษทั) เพ่ือให้มัน่จะวา่จะมีเงินสดเพียงพอในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ในการน้ี คณะกรรมการมีความเห็นวา่การปฏิบติังานในดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถรับได ้
 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นประจ าและสม ่าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลเก่ียวขอ้งท่ีเพียงพอและรัดกุม 

 
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัน าเสนอขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั มีการ
บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งละเอียดทุกคร้ัง นอกจากน้ี มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัและเอกสารบญัชีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
พร้อมทั้งมีระบบการจดัเก็บและช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเป็นปัจจุบนั ทนัเวลา และง่ายต่อการเขา้ใจ 
 
ระบบการติดตาม 

บริษทัจดัใหมี้การประชุมผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ และไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาสโดยมีการ
วเิคราะห์ถึงสาเหตุ และก าหนดมาตรการแกไ้ข และการเสนอแนะใหป้รับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจง้ผลการ
ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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10. รายการระหว่างกนั 

 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

รายการบญัชีท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 
และ 31 มีนาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี  

ประเภทของรายการระหว่างกนั              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2556 31 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2554 

ขายสินคา้ 2,084,418 2,527,483 3,557,767 

รายไดอ่ื้น 8,096 6,630 16,680 

ซ้ือสินคา้ 1,302,411 2,013,754 4,528,519 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27,525 11,191 35,168 

ลูกหน้ีการคา้ 101,125 56,684 238,352 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มื  3,107 73,243 73,990 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน * 71,220 - - 

เจา้หน้ีการคา้ 493,716 732,495 1,352,915 

เจา้หน้ีและเงินกูย้มื 15,648 7,248 19,896 

หน้ีสินระยะส้ัน - 270,596 - 

หน้ีสินระยะยาว ** 270,596 - 270,596 

การค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รายละเอียดตามตารางหนา้ 65 
*จดัประเภทรายการ: ลูกหน้ี (Tata Sons Ltd) 71,220 (พนับาท) เดิมแสดงท่ีลูกหน้ีอ่ืน มาแสดงท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
**จดัประเภทรายการ: จากหน้ีสินระยะสั้นเป็นหน้ีสินระยะยาว ดูรายละเอียดตามตารางหนา้ 65 

 

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

รายละเอยีดรายการขายสินค้ากบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั  หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 

1 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,811,050 2,198,612 1,794,622 

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

3 Tata Steel International(Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 18,801 234,915 436,048 

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ 339 67,828 420,906 

5 Tata steel International(Singapore) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 4,709 26,128 10,717 

6 Corus International Trading Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

7 Lanka Special Steel Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

รวมรายการขายสินคา้ระหวา่งกนั 2,084,418 2,527,483 3,557,767  2,053,638 2,053,638 
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รายละเอยีดรายการรายได้อืน่กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั  หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 55 31 มี.ค. 54 

1 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 8,096 6,630 8,915 

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

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

4 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

5 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

รวมรายการรายไดอ่ื้นระหวา่งกนั 8,096 6,630 16,680  2,053,638 2,001,283 

 

รายละเอยีดรายการซ้ือสินค้ากบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

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

2 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 768,207 1,489,394 1,100,082 

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

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ - 181,796 392,651 

5 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 156,787 178,487 220,121 

6 Tata NYK Shipping Pte.Ltd ขนส่ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 1,287 115,892 

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

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

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

10 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,139 3,998 5,519 

11 MJunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 540 260 

12 Tata Steel Resources Australia Pte.Ltd จดัหา มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

13 NatSteel Holdings Pte Ltd. ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

14 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 102,117 - - 

15 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 274,161 94,402 - 

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

17 Tata Steel IJmuiden BV ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 64 - 

รวมรายการซ้ือสินคา้ระหวา่งกนั 1,302,411 2,013,754 4,528,519  1,625,232 1,372,951 

 

 

 

 



ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                       หนา้ 63 

รายละเอยีดรายการค่าใช้จ่ายอืน่กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

1 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 13,842 10,379 24,572 

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

3 Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 409 711 966 

4 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 388 

5 Tata Services Limited บริการดา้นการอบรม มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 164 

6 Tata Consultancy Services Ltd. บริการดา้นซอฟตแ์วร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 85 

7 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ 20 27 55 

8 Tata Sons Ltd ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 19 

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

10 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 180 - - 

11 NatSteel Recycling Pte. Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 2,079 74 - 

12 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 10,995 - - 

รวมรายการค่าใชจ่้ายอ่ืนระหว่างกนั 27,525 11,191 35,168  1,625,232 1,372,951 

 

รายละเอยีดลูกหนี้การค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                                                                     หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

  
 

  
 

  31 ม.ีค.56 
5049 

31 ม.ีค.55 
5049 

31 ม.ีค.54 
5049 

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

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

3 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 100,787 54,243 24,229 

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

5 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษทัใหญ่ 338   

รวมรายการลูกหน้ีการคา้ระหวา่งกนั 101,125 56,684 238,352  238,352 52,088 

 

รายละเอยีดรายการลูกหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                                                        หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค. 56 31 ม.ีค. 55 31 ม.ีค. 54 

1 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 786 821 2,027 

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

3 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็    มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 1,954 1,202 - 

4 Tata Sons Ltd การลงทุนและให้    มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - 71,220 71,220 

  บริการดา้นท่ีปรึกษา     

5 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 367 - - 

รวมรายการลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระหวา่งกนั 3,107 73,243 73,930  2,710 431 
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รายละเอยีดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่กบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั                                                                    หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

   31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

1 Tata Sons Ltd การลงทุนและให้    มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 71,220 - - 

  บริการดา้นท่ีปรึกษา     

รวมรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนระหวา่งกนั 71,220 - - 

 

รายละเอยีดรายการเจ้าหนี้การค้ากบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั                                                            หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

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

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

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ - - 42,671 

4 NatSteel Recycling Pte.Ltd. คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 421,188 677,013 12,621 

5 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 9,463 8,107 9,924 

6 
M
ju 

Mjunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 351 

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 63,065 47,375 - 

รวมรายการเจา้หน้ีการคา้ระหว่างกนั 493,716 732,495 1,352,915  4,175 438,150 

 

รายละเอยีดรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั** หน่วย : พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

1 บริษทั สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จ ากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุน้โดยทางออ้ม 12,561 7,246 11,287 

2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 3,041 - 7,880 

3 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จ ากดั ผลิตลวดเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 12 2 585 

4 MJunction Services Limited คา้ขายและบริการจดัซ้ือจดัจา้ง มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - 144 

5 Tata Sons Ltd ลงทุน มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

6 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ ผูถื้อหุน้ - - - 

7 NatSteel Recycling Pte.Ltd คา้ขาย มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั - - - 

8 NatSteel Holding Pte.Ltd ผลิตเหลก็ มีผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 34 - - 

รวมรายการเจา้หน้ีและเงินกูย้มืระหวา่งกนั 15,648 7,248 19,896 

** รายละเอียดเจา้หน้ีและเงินกูย้ืมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้เป็นรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงตามวิธีการบนัทึกบญัชี หากเป็นรายการ
คา้ท่ีเป็นธุรกิจหลกัของแต่ละบริษทั จะบนัทึกบญัชีเป็นเจา้หน้ีการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลกัหรือเป็นบริการอ่ืน รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึกไวใ้นรายการ
เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ เป็นตน้ 
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รายละเอยีดรายการส่วนของหนี้สินระยะยาวกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนัที่จะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

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

รวมรายการหน้ีสินระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 270,596 - 

 

 

รายละเอยีดรายการหนี้สินระยะยาวกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั หน่วย: พนับาท 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกนั 

    31 ม.ีค.56 31 ม.ีค.55 31 ม.ีค.54 

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

รวมรายการหน้ีสินระยะยาว 270,596 - 270,596 

 

 

รายละเอยีดการค า้ประกนัของบริษัทและบริษัทย่อย หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ลกัษณะการค า้ประกนั วงเงินค า้ประกนั 

TSTH - ค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินระหวา่งกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 
   

NTS - ค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินระหวา่งกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 
   

SISC - ค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินระหวา่งกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 
   

SCSC - ค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินระหวา่งกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 
   

หมายเหตุ   การค ้าประกนัดงักล่าว เป็นการด ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว และ เงินกูเ้งินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กบับมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์วงเงิน 6,870 ลา้นบาท  และ ระหว่างกลุ่ม 
TSTH กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ลา้นบาท 

 

เงื่อนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยใชน้โยบายการซ้ือขาย
และอตัราการกูย้มืซ่ึงต่อรองกนัตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบ้ียไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป อย่างไรก็
ตามในกรณีท่ีไม่มีราคาหรืออตัราเทียบเคียง บริษทัจะท าการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึง
กนั หรืออาจวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบราคาส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นธุรกรรมซ่ึงเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษทัย่อยและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั บนเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นรายการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั กล่าวคือ ในการซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมัน่ใจใน
เร่ืองคุณภาพและความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถุดิบ ส าหรับการขายสินคา้จะเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้แก่บริษทั และ
ในส่วนของตัว๋เงินสามารถเพ่ิมความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกนั  

 ในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนันั้น ในแต่ละบริษทัไดมี้การก าหนดอ านาจในการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจนว่าตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษทัย่อย หรือไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ
คณะจดัการ หรือคณะกรรมการของบริษทัตามวงเงินท่ีก าหนดไว ้ภายใตร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีวางไว ้การก าหนด
อ านาจดงักล่าวไดมี้การพิจารณาทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการด าเนินงานและการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

 ในกรณีท่ีอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั บริษทัจะ
ปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในดา้นการขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น ภายใตค้วามเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารที่อาจมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุม หรือ งด
ออกเสียง เพ่ือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม  

 การด าเนินการดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกรณีท่ีจะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัและรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด โดยสภา
วชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภด์ว้ย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะกระท าไปบน
พ้ืนฐานของความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในอนาคต ยงัคงเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกติและตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป   

อยา่งไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้
เสีย และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัก็จะปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2554 ปรากฏดงัน้ี 
                

                                                                                                                                                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2556 2555 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,134.75 470.72 810.99 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 896.19 807.07 1,266.24 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 21.45 92.89 93.87 

สินคา้คงเหลือ 4,969.59 6,942.63 6,917.80 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 95.01 171.70 217.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6,015.07 9,646.05 10,538.15 

สินทรัพยอ่ื์น 3,968.99 4,828.84 5,069.18 

รวมสินทรัพย ์ 18,101.05 22,959.90 24,913.23 

    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน 2,332.18 830.67 - 

เจา้หน้ีการคา้ 1,371.01 2,436.74 2,824.94 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,707.71 1,207.50 1,300.00 

เจา้หน้ีและเงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 15.65 7.25 19.90 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่นๆ 618.49 497.86 734.57 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,945.60 4,325.00 4,325.00 

หน้ีสินอ่ืน 138.66 127.53 594.97 

รวมหน้ีสิน 9,129.30 9,432.54 9,799.38 
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                                                                                                                                                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

   

 

 

 

รายการ 2556 2555 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)    

ทุนจดทะเบียน 11,025.58 11,025.58 11,025.58 

ทุนช าระแลว้    

   หุน้บุริมสิทธิ 252.77 252.77 252.77 

   หุน้สามญั 8,168.77 8,168.77 8,168.77 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 3,388.83 3,258.63 3,258.63 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - 130.20 130.20 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - - - 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.30 1.59 2.49 

ส ารองตามกฏหมาย 327.22 327.22 286.94 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (3,155.83) 1,389.64 3,010.51 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (11.30) (1.46) 3.54 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,971.75 13,527.36 15,113.85 

    

งบก าไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 25,014.52 26,223.03 26,761.72 

รายไดร้วม 25,252.19 26,343.09 26,819.64 

ตน้ทุนขาย 24,724.57 26,629.04 26,858.63 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 289.96 (406.00) (96.91) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 776.96 765.82 738.65 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 3,600.03 - - 

ดอกเบ้ียจ่าย 370.12 297.98 282.88 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 335.83 235.84 (80.33) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (4,555.31) (1,585.59) (980.18) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (4,545.47) (1,580.59) (976.00) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.56) (0.19) (0.12) 
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2554  (หน่วย : ลา้นบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2556 2555 2554 
ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (4,219.49) (1,349.75) (1,060.51) 
รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงาน    

 ก าไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (3.49) (20.09) (36.29) 

 กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (0.32) 
 กลบัรายการค่าเผือ่มลูค่าสินคา้เส่ือมคุณภาพ  (7.45) 18.52 (5.04) 
 ขาดทุนจากการปรับลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 956.31             217.86 - 

 ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี (3.49) 1,071.01 1,132.51 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 660.32 - - 
 ประมาณหน้ีสินส าหรับพนกังานเกษียณอาย ุ 24.99 30.87 22.89 
 ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.17 0.03 0.08 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 2,939.71 - - 
 ดอกเบ้ียรับ (14.54) (8.34) (8.18) 
 ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงิน 370.12 297.98 282.88 
 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (65.78) - - 

 ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.69 (0.09) (1.41) 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - 468.35 (294.44) 
 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ - (298.16) (488.09) 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีน ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืนและสิทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน (17.68) 87.53 242.30 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 1,939.86 (404.95) 50.86 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15.29) (142.36) (25.44) 

 ประมาณหน้ีสินส าหรับพนกังานเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (1,041.95) (40.80) (11.73) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ 77.73 (110.62) (194.85) 
 จ่ายดอกเบ้ีย (13.86) (297.97) (282.88) 

 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,175.36 (481.00) (677.65) 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 รับดอกเบ้ีย 12.29 11.25 6.63 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.63 0.59 1.91 
 เงินสดรับ/จ่ายจากสินทรัพยซ้ื์อหรือขายถาวร (212.35) (151.78) (131.75) 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (199.43) (139.94) (123.21) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2554  

                       (หน่วย : ลา้นบาท) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2556 2555 2554 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,501.51 830.67 (2.28) 
 จ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว (750.00) (550.00) (900.00) 

 เจา้หน้ีการคา้จากการปรับโครงสร้างหน้ี (63.40) - - 
 เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - - 421.39 

 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 688.11 280.67 (480.89) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,664.04 (340.27) (1,281.74) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 470.72 810.99 2,092.73 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด 2,134.75 470.72 810.99 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 2556 2555 2554 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า)  1.34 1.70 1.91 

   อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)  0.50 0.26 0.43 

อตัราส่วนความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์     

   อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (คร้ัง)  29.37 25.30 24.92 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  12 14 14 

   อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (คร้ัง)  14.37 18.26 26.09 

   อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (คร้ัง)  3.22 2.61 2.42 

   อตัราการหมุนของสินทรัพยร์วม (คร้ัง)  1.23 1.10 1.04 

อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการก่อหน้ี     

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(%)  50 41 39 

   อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า)  1.73 0.87 1.11 

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  1.02 0.70 0.65 

อตัราส่วนวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

   อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (%)  (18.0) (6.0) (3.6) 

   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%)  (22.1) (6.6) (3.8) 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%)  (40.4) (11.0) (6.3) 

   อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  1.2 (1.5) (0.4) 

   อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน(%)  (15.2) (3.9) (2.9) 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่าย 25,014.52 ลา้นบาท โครงสร้างรายไดแ้ยกตามประเภทผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอ่ืนๆภายในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 51, ร้อยละ 37 และร้อยละ 6 ตามล าดบั ส่วนอีกประมาณร้อยละ 6 ของรายไดเ้ป็นการจดัจ าหน่าย
ต่างประเทศ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดท่ี้มิใช่จากการจ าหน่ายสินคา้ จ  านวน 237.67 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
0.94 ของรายไดร้วม ท่ีส าคญัไดแ้ก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษทัประกนัภยั 101.46 ลา้นบาท, ก าไรจากการเจรจาต่อรองลด
หน้ีช าระคืนเจา้หน้ีการคา้จากการปรับโครงสร้างหน้ี 65.79 ลา้นบาท, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน-สุทธิ 42.04 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย
รับ 14.55 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 13.83 ลา้นบาท 

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่าย 26,223.03 ลา้นบาท โครงสร้างรายไดแ้ยกตามประเภทผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอ่ืนๆภายในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 48, ร้อยละ 40 และร้อยละ 5 ตามล าดบั ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายไดเ้ป็นการจดัจ าหน่าย
ต่างประเทศ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดท่ี้มิใช่จากการจ าหน่ายสินคา้ จ  านวน 120.05 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
0.45 ของรายไดร้วม ท่ีส าคญัไดแ้ก่ก าไรจากการขายวสัดุ 39 ลา้นบาท, รายไดค่้าปรับจากการประกนัผลงานโครงการMBF  35 
ลา้นบาท, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน-สุทธิ 23.73 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 8.34 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 13.98 ลา้นบาท 

ส าหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554  

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่าย 26,761.72 ลา้นบาท โครงสร้างรายไดแ้ยกตามประเภทผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอ่ืนๆภายในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 46, ร้อยละ 39 และร้อยละ 3 ตามล าดบั ส่วนอีกประมาณร้อยละ 12 ของรายไดเ้ป็นการจดัจ าหน่าย
ต่างประเทศ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดท่ี้มิใช่จากการจ าหน่ายสินคา้ จ  านวน 57.92 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
0.22 ของรายไดร้วม ท่ีส าคญัได้แก่ ก าไรจากการขายวสัดุ 23.37 ลา้นบาท เงินปันผลรับ 18.21 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 8.17 ลา้น
บาท รายไดค่้าปรับส่งของล่าชา้ 2.67 ลา้นบาท รายไดปี้ก่อน 2.30 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 3.20 ลา้นบาท 
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วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของรายได้ 

 ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) เป็นเงิน 25,014.52  ลา้นบาท จากปริมาณขาย    1,175,000 
ตนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขายสุทธิ 26,223 ลา้นบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตนั ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
แต่มียอดขายลดลงร้อยละ 5 เน่ืองจากการลดลงของราคาสินคา้เหล็กทัว่โลกในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 และแรงกดดนัจากการ
น าเขา้สินคา้เหลก็ลวดราคาต ่าจ  านวนมากจากจีน 

 ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2554 - มีนาคม 2555) เป็นเงิน 26,223 ลา้นบาท จากปริมาณขาย    1,139,000 ตนั 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขายสุทธิ 26,761 ลา้นบาท จากปริมาณขาย 1,289,000 ตนั ลดลงร้อยละ 2 และ 12 ตามล าดบั 
ปริมาณขายท่ีลดลง 12% เน่ืองจากผลของอุทกภยัในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554-2555 อย่างไรก็ตาม บริษทัสามารถปรับราคา
ขายและเพ่ิมสัดส่วนการขายสินคา้ท่ีมีราคาสูงเพ่ิมข้ึน ท าใหย้อดขายสุทธิลดลงเพียง 2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2553 - มีนาคม 2554) เป็นเงิน 26,762 ลา้นบาท จากปริมาณขาย    1,289,000 ตนั 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมียอดขายสุทธิ 22,422 ลา้นบาท จากปริมาณขาย 1,198,000 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 และ 8 ตามล าดบั 
จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในสินค้าเหล็กลวดชนิดเกรดพิเศษของบริษัท การขายเหล็กเส้นก่อสร้างสู่ตลาดต่างประเทศและความ
ต่อเน่ืองของยอดขายสินคา้เหลก็ลวดชนิดคาร์บอนต ่า ราคาขายเฉล่ียในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตนัละ 2,000 บาท หรือร้อยละ 11  
  

ต้นทุนในการขายและอตัราก าไรขั้นต้น 

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย 24,724.56  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84  ของรายไดจ้ากการขาย  มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อย
ละ 1.16  ของรายไดจ้ากการขาย  

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 

บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขาย 26,629.03  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 101.55  ของรายไดจ้ากการขาย  มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็น
ร้อยละ(1.55)  ของรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงตน้ทุนขายดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายพิเศษ 408 ลา้นบาทรวมอยูด่ว้ย 

ส าหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย 26,858.63  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100.36  ของรายไดจ้ากการขาย มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อย
ละ(0.36)  ของรายไดจ้ากการขาย 

วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของต้นทุนในการขายและอตัราก าไรขั้นต้น 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรขั้นตน้งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 1.16 ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อน เน่ืองจาก
ราคาขายเฉล่ียในปีน้ีลดลงจากปีก่อนตนัละ 1,700 บาท ขณะท่ี ตน้ทุนขายเฉล่ียลดลงตนัละ 2,400 บาท เป็นผลให้อตัราก าไร
ขั้นตน้ปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ตนัละ 700 บาท 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราก าไรขั้นตน้งวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 อยู่ท่ีร้อยละ (1.55) ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อน 
เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตนัละ2,300 บาท ขณะท่ี ตน้ทุนขาย(ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายพิเศษ 408 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นผลมาจากการหยุดผลิตชัว่คราวของโครงการ MBF ในช่วงเวลา เม.ย. 54 – พ.ค. 55 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตนัละ 
2,600 บาท เป็นผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ปีน้ีลดลงจากปีก่อน ตนัละ 300 บาท 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราก าไรขั้นตน้งวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 อยู่ท่ีร้อยละ (0.36) ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อน 
เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียในปีน้ี เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตนัละ 2,000 บาท ขณะท่ี ตน้ทุนขายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนตนัละ 2,700 บาท เป็นผลให้
อตัราก าไรขั้นตน้ปีน้ีลดลงจากปีก่อน ตนัละ 700 บาท 
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 

ส าหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ลา้นบาท ซ่ึงไดร้วมค่าใชจ่้ายพิเศษจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(3,600) 
ลา้นบาทและการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (286) ลา้นบาท และถา้ไม่รวมค่าใชจ่้ายพิเศษดงักล่าวบริษทัและบริษทัย่อยจะ
มีขาดทุนสุทธิ (659.47) ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทุนสุทธิ (893.59) ลา้นบาท 

 

ส าหรับงวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิ (1,580.59) ลา้นบาท ซ่ึงได้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจากการหยุดผลิตชั่วคราวของ
โครงการ MBF (415) ลา้นบาทและการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (272) ลา้นบาท และถา้ไม่รวมค่าใชจ่้ายพิเศษดงักล่าว
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีขาดทุนสุทธิ (893.59) ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ (976.00) ลา้นบาท 

 

ส าหรับงวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ (976.00) ลา้นบาท  

 

วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั เมษายน 2554 
- มีนาคม 2555 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ (1,580.59)  ลา้นบาท มีขาดทุนเพ่ิมข้ึน (2,964.88) ลา้นบาท เน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายพิเศษ (3,600) 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลหลกัมาจากการ บริษทัไดท้ าการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 มีการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อย 

เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) และการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (286) ลา้นบาท ท่ีคาดวา่ไม่สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ไดท้นั 

 งวด เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิ (1,580.59) ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั เมษายน 
2553 - มีนาคม 2554 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ (976.00) ลา้นบาท มีขาดทุนเพ่ิมข้ึน (604.59) ลา้นบาท เน่ืองจาก ค่าใชจ่้ายพิเศษ (415) 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลหลกัมาจากการหยดุผลิตชัว่คราวของโครงการ MBF และการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (272) ลา้น
บาท เน่ืองมาจากการปรับลดลงของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 งวด เมษายน 2553 - มีนาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนสุทธิ (976.00) ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั เมษายน 
2552 - มีนาคม 2553 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ (54.40) ลา้นบาท มีขาดทุนเพ่ิมข้ึน (921.60) ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนตนัละ 
2,700 บาท หรือ ร้อยละ15 ขณะท่ีราคาขายเพ่ิมข้ึนตนัละ 2,000 บาท หรือร้อยละ11 เป็นผลใหก้ าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 113 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 18,101.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพยอ่ื์น 8,116.98 ลา้นบาท 6,015.07 ล้านบาท และ 3,968.99 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึง
สินทรัพยอ่ื์นแบ่งเป็นค่าความนิยม 3,456.01 ลา้นบาท ภาษีเงินได ้รอตดับญัชีจ านวน 231.73 ลา้นบาท  ภาษีเงินไดร้อขอคืนจ านวน 
197.61 ลา้นบาท และอ่ืนๆ 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีการคา้สุทธิหลงัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 896.18 ลา้น
บาท โดยร้อยละ 88.72 เป็นลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน และร้อยละ11.28 เป็นลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หากพิจารณาคุณภาพ
ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัจดัไดว้า่อยูใ่นเกณฑ ์ด ีกล่าวคือ ร้อยละ 99 ของยอดลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวมีอายุหน้ีต ่ากว่า 3 เดือน ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้  

 บริษัทและบริษทัย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
จ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น ประมาณข้ึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะ
ปัจจุบนัของลูกหน้ี โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556   24.15 ลา้นบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 2.69 ของยอดลูกหน้ีการคา้รวม ทั้งหมดเป็นค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้ของบริษทัยอ่ย NTS ก่อนควบรวม
กิจการในปี 2549 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและมูลค่าสินคา้เส่ือมคุณภาพ
และเคล่ือนไหวชา้ 81.57 ลา้นบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคา้คงเหลือซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยจะ
ไดมี้การพิจารณาเป็นประจ าทุกปี  

สภาพคล่อง 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 1,664.03 
ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,175.36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไร
จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ และหน้ีสินด าเนินงาน 641.56 ล้านบาท และเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานลดลง 533.80 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือ และ
บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 199.43 ลา้นบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์าวร  และมีกระแส
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 688.11 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินกูย้ืมระยะส้ัน 1,501.51 ลา้นบาท, การจ่าย
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว 750.000 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน, การจ่ายช าระคืนเจา้หน้ีการคา้จากการปรับโครงสร้างหน้ี 63.40 
ลา้นบาท 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2554 340.27 ลา้น
บาท  สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 481.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นก าไรจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน 257.98 ลา้นบาท และเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 738.97 ลา้นบาท  ท่ีส าคญัเป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ และเจา้หน้ีการคา้ลดลง 
บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป 139.94 ลา้นบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์าวร  และมีกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ป 280.67 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินกูย้มืระยะส้ัน 830.67 ลา้นบาท และการจ่ายช าระคืน
เงินกูร้ะยะยาว 550.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน  
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554  บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2553 1,281.74 
ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 677.65 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นก าไรจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน 326.60 ลา้นบาท และเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 1,004.25 ลา้นบาท  ท่ีส าคญัเป็นการเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีการคา้ ขณะท่ี
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 123.21 ลา้นบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยถ์าวร  และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใช้ไป 491.21  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินกูย้ืมระยะยาว 
421.39 ลา้นบาท และการจ่ายช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว 900.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 ณ  วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.02 เท่า ปี 2555 ท่ี 0.70 
เท่า   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 8,971.75 ลา้นบาท เป็นทุนช าระแลว้ของหุ้นสามญั
และหุ้นบุริมสิทธิรวม 11,810.36 ลา้นบาท โดยมีก าไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,155.83) ลา้นบาท และส ารองตามกฎหมาย 327.22 
ลา้นบาท 

หนี้สิน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 9,129.30 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน 
6,045.04 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,084.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 และร้อยละ 34 ของหน้ีสินรวม 
ตามล าดบั ทั้งน้ี หน้ีสินหมุนเวยีนประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,332.18 ลา้นบาท, เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 1,650 ลา้นบาท, เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,907.52 ลา้นบาทและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 155.34  ลา้นบาท  หน้ีสินไม่
หมุนเวียนประกอบดว้ยหน้ีสินระยะยาวจากเงินกูย้มืกลุ่มสถาบนัการเงิน 2,675.00 ลา้นบาท, เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
270.60 ลา้นบาท และหน้ีสินอ่ืน 138.66 ลา้นบาท  

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  : 

1. เงินกูย้มืระยะส้ัน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1,433 ลา้นบาท และ 
831 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซ่ึงเป็นการท าสัญญาส าหรับวงเงินสินเช่ือเดิมรวมจ านวน 
900 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเศษเหลก็ ต่อมาในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมวงเงินสินเช่ือดงักล่าวรวมเป็นเงิน 1,500 ลา้น
บาท 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงจ านวน 899 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซ่ึงเป็นการท าสัญญาส าหรับวงเงินสินเช่ือรวมจ านวน 968 ลา้นบาท เพ่ือค่าสาธารณูปโภค 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญากบัสถาบนัการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพ่ือขอรับวงเงิน
สินเช่ือรวมจ านวน 6,375 ลา้นบาท และ 6,290 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
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2. เงินกูย้มืระยะยาว 

 เงินกูร้ะยะยาวประกอบดว้ยสัญญาเงินกู ้ 2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัท่ี MLR-2 ต่อปี และขอ้ตกลงเพ่ิมเติมอ่ืนแนบทา้ยสัญญา โดยบริษทัใชท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยทั้ง 
3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 เงินกูย้มืมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการด ารง
อตัราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งนั้น 

 กลุ่มบริษทัไดเ้จรจากบัผูใ้หกู้เ้พ่ือขอเปล่ียนแปลงงวดการช าระหน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ี
ท่ีไดป้ระมาณไวโ้ดยอิงจากกลยทุธการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของผูใ้หกู้แ้ละการเจรจาก็ใกลจ้ะไดข้อ้
ยติุแลว้ ในช่วงท่ีการพิจารณาดงักล่าวต่อสัญญาเงินกูย้มืยงัไม่ไดข้อ้สรุป กลุ่มบริษทัก็ยงัคงจ่ายช าระเงินกูต้ามเง่ือนไขท่ียงัมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีต ่ากวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไข
สัญญาเงินกูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง ทั้งน้ีอตัราส่วนดงักล่าวจะมีการประเมินโดยสถาบนัการเงินดงักล่าวหลงัจากท่ี
บริษทัไดน้ าส่งงบการเงินประจ าปีซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ ปัจจุบนับริษทัไดข้อผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัดงักล่าวกบัผูใ้หกู้ด้งักล่าว ซ่ึง
บริษทัเช่ือวา่บริษทัจะไดรั้บการผอ่นผนัภายในไตรมาสแรกของรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ภาระหนี้และภาระค า้ประกนัที่เกีย่วข้องอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 345 ลา้นบาท  

2. หนงัสือค ้าประกนัธนาคารออกใหร้าชการ 355 ลา้นบาท 

3. บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัร 0.9 ลา้นบาท 

4. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 100 ลา้นบาท  

ปัจจัยอืน่ที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปรากฏตามความเส่ียงท่ีระบุในหัวขอ้ปัจจยัความเส่ียง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 25 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 ในรอบปีบญัชี เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ านวนรวม 
4,080,000 บาท  

ค่าบริการอืน่ๆ    (Non-audit fee)  

 ในรอบปีบญัชี เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ
งบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย, ค่าเดินทาง, ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าท่ีพกั เป็นตน้ จ านวน 1,842,615 บาท ให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั
ดงักล่าว  



ส่วนท่ี  1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
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12. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง 
 

- ไม่มี - 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 



ส่วนท่ี  2 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอ
รับรองวา่ 
 
(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2556 ต่อ ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า
ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมาย
ให้นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางสาว
ปรารถนา สิงหะเนติ ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

   
1.  นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการ  
(Mr. Taratorn Premsoontorn)   

2.  นายปิยชุ กุปตา้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(Mr. Peeyush Gupta)   
ผู้รับมอบอ านาจ   
นางสาวปรารถนา  สิงหะเนติ ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั  
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ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 1 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 
1.    นายเหมนัต ์มะดูสุดนั เนรูร์การ์ * 

ประธานกรรมการ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

65 -  ปริญญาตรี เทคโนโลยี  
    (วศิวกรรมศาสตร์ โลหการ),  
    College of Engineering, Pune, อินเดีย 

0 ไม่มี 
2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย 
 
Tata Steel Europe Ltd. 
 
TRL-Krosake Refractories Limited 

Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., สิงคโปร์ 

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

Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 

Institute for Steel Development & Growth 

New Millenium Capital Corporation, แคนาดา 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 

 *�                                                                  
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 2 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.    นายคูชิค  ชทัเทอจี * 
รองประธานกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล
และ สรรหา และ  
ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 
(ต่อ) 

 

44 -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
University of Calcutta อินเดีย 

-  F.C.A (Fellow Member of the Institute of 
Chartered Accountants of India) 
Institute of Chartered Accountants of India 

0 ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2547 -ปัจจุบนั 

กรรมการคณะจดัการ/ Group CFO 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธาน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

Tata Steel Ltd., อินเดีย 
Tata Steel Odisha Ltd., อินเดีย 
Tata Steel Global Procurement Co., Ltd., 
สิงคโปร์ 
ProCo Issuer Pte Limited, สิงคโปร์ 
Tata Metaliks Ltd. 
Tata Steel Global Minerals Holdings  
Pte Ltd., สิงคโปร์ 
Tata Steel Global Holdings Pte Ltd., 
สิงคโปร์ 
Tata Steel UK Ltd., องักฤษ 
Tata Steel Europe Ltd., องักฤษ     
Tata Steel Holdings Pte Ltd. สิงคโปร์ 
The Tinplate Company of India Ltd. 
 

 *�                                                                  
 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 3 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายมาริษ  สมารัมภ ์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
 
 

70 - ปริญญาตรี บญัชี University of the East   ฟิลิปปินส์ 
- Program for Management Development, 

Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
- Directors Certification Program  

(DCP : 33/2003) 
- Board’s Failure and How to Fix It 
- Audit Committee Program (ACP : 3/2004) 
- Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA : 3/2008) 
- Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR : 4/2008) 
- The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under the New 
SEC ACT (May 2008) 

- Handing Conflicts of Interest: What the 
Board Should Do? (2008) 
 

0 ไม่มี 
 

2553 – ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 
2551 - 2554 
2547 - 2553 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษาอิสระ 
กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 
บจก. พีเอซี สยาม 
บจก. มาร์ช พีบี 
บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย ์
บจก. เอม็.อี.ดี. 
บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส 
บมจ. ทรัพยศ์รีไทย คลงัสินคา้ 
 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 4 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.    ผศ. รววีลัย ์ ภิยโยพนากุล 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการบรรษทัภิบาลและ 
สรรหา และ          
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

65 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Michigan State University  สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) 
-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

22,000 
(0.00) 

ไม่มี 2551 - ปัจจุบนั 
 
2543 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ซาบีน่า 
บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภณัฑอ์าหาร 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 5 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.   นายหตัถศกัด์ิ  ณ ป้อมเพช็ร์ 
      กรรมการอิสระ และ  
      กรรมการตรวจสอบ        

56 -ปริญญาโท กฎหมายระหวา่งประเทศ (ธุรกิจ) 
  New York University, School of Law, USA 
-ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  
  University of  Miami, School of Law, USA  
-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - Directors Certification Program (DCP : 2003) 
- Company Secretary Program (2003) 
- Audit Committee Program (ACP : 2006) 
- Monitoring the Internal Audit Function (2007) 
- The role of Chairman (RCM : 2008) 
- Monitoring the Quality of Financial Report (2008) 
- Monitoring the system of Internal Control and 
  Risk Management (2008) 
- Successful Formulation and Execution the       
  Strategy (2008) 
- Advanced Audit Committee Program (1/2009) 

 

0 ไม่มี พ.ศ 2549-2552 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
และประธานคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ  ากดั 
(มหาชน) 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 6 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  
กรรมการ และ 
กรรมการบรรษทัภิบาลและ 
สรรหา และ          
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 
 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  Oklahoma City University  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 
- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 
- Finance for Non-Finance Directors Program 
 (FND : 7/2003) 
 

0 ไม่มี 2539 - ปัจจุบนั 
2544 - 2556 
2546 – 2552 
 

รองผูจ้ดัการอาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการ 
  

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 
บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *�                                                                  
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 7 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.   นาย ปีเตอร์ จอห์น ฮอกก ์ 
กรรมการและ คณะจดัการ  

44 -   MA (เกียรตินิยม) วศิวกรรมศาสตร์ การผลิต, 
University of Cambridge  

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Warwick  

0 ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
 
2551 - 2554     
 
 

กรรมการ – การขายและการตลาด 
ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ ผลิตภณัฑเ์หลก็
ทรงยาว 
ผูจ้ดัการทัว่ไป Tata Steel Specialist  
 

Tata Steel Europe 
Tata Steel Europe 
 
Tata Steel Europe 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 8 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.   นายปิยชุ กุปตา้ * 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะ
จดัการ  
 

44 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  
มอนทรีออล แคนาดา   

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    
    Engineering College, Kota, Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University องักฤษ 
-  Advanced Management Program, CEDEP,  
   ฝร่ังเศส 

0 ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2554 
2550 - 2554    
 
2550 - 2550                    
 
2547 - 2550   

President & CEO 
Joint CEO 
Chief (Marketing & Sales – 
Flat Products) 
Chief 
(Strategy & Integration – LP)      
Financial Controller  
(Long Products) 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India  

 *�                                                                  
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 9 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

9. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

58 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

50,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ – อ  านวยการผลิต 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 10 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.  นายอมิต โกช 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

59 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  XLRI, Jamshedpur, 
อินเดีย 

- Associate Member of Institute of Cost and 
Works Accountants of India. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม), 
University of Calcutta, อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2539 - 2550 

กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การเงิน
และการบญัชี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การเงิน
และการบญัชี 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 
 
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 11 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

11. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 -2552 
2546 - 2551 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส านกังานทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 12 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นาย ไพฑูรย ์เช้ือสุข  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –จดัหา 

 

50 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2555 - 2556 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2544 - 2553 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – จดัหา 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – เหลก็รีด 
ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหลก็แท่ง 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2556                               

 
                                                      หนา้ 13 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

13.  นายบริชวาลจิ์ด โกด  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  
ประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์

 

47 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โลหการ) 
Ranchi University อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
2554 - 2555 
 
2552 – 2554 
2544 – 2552 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ประกนั
คุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – พฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
Chief Technology (Steel & Mills) 
Head LP (Through Process Control) 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
 ata  teel  td           
 ata  teel  td           

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

14. นายทรงศกัด์ิ ปิยะวรรณรัตน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
 
 
 

42 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 
     การบญัชี ภาควชิาสถิติ สาขาประกนัภยั    
และการจดัการธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
2555 - 2555 
2547 - 2555 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – โครงการ 
ผูจ้ดัการส่วนการขายภายในประเทศ 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บริษทั ทีเอสเอน็ ไวร์ จ  ากดั 
บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม
จ ากดั 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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                                                      หนา้ 15 

เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

15. นายจนัดรา โมฮาน เวอร์ม่า 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัใหญ่ – บริหารการ
ลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

48 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเคร่ืองกล,  APS University, เรวา, 
อินเดีย 

0 ไม่มี 2555-ปัจจุบนั 
 
2554-2555 
2551-2553 

ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส, President Office 
Head BAF/SPM, Cold Rolling Mill  

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
Tata Steel Limited 
 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.  นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
Bihar Institute of Technology อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2552 - 2554 
 
2552 - 2552 
2547 - 2552 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส- MD office 
 (MBF operation) 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส - ซ่อมบ ารุง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวศิวกรรม และ
ซ่อมบ ารุง 
 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. จี สตีล 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.  นายวนัเลิศ การววิฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2550 - 2553 
2541 - 2550 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหลก็รีด 
ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหลก็แท่ง 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
 

 
 

 

 

 

 

 



    

   

   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม 
บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัการอบรม 
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุน้ 
ในบริษทั 
 หุน้ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

18. นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

45 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
 
 

0 
 

ไม่มี 2555 – 2555 
2553 – 2555 
 
2551 - 2553 

ผูจ้ดัการโรงงาน, สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส- Steel plant and 
Maintenance 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส - Central 
Engineering 
 

บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
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เอกสารแนบ  2  

 

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 
ช่ือ – สกุล บริษัท เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จ ากดั บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั   บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั  

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

2. นายธนะ           เรืองศิลาสิงห์  / / / 

3. นายอมิต          โกช - / / 

4. นายศิโรโรตม ์ เมธมโนศกัด์ิ / / / 
5. นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี // - - 

6. นายวนัเลิศ       การววิฒัน์ / - // 

7. นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร - // - 

 5 คน 5 คน 5 คน 
    

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

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะ
จดัการ  
 

44 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 
องักฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝร่ังเศส 

0 ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2554 
2550 - 2554    
 
2550 - 2550                    
 
2547 - 2550            
 

President & CEO 
Joint CEO 
Chief (Marketing & Sales – Flat 
Products) 
Chief (Strategy & Integration – Long 
Products)      
Financial Controller (Long Products) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

58 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

50,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)       

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 - 2552 
2546 - 2551 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส านกังานทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

4.  นายวนัเลิศ การววิฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2550 - 2553 
2541 - 2550 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหลก็รีด 
ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหลก็แท่ง 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 

5.  นายอรุน คูมาร์ ชอวด์ารี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

 

53 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
(เคร่ืองกล) Bihar Institute of 
Technology อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2552 - 2554 
 
2552 - 2553 
2547 - 2552 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – MD office 
 (MBF operation) 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส - ซ่อมบ ารุง
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวศิวกรรม
และซ่อมบ ารุง 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. จี สตีล 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 

   

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะ
จดัการ  
 

44 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 
องักฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝร่ังเศส 

0 None 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2554 
2550 - 2554    
 
2550 - 2550                    
2547 - 2550            
 

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

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

58 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

50,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

2.  นายอมิต โกช 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

59 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  XLRI, 
Jamshedpur, อินเดีย 

- Associate Member of Institute of Cost and 
Works Accountants of India. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม), 
University of Calcutta, อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 
2539 - 2550 

กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การเงิน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การเงิน
และการบญัชี 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

3. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 - 2552 
2546 - 2551 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส านกังานทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

6. นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

45 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 
 
 

0 
 

ไม่มี 2555 – 2555 
2553 – 2555 
 
2551 - 2553 

ผูจ้ดัการโรงงาน, สระบุรี 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส- Steel plant and 
Maintenance 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส - Central 
Engineering 
 

บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
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    เอกสารแนบ  2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อยบริษัท 
เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายปิยชุ กุปตา้ * 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะ
จดัการ  
 

44 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill 
University มอนทรีออล แคนาดา   
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)   Engineering College, Kota, 
Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University 
องักฤษ 
-  Advanced Management Program, 
CEDEP, ฝร่ังเศส 

0 None 2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2554 
2550 - 2554    
 
2550 - 2550                    
 
2547 - 2550            
 

President & CEO 
Joint CEO 
Chief (Marketing & Sales – Flat 
Products) 
Chief (Strategy & Integration –  
Long Products)      
Financial Controller (Long Products) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
Tata Steel Limited, India             
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India             

2. นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   
    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - การผลิต 

58 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 
   Ohio State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

50,000 
(0.00) 

ไม่มี 2553 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - 
อ  านวยการผลิต  

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
 

*เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
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เอกสารแนบ  2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง  อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
เกีย่วกบับทบาท หน้าที่ และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.  นายอมิต โกช 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

59 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  XLRI, 
Jamshedpur, อินเดีย 

- Associate Member of Institute of Cost and 
Works Accountants of India. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม), 
University of Calcutta, อินเดีย 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 
2539 - 2550 

กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
การเงิน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – การเงิน
และการบญัชี 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
Tata Metaliks Ltd., อินเดีย 

4. นายศิโรโรตม ์เมธมโนศกัด์ิ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล   
และบริหาร 

50 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์     
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 
(0.00) 

ไม่มี 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2551 - 2552 
2546 - 2551 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการส านกังานทรัพยากรบุคคล 
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานุการบริษทั 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

5.  นายวนัเลิศ การววิฒัน์  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

 

48 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2550 - 2553 
2541 - 2550 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน – ระยอง 
ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส – ผลิตเหลก็แท่ง 
ผูจ้ดัการส่วน – เหลก็รีด 
ผูจ้ดัการส่วน – ผลิตเหลก็แท่ง 

บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
บมจ. เอน็.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 
บจก. เหลก็สยาม (2001) 

 


