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ส่วนท ี1 การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิมชือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนตาม

โครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท NTS ซึงถอืหุ้นโดยกลุม่หอรุ่งเรือง และ บริษัท SISCO และ SCSC ซึงถือหุ้น

โดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากดั 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISCO 

และ SCSC ซึงทงัสามบริษัทเป็นผู้ผลติเหล็กเส้น เหลก็ลวด และเหลก็เพลา บริหารงานโดยทีม ผู้บริหารทีมีความเชียวชาญ

ด้านธุรกิจเหลก็จาก บริษัท ทาทา สตลี ประเทศ อินเดีย และทีมผู้บริหารทีมีความรู้ความสามารถจากบริษัท NTS, SISCO 

และ SCSC  

การดําเนินงานของบริษทัเป็นการดาํเนินงานในภาพรวมของกลุม่บริษทั โดยมีบริษทัเป็นผู้กาํหนดนโยบายการบริหารระดบั

สงูสดุ และบริษัทย่อยทงัสามจะดแูลด้านการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทบีริษทักําหนดไว้ทังด้าน

การตลาด การวางแผนการผลติ การจดัหาวตัถดุิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอนืๆ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที Tata Steel Limited 

(“TSL”) ถือหุ้นอยูใ่น สดัส่วนร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสํานักงานใหญ่ตังอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทังนี 

TSL เป็นบริษัทจดทะเบยีนทีจดัตงัขึนภายใต้กฎหมายอินเดยี และเป็นบริษัทผลติเหลก็ทีหลากหลายหนึงในสามอนัดบัแรก

ของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัททีตงัอยู่ในประเทศไทย ด้วย

ผลติภณัฑ์ทีหลากหลายจงึสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทังยงัให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลอืบริษัทอยา่งเต็มทีในเรืองการดําเนิน งานทางธุรกิจ ทังทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การ

ฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางสํานักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานทีประเทศสงิคโปร์ TSL 

ขบัเคลอืนกลยทุธ์ผลติภัณฑ์ทรงยาว ในลกัษณะผสมผสานในประเทศอนิเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

1.1 วิสัยทศัน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทศัน์ 

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมันในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการ

บริการทีเหนือระดบั สาํหรับเหลก็ก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เราจะทําให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสําเร็จ ด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชือถือไว้วางใจ และการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนืองควบคู่ไปกบัการรักษาไว้ซึงการทํางานอย่างมีความสขุของพนักงานและการยึดมันใน

มาตรฐานสงูสดุของการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
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1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ 

ประวตัแิละพฒันาการทีสาํคญัทีผ่านมามีดงัน ี

2545  บริษัทจดทะเบียนจดัตงัขึนเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ในชือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน)” (MS) 

 บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กบั SISC และ SCSC ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากดั (CHC) 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนมุัตใิห้หลกัทรัพย์ของบริษัทเริมซอืขายภายใต้หมวด “REHABCO” 

2547  ตลาดหลกัทรัพย์อนุมตัิให้ย้ายหมวดการซอืขายหลกัทรัพย์ของบริษัทกลบัสูห่มวด “CONMAT” 

2548  CHC บรรลขุ้อตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยู่ในบริษทัทังหมดให้แก่กลุม่ Tata Steel 

2549  กลุม่ Tata Steel ร่วมกนัยืนคําเสนอซอืหลกัทรัพย์ของบริษัททังหมดโดยสมคัรใจ จากผู้ถอืหุ้นทกุรายเป็นการทวัไป 

 ผู้ถอืหุ้นรายใหญข่องบริษทัเปลยีนจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 

 บริษัทเปลยีนชือจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตลี จํากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)” 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเปลยีนแปลงชอืยอ่หลกัทรัพย์ของบริษทัในระบบการซอืขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 

2550  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามัญ ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร

สทุธิ) 

2551  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสทิธิและหุ้นสามัญ  ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท (20% 

ของกําไรสทุธิ) 

2552  โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึงเป็นโครงการผลติเหลก็โดยใช้แร่เหลก็เป็นวตัถดุิบได้กอ่สร้างเสร็จ

สมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2554 

 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศปรับเปลยีนหมวดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยูใ่นหมวด “STEEL” 

 โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยดุการผลติเป็นการชวัคราว เนืองจากราคาวตัถดุิบทีมีราคาสงูขึน และคาดว่าจะ

กลบัมาดําเนินการผลติเมือความผนัผวนของราคาวตัถดุบิกลบัเข้าสูส่ภาวะการณ์ทีเหมาะสม 

 บริษัทเปิดตวัตราสนิค้าใหม ่“TATA TISCON” 

2555  บริษัทก้าวเข้าสูต่ลาดผลติภณัฑ์ใหม ่ เป็น “เหลก็เพลา” (Special Bar Quality) ซึงเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน

ประเทศไทย 

 บริษัทเปิดตวัผลิตภัณฑ์ใหม ่ “เหลก็เส้นต้านแรงสนัสะเทือนแผน่ดนิไหว” ครังแรกในประเทศไทย สําหรับพนืทีทีมี

แนวโน้มเรืองแผ่นดนิไหว 

2556  บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดเีด่นจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท NTS ได้รับรางวลัการรับรองระบบจดัการชีวอนามัย และความปลอดภยัในการทํางาน 

2557  บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดเีด่นจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท NTS ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคณุภาพ จากกระทรวง

อตุสาหกรรม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 
 

   

  

 

   

 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจดัสรรกําลงัการผลติสาํหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายทีจะทําให้เกิดผลกําไรสงูสดุแก่บริษัท

โดยรวม  ด้วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน  และการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ 

สามารถผลติสนิค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลกูค้าได้อยา่งเต็มที 

 

บริษทัย่อย 
ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) 

ณ 31 มีนาคม 2558 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป 4,627.96 ผลติเหลก็ เหลก็เส้น และเหล็กลวด  

บจก. เหลก็สยาม (2001) 120.00 ผลติเหลก็ เหลก็ลวด และเหลก็รูปพรรณ  

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลติเหลก็ เหลก็เส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. เหล็กก่อสร้างสยาม (“SCSC”) 

99.99%99.76% 99.99% 

บมจ. เอ็น. ท.ี เอส. สตีลกรุ๊ป (“NTS”)  

 

บมจ. เหล็กสยาม 2001 (“SISC”) 

   บมจ. ทาทา สตีล )ประเทศไทย(  

(“TSTH”) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีสดัสว่นของรายได้จากการจดัจําหน่ายตามประเภทผลติภณัฑ์ ซึงมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดงัน ี

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ 

ประเภทผลติภณัฑ์  ปี 2557 – 2558  ปี 2556 - 2557  ปี 2555 - 2556 
  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ 
ภายในประเทศ     

เหลก็เส้น 13,772 64.49  14,610 57.61  12,803 51.18 

เหลก็ลวด 4,505 21.09  6,841 26.97  9,167 36.65 

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 1,403 6.57  1,131 4.46  1,452 5.81 

อืนๆ 81 0.38  103 0.40  121 0.48 

รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย
ภายในประเทศ 19,761 92.54 

 
22,685 89.44  23,543 94.12 

          
ส่งออก          

เหลก็เส้น 1,488 6.97  2,495 9.84  815 3.26 

เหลก็ลวด 99 0.46  164 0.64  641 2.56 

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ - -  - -  - - 

อืนๆ 7 0.03  19 0.08  16 0.06 

รวมรายได้จากการส่งออก 1,594 7.46  2,678 10.56  1,472 5.88 
          
รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย

ทังสิน 21,355 100.00 

 

25,363 100.00 25,015 100.00 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1. เหล็กเส้น 

ผลติภณัฑ์นีประกอบด้วย เหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อยทีมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 6-25 มม. และ 10-40 มม. ตามลาํดบั 

เหลก็เส้นกลม ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2543 ชันคุณภาพ SR 24 และเหลก็ข้ออ้อย

ผลติให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  (มอก.)เลขที 24-2548 ชันคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50 

ผลติภณัฑ์เหลก็เส้นนีใช้ประโยชน์หลากหลายในอตุสาหกรรมก่อ สร้าง เช่น คอนกรีต เสริม เหลก็ ในงานถนน สะพาน เสา

ตอม่อ อาคาร บ้าน และงานก่อสร้างทวัไป เป็นต้น 

นอกจากนีบริษัทยงัได้พฒันาผลติภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย โดยมีคณุสมบัติสามารถต้านทานแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหว

ภายใต้ชือ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดักไทล์ ชันคุณภาพ SD 40 เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 10-40 มม. มีคุณสมบัติตาม



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558  บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

5 
 

มาตรฐานสากลเทียบเท่าเหลก็เส้นต้านทานแรงสนัสะเทือนแผน่ดนิไหวจากทัวโลก มันใจได้ว่าโครงสร้างอาคารในพืนทีมี

ความเสยีงจากแผน่ดนิไหวในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึน 

2. เหล็กลวดคาร์บอนตาํ 

เหลก็ลวดคาร์บอนตําชันคุณภาพ SWRM 6-22 SWRY11 และ SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-16 มม. 

และผลติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 และมาตรฐาน JIS G3503 (1980) และ JIS 

G3507 (1991) ตามลาํดบั เหลก็ลวดนีใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมผลติเหล็กลวดต่างๆ เช่น ลวดผูกเหล็ก ตะปู ลวดตา

ข่าย ลวดชบุสงักะส ีลวดหนาม ลวดเชือม ลวดเบอร์  สกรู และน๊อต เป็นต้น 

3. เหล็กลวดคาร์บอนสูง 

เหล็กลวดชันคุณภาพ SWRH 27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5 – 19 มม . และ  ผลิตตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 349-2548 เหลก็ลวดชนิดนีใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติลวดเหล็กทีใช้ในงานคอนกรีต

แรงดงึสงู (PC wires PC strands) สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด ลวดสลงิ เป็นต้น 

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กมีหลายลักษณะ  เช่น เหล็กฉาก และเหล็ก รางนํา ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 1227-2539 ชันคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยใช้ประโยชน์

หลากหลายในอตุสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทําโครงหลงัคา เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เป็นต้น 

5. เหล็กเพลา 

เหล็กเพลาเป็นเหลก็เส้นกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด19 - 40 มม.สาํหรับชนัคณุภาพ SS400 ผลิตตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม JIS G3101 (1995) สาํหรับการใช้งานทัวไป และชันคุณภาพ S10C-S50C ผลติตามมาตรฐาน 

JIS G4051 (1979) สาํหรับการใช้งานพเิศษ ผลติภณัฑ์เหลา่นีใช้ในภาคยานยนต์และวิศวกรรมทวัไป 

6. เหล็กเส้น ตัด และ ดดั สําเร็จรูป 

ผลติภณัฑ์เหลก็ตดัและดัดสาํเร็จรูปนีใช้ผลติภัณฑ์เหลก็เส้นทีมีคณุภาพของบริษัทเป็นวตัถดุิบ เพือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าเฉพาะแต่ละราย ซึงช่วยในเรืองการประหยดัเวลา แรงงาน และลดต้นทุนการขนสง่นอกจากนนัลกูค้ายงั

สามารถประหยดัการใช้เหลก็ได้ เนืองจากไม่มเีศษเหลอืจากการตดั ทบีริเวณงานก่อสร้าง 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษัทย่อยของ TSTH ทกุบริษัท ซึงประกอบด้วย SISCO SCSC และ NTS มีความมุ่งมันทีจะสง่เสริมระบบการบริหารงาน

สู่คณุภาพ และมาตรฐานในระดบัสากลโดย SISCO SCSC และ NTS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

(มาตรฐานสากลของระบบการบริหารงานคณุภาพ) นอกจากนี บริษัทยงัตระหนักถึงความสาํคญัของการดแูลสงิแวดล้อม
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และห้องปฏิบ ัติการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดย SCSC NTS และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

14001:2004 (มาตรฐานสากลของระบบการจดัการสงิแวดล้อม) 

บริษัทให้ความสาํคญัต่อมาตรการความปลอดภยัของสภาพแวดล้อมในการทํางานเพอืสขุอนามยัทีดีของพนกังานทกุคน 

โดย SISCO SCSC และ NTS ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001:2554 และ OHSAS18001:2007 (มาตรฐานสากล

สาํหรับระบบบริหารงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 

สิทธปิระโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทจะใช้สทิธิประโยชน์สาํหรับข้อยกเว้นทางภาษีทีได้รับจากสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน (BOI)  ทีบริษัท

ย่อย มีอยู่ ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงสทิธิประโยชน์ดังกลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี 

 

ปริมาณการ

ผลิต  

(ตนัต่อปี) 
สิทธปิระโยชน์ทีได้รับ 

NTS 

ระยะท ี2 

 

MBF* 

 

 

SISCO 

ระยะท ี1 

 

 

500,000 

 

500,000 

 

 

 

372,000 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีนิตบุิคคลเป็นเวลา 8 ปี ตงัแตปี่ทีเริมดาํเนินการ  

(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) 

 ผลขาดทุนทีเกิดขึนตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสีย

ภาษีใน 5 ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสทุธิเป็นเวลา  ปี  

ตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้ (พฤศจกิายน ปี 2552 – พฤศจกิายน ปี 2560) 

 ผลขาดทุนทีเกิดขึนตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสีย

ภาษีใน 5 ปีถดัไป 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัร 

 ได้รับยกเว้นภาษีนิตบุิคคลไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทนุ เป็นเวลา 

3 ปี 

 ผลขาดทุนทีเกิดขึนตงัแต่ปีที 1 ถึงปีที 3 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสีย

ภาษีใน 5 ปีถดัไป 
* Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหลก็ขนาดเลก็  
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

การตลาด 

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้น 

บริษัทจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์โดยดาํเนินการผา่นเครือข่ายของผู้จาํหน่ายสนิค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจงัหวดั

ต่างๆ ทกุภูมิภาคของประเทศไทย ในสว่นของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทนนั จะจําหน่ายผลติภณัฑ์ให้ผู้ รับเหมา

และเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดังนนัจงึทําให้แบรนด์ TATA TISCON มีความแขง็แกร่งมากขนึ

จนทํายอดขายได้มากทีสดุในประเทศไทย โดยยงัคงรักษาสว่นแบ่งการตลาดได้ในระดบัใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา การใช้แนว

ทางการขายแบ่งออกตามภาคต่างๆ นนัแตกตา่งไปจากวธีิการทีคูแ่ข่งสว่นใหญ่ใช้ ซึงสว่นใหญ่จะเน้นทีการขายในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า ยอดขายในพืนทีตา่งๆดงักลา่วไม่มีความผนัผวนมากนัก และมกัเป็นผลติภณัฑ์ทีสร้างผล

กําไรให้บริษัทสงูกว่าคูแ่ข่งในลําดบัถดัไปมาก ในสว่นของความพยายามทีจะปรับปรุงสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ต่างๆ นนั ในปี

ทีผ่านมา บริษัทยงัคงให้ความสาํคญักับผลติภณัฑ์ใหมเ่ป็นเหลก็ต้านแรงสนัสะเทือนแผน่ดนิไหวในชือ ทาทา ทิสคอน เอส 

ซุปเปอร์ดกัไทล์ โดยได้ทําการตลาดในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบนอย่างตอ่เนือง ผลติภัณฑ์ดงักลา่วเปิดตวัเป็นครังแรก

ในประเทศไทยเพือให้ลกูค้ามีทางเลอืกใหม่ในการเสริมความมงัคงแข็งแรงให้กบัโครงสร้างของอาคารในเขตพืนทีเสยีงต่อ

ภยัจากแผน่ดนิไหว ผลติภณัฑ์ใหมน่ีได้รับการตอบรับเป็นอยา่งด ี และกําลงัอยูร่ะหว่างทีจะขยายตลาดไปยงัเขตพนืทีอนืที

มีความเสยีงจากแผ่นดินไหวเพมิเติมอีก 

2. เหล็กลวด 

LCWR เป็นเหลก็ลวดทีบริษทัจดัจาํหน่ายไปยงัผู้ผลติสนิค้าสาํเร็จรูปเชน่ ตะป ูรัว ตาข่าย และลวดผกูเหลก็ เป็นต้น สาํหรับ

เหลก็ลวดพเิศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถกูสง่ให้กบัผู้ผลิตลวดเหลก็แรงดงึสงูสาํหรับงานคอนกรีตอดัแรง (PC 

wire PC strands) ลวดเชือมในอตุสาหกรรม สลกัภัณฑ์ขวัไฟฟ้า ลวดเหลก็สาํหรับลวดขอบยางรถยนต์ (Tire bead wires) 

และ ลวดเหลก็สาํหรับงานขนึรูปสปริง เป็นต้น ซงึเป็นการขายไปยงัลกูค้ากลุม่ผู้ผลติโดยตรงเป็นหลกั 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ปัจจบุนัชอ่งทางการจดัจําหน่ายสาํหรับผลติภัณฑ์ประเภทนีคือ ผ่านทางตวัแทนจําหน่ายซงึจะกระจายสนิค้าตอ่ไปยงัผู้  

รับเหมากอ่สร้างและผู้ผลิตแปรรูป 

4. เหล็กเพลา 

บริษัทจดัจําหน่ายให้กบัผู้ผลติยานยนต์ และภาควศิวกรรมทวัไป รวมถึงผู้ผลติเหลก็เพลาขาว 

5. เหล็กเส้น ตัด และ ดดั สําเร็จรูป 

เป็นบริการพเิศษทีให้แก่ผู้รับเหมา โดยเหลก็ทีถกูดดัเป็นรูปทรงตา่งๆถกูสง่โดยตรงไปยงัโครงการตามรายการสงัตดัทีได้รับ

จากลกูค้าเพอืเป็นการลดความสญูเสียเหล็กเส้นทีเหลอืเศษจากการตดัและดดัทีหน้างาน อีกทงัยงัเพมิประสทิธิภาพในการ

ทํางานให้รวดเร็วยิงขึน และลดการใช้แรงงาน ซึงเป็นปัญหาใหญ่สาํหรับงานก่อสร้างในปัจจุบนั 
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บริษัทยงัคงมีแผนงานในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขนึอยา่งสมําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิงสนิค้าทีมมีูลค่าเพมิใน

กลุม่เหลก็ลวดพเิศษสาํหรับงานอตุสาหกรรมยานยนต์ อาทิเชน่ เหลก็ลวด ER70S-6 สาํหรับการใช้งานเป็นลวดเชือม 

CO2 wire เหลก็ลวด SWRH77B สาํหรับงานสปริงโช้คอพัในรถจกัรยานยนต ์ (Shock Absorber) และเหลก็ลวด 10B21 

10B22 สาํหรับงานน๊อต สกรู ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และงานกอ่สร้าง เป็นต้น 

ตลาดส่งออก 

บริษัทสง่ออกทังเหลก็เส้นและเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพอืนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กมัพชูา เวียดนาม 

อินโดนเีซีย และฟิลปิปินส์ โดยผา่นทางเครือข่ายการกระจายสนิค้าทีเป็นระบบ นอกจากนี บริษัทยงัได้สง่ออกสนิค้า

เหลก็เส้น ภายใต้เครืองหมายการค้า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดยี โดยได้รับการสนับสนนุ จากเครือขา่ยกระจาย

สนิค้าของ ทาทา สตีล อินเดีย 

สัดส่วนของช่องทางจัดจําหน่าย 

 

ช่องทางจาํหน่าย 

ปีงบประมาณ 

ปี 2557-

2558 

ปี 2555-

2556 

ปี 2554-

2555 

ปี 2553-

2554 

ปี 2552-

2553 

ขายตรง 34% 44% 47% 48% 43% 

ตวัแทนจําหน่ายสว่นภมูิภาค 17% 12% 13% 17% 19% 

ตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 49% 44% 40% 35% 38% 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ภาวะการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กลา่วคือ ผู้ผลิตทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และผู้ผลิตทีไม่มีเตา

หลอมไฟฟ้า (Non-EAF) ผู้ผลติทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จดัหาเศษเหลก็ทังจากภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ 

เพือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กึงสําเร็จรูปทีเรียกว่า เหล็กแท่ง ซึงจะถูกนําไปผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเช่น 

เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณและเหลก็พเิศษต่อไป สว่นผู้ผลิตทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าจะซอืเหลก็แท่งในตลาดเพือการ

ผลติผลติภณัฑ์สาํเร็จรูป 

เมือพิจารณากาํลงัการผลติโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็นว่า

ยงัคงมีกําลงัการผลติเหลอืเพยีงพอทีจะรองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมากและหากพิจารณารายละเอียดการ

บริโภคเหลก็ทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2555 - 2557 จะพบว่าผลผลิตในปี 2557 นันลดลงร้อยละ 1 จากปี 2556 

แตก่ารนําเข้ากลบัสงูขนึถงึร้อยละ 9 จากปี 2556 โดยมีการเพมิขนึอย่างตอ่เนืองจากช่วงเวลาทีผ่านมา และหากพิจารณา

ถึงรายละเอยีดการนําเข้าสนิค้าเหลก็ของประเทศไทยจะพบว่าในปี 2557 ประเทศไทยนําเข้าจากประเทศจีนเพิมขึนกว่า 

550,000 ตนั หรือเพมิขนึร้อยละ 19 จากปี 2556 อันเนืองมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ทําให้อุปทานมี

มากกว่าอปุสงค์ภายในประเทศ ดงันนัผู้ผลติของประเทศจนีจงึพยายามระบายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยวิธีการ
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หาประโยชน์จากช่องวา่งของกฎระเบียบในการสนับสนนุการสง่ออกของรัฐบาล จากเหตกุารณ์ดงักลา่วทังกําลงัการผลิต

ภายในประเทศทีมีเหลอือย่างมาก และการนําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ ในราคาทีไม่ยุติธรรมต่อการแข่งขันกับผู้ผลิตใน

ประเทศ ทําให้ตลาดเกิดภาวะการแข่งขนัสงูและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยงิในกลุม่สนิค้าเหลก็ลวด  

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษัทมุ่งเน้นการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน เช่น ลาว พม่า กมัพชูา เวยีดนาม และอนิโดนิเซีย 

รวมทงัยงัมีการสง่สนิค้าเหลก็เส้นไปยงัประเทศอินเดยีอีกด้วย เพอืให้ได้มาซึงรายรับสงูสดุ ทงันีเนืองมาจากการมีเครือขา่ย

การจดัจาํหน่ายทีดแีละมีระบบ จึงสง่ผลให้เหลก็เส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายทีดี และจากการทีบริษัทสร้างความ

ต่อเนีองในการทําธุรกิจ จึงได้รับคาํสงัซือจากลกูค้าในอาเซยีนอย่างสมําเสมอ การแข่งขนัสว่นใหญ่มาจากผู้ประกอบ 

การในประเทศ และจากประเทศจีน โดยบริษัทมีสดัสว่นการขายในตลาดต่างประเทศในปีทีผ่านมาอยู่ทีร้อยละ 7 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ปี 2557 World Steel Association ประมาณการความต้องการใช้เหลก็ทัวโลกอยูท่ี 1,562 ล้านตนั (มกราคม 2558) โดย

เพิมขนึจากปี 2556 ทีร้อยละ 2 โดยเพมิขึนอย่างมากในเขตเศรษฐกิจอเมริกา และทวีปยโุรปตามลาํดบั  

ด้านภมูิภาคเอเซยี และกลุม่ประเทศหมู่เกาะมหาสมทุรแปซฟิิกความต้องการใช้เหลก็ยังคงมีความต้องการเพมิขนึอย่าง

ต่อเนืองโดยในปี 2557 เพิมขึนร้อยละ 1.7 จากปี 2556 แตก่็ยงัคงเผชิญภาวะอปุทานทีมากกว่าอปุสงค์ เนืองจากผู้ผลติ

เหลก็ลาํดบัต้นๆ ของโลกตงัอยู่ในภมูิภาคเอเซยีไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่ น ไต้หวนั และทีมากทีสดุคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึง

ต้องมีการผลกัดนัอปุทานสว่นเกนิไปยงัประเทศต่างๆโดยใช้ราคาตําเป็นปัจจยัสาํคัญ อีกทังการเติมธาตบุางชนิดเพือเลยีง

พกิดัอากรขาออกของประเทศตนเพอืไม่ต้องเสยีภาษีอากรขาออก แถมยงัได้รับการชดเชยภาษีเพิมเติมอีก พร้อมด้วยการ

ไม่ต้องเสยีภาษีอากรขาเข้าของประเทศทีนําเข้านนัๆ อีกทางหนึง 

ด้านประเทศไทยในปี 2557 อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิ เพมิขึนร้อยละ 0.7 จากปี 2556 เนืองจากการลงทนุโครงสร้างพืนฐานของภาครัฐทีชะลอออกไป และปัญหา

ทางด้านการเมือง ซึงสง่ผลต่อความไม่มนัใจต่อการใช้จ่ายของภาคประชาชน และการลงทุนของภาคเอกชนทังภายใน 

ประเทศ และจากตา่งประเทศ ด้านความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวในปี 2557 เพมิขนึร้อยละ  จากปี  เนืองจากการ

นําเข้าสนิค้าทีมรีาคาถกูโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจนีในกลุม่สนิค้าเหลก็ลวดเพอืเก็บสตอ็คสนิค้า 

การบริโภคเหล็กทรงยาวภายในประเทศระหว่างปี 2555 – 2557 

ปี ปริมาณ

การผลิต 

(ล้านตนั) 

อัตราการ

เตบิโต 

(%) 

นําเข้า 

(ล้านตนั) 

อัตราการ

เตบิโต 

(%) 

ส่งออก 

(ล้านตนั) 

อัตราการ

เตบิโต 

(%) 

ความต้องการ

ใช้ (ล้านตนั) 

อัตราการ

เติบโต (%) 

2557 3.94 -1 3.18 9 0.95 -1 6.17 3 

2556 3.96 -2.2 2.93 18.1 0.96 7.0 5.93 5.1 

2555 4.05 11 2.48 25.9 0.89 3.5 5.64 18.5 

ทีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย    
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การนําเข้าสินค้าเหลก็ของประเทศไทย (ล้านตนั) 

ลําดับ ประเทศ 2555 2556 2557 

1 ญีปุ่ น 4,799,822 4,901,210 5,094,417 

2 จีน 2,814,751 2,836,996 3,389,285 

3 เกาหลีใต้ 1,710,136 1,565,896 1,468,021 

4 ไต้หวนั 673,834 767,667 672,270 

5 เวียดนาม 170,826 212,886 244,841 

6 อนิเดยี 192,829 660,910 187,857 

7 บราซิล 5,558 5,230 110,247 

8 ตุรกี 5,935 75,443 106,593 

9 มาเลเซยี 104,588 102,234 78,621 

10 เยอรมัน 37,808 101,944 58,049 

รวม 11,293,491 12,248,790 11,896,196 

ทีมา: สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย    

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2558-2559 

ปี 2558 World Steel Association ประมาณการความต้องการใช้เหลก็ทัวโลกอยูท่ี 1,594 ล้านตนั (มกราคม 2558) โดย

เพิมขนึจากปี 2557ทร้ีอยละ 2 โดยเพมิขึนอย่างมากในทวีปแอฟริกา และภมูิภาคตะวนัออกกลางตามลาํดบั 

ด้านภมูิภาคเอเซยีและกลุม่ประเทศหมู่เกาะมหาสมทุรแปซิฟิกความต้องการใช้เหลก็ยงัคงมีความต้องการเพมิขึนอย่าง

ต่อเนืองโดยในปี 2558 เพิมขึนร้อยละ 1.4 จากปี 2557 แตก่็ยงัคงเผชิญภาวะอปุทานทีมากกว่าอปุสงค์ เนืองจากผู้ผลติ

เหลก็ลาํดบัต้นๆ ของโลกตงัอยูใ่นภูมิภาคเอเซยีโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจนี จึงต้องมีการผลกัดนัอปุทานสว่นเกิน

ไปยงัประเทศต่างๆ 

ด้านประเทศไทยจากประมาณการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติในปี 2558 จะเตบิโตเพมิขนึร้อยละ 3.5-4.5 จากปี 2557 (กมุภาพนัธ์ 2558)เนืองจากการเร่งรัดการ

ลงทนุในด้านตา่งๆ ของภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้างพนืฐาน เช่น ถนน การลงทนุพฒันาระบบราง และรถไฟฟ้า พร้อม 

ด้วยภาคการสง่ออกทีคาดว่าจะเพิมขนึจากการฟืนตวัทางเศรษฐกจิ ในกลุม่ประเทศยโุรป สหรัฐอเมริกา และญีปุ่ น อีกทัง

ราคาพลงังานทีปรับลดลงมาอยา่งมาก 

ด้านความต้องการใช้สนิค้าเหลก็ในประเทศไทยของสถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทยในปี 2558 เติบโตเพิมขนึ

ร้อยละ 6.8 จากปี 2557 (กมุภาพนัธ์ 2558) อยา่งไรก็ตาม การนําเข้าสนิค้าเหลก็จากตา่งประเทศจะยงัคงเป็นปัจจัย

สาํคัญทีสดุทีจะกดดนัผู้ผลติภายในประเทศตอ่ไป 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

หน่วยงานจดัหา ทาทา สตลี (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก เหลก็แท่ง วัตถุดิบ วัสดุเพือใช้ในการซ่อม

บํารุงรักษาเครืองจกัรวสัดใุช้ในการผลติ งานบริการ งานขนสง่ และงานพิธีการนําเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ ซึงดาํเนินงาน

ด้วยทีมงานมืออาชพีจาํนวนประมาณ 50 คน ประจําอยู่ทีสํานักงานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน

สระบุรี (เหลก็สยาม (2001)) โรงงานระยอง (เหลก็ก่อสร้างสยาม) และโรงงานชลบุรี (เอ็น.ที.เอส.สตลีกรุ๊ป) 

โดยหน่วยงานจดัหาได้มุ่งเน้นการจดัหาสนิค้าทีมีคณุภาพ มีความคุ้มค่า และส่งมอบสินค้าในปริมาณทีต้องการ ภายใน

ระยะเวลาทีเหมาะสม สอดคล้องกบัปริมาณสนิค้าคงคลงัและแผนการผลติ เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวมของทัง

กลุม่บริษัทหน่วยงานจัดหามีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานบริหาร Supply chain เพือประมาณการความต้องการใช้

ผลติภณัฑ์และวตัถดุิบเพอืรักษาระดบัสนิค้าคงคลงัอย่างเหมาะสมกบันโยบายและแผนการผลิตเพือสามารถรักษาระดับ

ต้นทนุทางด้านสนิค้าคงคลงั ในขณะเดียวกนัสามารถสนบัสนุนกระบวนการผลติอย่างต่อเนือง 

 

การดําเนินการจดัหาผลติภัณฑ์และวตัถดุิบของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การจดัหาของกลุ่มบริษัททา

ทา สตลี โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างการจดัหาของทกุบริษัทในกลุ่ม เพือมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการจัดหาอย่างต่อเนือง 

เช่น การใช้กลยุทธ์การจัดหาตามประเภทสินค้า การเพิมจํานวนการทําสญัญาจัดหาเชิงกลยุทธ์ การใช้ระบบจัดการ

ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าให้เหมาะสมกบัคู่ค้าและประเภทสนิค้า และการสงัซือสนิค้าทีมีการสงัซืออยู่สมํา เสมอเป็นประจํา 

โดยระบบจดัหาอตัโนมตัิเพือลดค่าใช้จา่ยและเวลาในการจดัหา รวมถึงมีนโยบายการจดัหาทีชดัเจนเพือรองรับรูปแบบการ

จดัหาผลติภัณฑ์และวตัถดุบิตา่งๆ อยา่งเหมาะสมซงึกระบวนการดงักลา่วนีเป็นผลสบืเนืองจากการทีบริษัทมีการพฒันา

บุคลากร กระบวนการ วิธีการเทคนิค อยา่งต่อเนืองตลอดระยะเวลาทีผา่นมา 

เพือให้มนัใจว่ากระบวนการการจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มีการบริหารจัดการกระบวนการ

จดัหาตามมาตรฐานอยูอ่ยา่งสมําเสมอ นอกจากมีการกาํหนดกลยทุธ์สาํหรับการจดัหาทีสอดคล้องกบัการดําเนินงานของ

กลุม่บริษัททาทา สตลี แล้ว บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังได้ว่าจ้างบริษัททีปรึกษาชนันําระดบัโลกเพือวิเคราะห์

กระบวนการทํางานในปัจจุบันอย่างละเอียด เพือนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดหาเพือเพิมผล

ประกอบการในระยะยาวต่อไป นอกจากนี บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังตระหนักถึงความสําคญัของการจัดหา

ผลติภัณฑ์และวัตถดิุบทีมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ จดัจําหน่ายและกลุ่มผู้เกียวข้อง โดยมีการ

บริหารจัดการความสมัพนัธ์อันดีกับผู้ จัดจําหน่ายทีครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลกัของทางจัดหาผ่านการสร้างโครงการเพือ

ปรับปรุงกระบวนการจดัหาร่วมกนัทังทางผู้จดัจําหน่าย ฝ่ายจดัหา รวมถึงผู้ใช้งานผลติภณัฑ์นนัๆ เพือได้ประโยชน์ทงัในแง่

การปรับปรุงกระบวนการ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้จัดจําหน่ายและฝ่ายจัดหา (Best practice) 

รวมถึงการลดต้นทุน ซึงเป็นกระบวนการทีช่วยเพมิมลูคา่ของกระบวนการจดัหามากขนึ 

ลกัษณะการจดัหาผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมีการดําเนินงานจดัหาจากแหลง่วตัถดุิบและผลติภณัฑ์จากทังภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ โดยเน้นทีคุณภาพของวัตถดุิบเป็นหลกัในระดับต้นทุนทีสมเหตุสมผล สัดส่วนของการจัดหา

ภายในประเทศและภายนอกประเทศคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั ทงันี การจดัหาสว่นใหญ่มาจาก

ภายในประเทศเนืองจากสามารถลดต้นทุนในแง่ค่าใช้จ่ายของการขนสง่ รวมถึงสามารถป้องกนัความเสยีงจากการผนัผวน 

ของอตัราแลกเปลยีนของสกลุเงินได้ 



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558  บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

12 
 

นอกจากนี บริษัททาทาสตีล (ประเทศไทย) ได้ถอืเรืองความปลอดภัยเป็นสว่นหนึงของการจดัหาสินค้าและบริการ ทังนี

บริษัทไม่เพยีงแต่ให้ความสาํคญัในเรืองความปลอดภยักบัพนักงานเท่านัน แตย่งัหมายรวมไปถงึผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง 

และผู้ รับเหมาขนสง่อกีด้วย โดยเริมตงัแต่กระบวนการคดัเลอืกผู้ รับเหมา เพือให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนทีทํางานใน

โรงงาน จะต้องปฏิบัตติามมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

โครงสร้างการดาํเนินงาน 

หน่วยงานจดัหา บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้จดัระบบการทํางานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และ

หมวดหมู่ในการใช้จา่ยออกเป็น 5 หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1. การจัดหาเศษเหล็ก 

ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทมากกวา่ 75% ของค่าใช้จ่ายทังหมดมาจากการจดัหาเศษเหลก็ โดยแบ่งเป็นหมวดยอ่ยๆ ดงันี คือ 

เศษเหล็กในประเทศ เศษเหล็กต่างประเทศ และเหลก็แท่งในเกรดต่างๆ ทังนีกลยุทธ์พืนฐานคือการจัดหาเศษเหล็ก

ภายในประเทศให้ได้ปริมาณทีบริษัทต้องการมากทีสดุ และจะนําเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศในสว่นทีเหลอื โดย

ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัหน่วยงานจดัหาในแตล่ะประเทศของกลุม่บริษัท ในรอบปีทีผ่านมา ทางบริษัทได้มีการจดัหา

เศษเหลก็ภายในประเทศเป็นสดัสว่นถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในการจดัหาเศษเหลก็ ซึงจดัหาจากผู้จดัจําหน่ายรายหลกัโดย

ถือเป็นผู้จดัจําหน่ายระดบักลยทุธ์ โดยสดัสว่นปริมาณเศษเหลก็ในประเทศทีทางบริษัทจัดหาจากผู้ จดัจําหน่ายดงักลา่ว

รวมกนัประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี ทางบริษัทได้มีการแบ่งตลาดเศษเหล็กในประเทศแยกตามกลุ่มของผู้จัดจําหน่าย

เศษเหล็ก และตามประเภทของเศษเหล็ก โดยทีมจัดหาเศษเหลก็ได้พัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับผู้ จ ัด

จําหน่ายแต่ละราย และประเภทของเศษเหลก็ โดยมีเป้าหมายของกลุ่มเพือให้เกิดมูลค่าประโยชน์ทีได้รับจากการใช้งาน

สงูสดุ 

2. การจัดหาวัสดุเพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาการผลิต 

สว่นจดัหาวสัดเุพอืการซ่อมแซม บํารุงรักษาเครืองจกัร เช่น ตลบัลกูปืน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบําบัดนํา

เสีย, เครืองกรอง, สายพานลาํเลียง และอืนๆ วัสดุทีใช้ในการผลติ เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊าซทีใช้ในอตุสาหกรรม, 

นํามันเชือเพลงิ, ลกูกลงิสาํหรับรีดเหล็ก สินค้า ในหมวดเหล่านีจะอยู่ภายใต้การดําเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกร

โรงงานและทีมจดัหา โดยในปีทีผา่นมาได้ให้ความสาํคญักบัการรวมปริมาณวสัดอุะไหล่ ในแต่ละประเภทของแต่โรงงาน

เพือให้เกิดอํานาจการตอ่รองในเรืองจาํนวนสงัซือทีมากขึนเป็นเรืองสาํคญั 

3. การจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และการบริการ 

ทีมจดัหาวตัถดุิบรับผดิชอบการจดัหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดทุนไฟและวัสดปุรุงแต่งทีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วย

เตาไฟฟ้า (EAF) โดยดําเนินงานจัดหาภายใต้ความร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษัท  ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) กบัหน่วยงานจดัหาของบริษัทในกลุม่ทาทา สตลี โดยเป้าหมายหลกัคือการหาแหลง่วตัถดุิบทีดเีหมาะสมกบั

มูลค่าและราคาทีเหมาะสมในการผลิตของบริษัทงานโลจิสติกส์ และงานบริการทีเกียวข้องกบัการนําเข้าสินค้ามีการ

ประสานงานและทํางานอย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วยงานจดัหาโลจิสตกิสแ์ละบริษัทในกลุม่ทาทาสตลี เป้าหมายหลกัคือการ

จดัการขนัตอนกระบวนการขนสง่ ตามแต่ละวิธีทีจะทําให้สินค้าขนส่งได้ตรงตามเวลาทีต้องการ ด้วยต้นทุนทีเหมาะสม 
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การประสานกบันโยบายของบริษทัถอืเป็นสงิสาํคญัทีจะทําให้เกิดเป้าหมายสงูสดุในการกําจดัความเสยีหายต่างๆ ทีจะเกิด

ขึนกบัชีวิตและทรัพย์สนิของทกุคน 

4. การจัดหาทีโรงงาน 

เนืองจากมีกจิกรรมงานบริการ งานจดัหาแรงงาน และงานจดัหาวสัดุสนิเปลอืงทีโรงงานทัง 3 แห่ง บริษัท จึงได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานจดัหาของแต่ละโรงงานเป็นผู้ให้บริการ กบัผู้ใช้งานภายในโรงงาน เพือเป็นการอํานวยความสะดวก เพิมความ

คลอ่งตวัและความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าทีประจําอยู่ทีโรงงานทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

เพือให้มนัใจว่าผู้รับบริการจะได้รับการบริการตรงตามความต้องการ 

5. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา 

หน่วยงานจดัหา บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้รับนโยบายให้ดําเนินการจดัหาภายใต้รูปแบบการดําเนินการจัดหา 

ซึงได้มีการพฒันากรอบการทํางาน ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการจดัเก็บข้อมูลและรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ทังจากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเป็นแนวทางเดียวกนัทังกลุม่บริษัททาทา สตลี 

รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

NTS SISC SCSC รวม 

กําลงัผลติ (ตนัต่อปี)     

- เหลก็เส้น 450,000 - 5 ,  950,000 

- เหลก็ลวด 350,000 300,000 - 650,000 

- เหลก็รูปพรรณ - 100,000 - 100,000 

กําลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 
ทีมา: บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  

ข้อมลูสินรอบระยะเวลาบญัชี  ณ วนัที 31 เดือนมีนาคม 2558  มีอตัราการใช้ประโยชน์ของกําลงัการผลิตจากจํานวนผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปรวม 

1,107,900 ตนั คิดเป็น 65 %  

 

ปัจจยัความเสียง 

1. ปัจจยัความเสียงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

วตัถดุิบหลกัสาํคญัสาํหรับกระบวนการผลติเหล็กของบริษัท  คือ เศษเหล็ก ซึงจะมีการเปลียนแปลงราคาไปตามอุปสงค์

และอุปทานของเศษเหลก็จากทังในประเทศและต่างประเทศ ในปีทีผ่านมาตลาดเศษเหล็กมีความผันผวนของราคา

ค่อนข้างสงู อันเนืองมาจากการเปลยีนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบทีเกิดจาก

บริโภคสนิค้าเหลก็ของจีนทีลดปริมาณลงทงัๆทียงัคงปริมาณการผลติเท่าเดมิ ทําให้สว่นเกินจากการบริโภคในประเทศจีน

เองถกูสง่ออกยังต่างประเทศในราคาทีถกูหรือใกล้เคียงกับทีบริษัทผลติเอง จึงสง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเหล็กในวง

กว้าง ทําให้ปริมาณการผลติเหล็กเส้นของแต่ประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิงประเทศไทย ซึงทําให้ความต้องการเศษ

เหลก็ลดลงด้วย อยา่งไรก็ตาม บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มีนโยบายการตงัราคาขายเหลก็เส้นและราคาเศษเหล็ก

ให้สอดคล้องกนั เพือลดความเสยีงทีอาจจะเกดิขึนจากความผนัผวนดงักลา่ว 



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558  บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

14 
 

นอกจากน ี บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มีนโยบายการตังราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยจะพิจารณาจากต้นทนุขาย

ควบคูก่บัราคาตลาด ณ ขณะนัน รวมถึงมีการลดปัจจยัความเสยีงดงักลา่วโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวตัถดุบิอย่าง

ใกล้ชิดและวเิคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดุิบเพอืนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการสงัซอืและบริหารจดัการ

สนิค้าคงคลงัอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ นอกจากน ีมีการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี

กบัผู้จดัจําหน่ายเพอืสามารถจดัหาวตัถุดบิทมีีคณุภาพและปริมาณทีเหมาะสมกบัแผนการผลติของบริษทั เพือเป็น 

การลดปัจจยัความเสยีงทางด้านความผนัผวนของราคาวตัถดุบิลงได้ 

2. ปัจจยัความเสียงทางด้านการผันผวนของอตัราแลกเปลียนจากการนําเข้าวัตถุดบิหลัก 

ลกัษณะการจดัหาผลติภณัฑ์และวตัถดุิบของบริษทั ทาทา สตลี(ประเทศไทย) ยอดการนําเข้าประมาณร้อยละ 20 ของ

ค่าใช้จ่ายในการจดัหาทังหมด ซึงลดลงจากปีกอ่นเลก็น้อย ทงันี การจดัหาจากผู้จดัจาํหน่ายตา่งประเทศจะต้องมีการชําระ

ด้วยเงินตราตา่งประเทศซึงมีความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนตามสภาวะเศรษฐกจิโลก ทางฝ่ายจดัหา

ของบริษัทมีการลดความเสยีงดังกล่าวโดยมีการตดิตามสถานการณ์รวมถงึมีการสอืสารกบัฝ่ายการเงินเพอืสามารถทราบ

สถานะการเงินของบริษัทและนโยบายการเงนิทีทางฝ่ายการเงินใช้เพือความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนนั ทงันี 

สามารถลดความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนจากการนําเข้าวตัถดุบิตา่งๆได้ 

3. ปัจจยัความเสียงทางด้านความสมําเสมอของคุณภาพและปริมาณของวตัถุดบิหลัก 

ทางบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้มีการประเมนิปัจจยัความเสยีงสาํหรับการจดัหาวตัถดุิบ โดยปัจจยัความเสยีงที

สาํคัญ คือ วตัถดิุบจําพวกเฟอร์โร อลัลอยส์ เนืองจากไม่สามารถหาสนิค้าทดแทนของสนิค้าประเภทดงักลา่วได้ใน

ระยะเวลาอนัสนั รวมถึงการควบคมุระดบัราคาเป็นไปได้ยากเนืองจากระดบัราคาแปรผนัตามอปุสงค์และอปุทานของ

ตลาดโลก จึงทําให้การจดัหาวัตถดิุบมีปัจจยัเสยีงดังกลา่วข้างต้น ทางบริษัทได้มีการป้องกนัความเสยีงโดยทํางานร่วมกบั 

Lead buyer ใช้กลยทุธ์ในการจดัหาร่วมกนั รวมถึงมีการรวบรวมปริมาณการซอืระหว่างกลุ่มบริษัททาทา สตีลเพือเพิม

อํานาจในการต่อรองมากขนึ อีกทังสามารถเพมิความมนัใจจากการจดัหาจากแหลง่จาํหน่ายทนี่าเชือถอืทางด้านคุณภาพ 

ทงันี เพือเป็นการลดความเสยีงทางด้านความสมําเสมอของคณุภาพและปริมาณของวตัถดิุบทีสาํคญัตอ่กระบวนการผลติ 

สาํหรับวตัถดุิบอืนๆ เช่น ก๊าซธรรมชาต ิซึงใช้เป็นเชอืเพลงิหลกัในกระบวนการผลติ ทางบริษัททาทา สตลี (ประเทศไทย) มี

การป้องกนัความเสยีงโดยมีการจดัทําสัญญาระยะยาวกบัผู้ผลติ อายุสญัญามากกว่ายีสบิปีขึนไป และเป็นบริษัทชนันํา

ของประเทศไทย ทงันี เพือเป็นการป้องกนัความเสยีงทีเกดิจากความผนัผวนของราคาและมนัใจได้ว่าจะสามารถมี

ผลติภณัฑ์เพอืใช้ในกระบวนการการผลติอยา่งต่อเนือง 

4. ปัจจยัความเสียงทางด้านการขาดแคลนแรงงาน 

ลกัษณะแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมือ และแรงงานทวัไป สาํหรับแรงงานฝีมือ บริษัทมีนโยบายด้าน

แรงงานตา่งๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน สวสัดิการ และเน้นถึงความปลอดภยัในสถานททีํางาน นอกจากนมีีนโยบายการ

จ่ายค่าแรงลว่งเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพมิเตมิ เนืองจากการทํางานในสภาพแวดล้อมทมีีความเสยีง เช่น การทํางาน

ท่ามกลางฝุ่นควนัหรือ ความร้อน เป็นต้น ทงันี เพือเป็นแรงจงูใจและพฒันาฝีมือแรงงานเพือเพมิผลผลติให้แกบ่ริษทั 

สว่นแรงงานทวัไป บริษัทใช้ผู้ รับเหมาในการดําเนินงาน และมีการจดัหาการประกนัอบุัตเิหตอุนัอาจเกิดจากการทํางานให้ 

อยา่งไรก็ตาม แรงงานในกลุม่นมีีแนวโน้มขาดแคลน เนืองจากอปุสงค์แรงงานมีการขยายตวัเพิมขนึจากการขยายตัวทาง
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เศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน เพือเป็นการลดความเสยีง บริษัทจึงได้จดัหาแรงงานถกูกฎหมายจากประเทศใกล้เคียง เช่น 

พม่า ลาว และกมัพชูา เพือให้มนัใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างตอ่เนืองไม่สะดดุจากการขาดแคลนแรงงาน 

จริยธรรมและวสัิยทัศน์ในการจัดหา 

ประเด็นสาํคญัอีกประเดน็หนึงททีางบริษัทให้ความสาํคญันอกเหนือจากคณุภาพของผลติภณัฑ์ คือจริยธรรมในการดําเนนิ

ธุรกจิ โดยทางบริษัทปฏิบัตติามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึงรับนโยบายหลกัมาจากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of 

Conduct : TCOC อยา่งเคร่งครัดและมุ่งเน้นการทํางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของการจัดหาทัวทังกลุม่บริษัททาทา 

สตลี ดงันี 

 สร้างความเชือมันในความเป็นเอกภาพทีปรากฎต่อธุรกิจ 

 มอบคณุคา่และนวตักรรมทีสงูสดุต่อสมัพนัธภาพของคูค้่าและผู้ใช้บริการ 

 ยึดมันต่อพนัธสญัญาทีทําให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทุกคนได้รับการปฏิบัตอิย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

 ปรับปรุงระบบการทํางานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพอืการพฒันากลยทุธ์การจดัหา 

 ปฏิบติังานด้วยมาตรฐานทีสอดคล้องกนัทงัหน่วยงานจดัหาในแต่ละประเทศ 

 สนบัสนุนให้การทํางานสอดคล้องกนัทงักลุม่บริษัททาทา สตีล 

 รักษามาตรฐานสงูสดุของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจดัทําและสอืสารนโยบายด้านสงิแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ทราบอย่างชดัเจน เพอืให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกจิตระหนักและปฏิบัตติามกฎหมายทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อม รวมถึง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยในปัจจบุันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูก

ฟ้องร้องด้วยเรืองใดๆเกยีวกบัปัญหาด้านสงิแวดล้อม 

งานทียังไม่ได้ส่งมอบ  

ไม่มีงานทีเกยีวข้องกบัโครงการ หรือการจดัซือทีมีมูลค่าสงูและการขายทีรอการสง่มอบ 

 

 

ทีตังโรงงาน  

     บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) 

เลขท ี351 หมูท่ี 6 ทางหลวงหมายเลข 331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราช ตาํบลบ่อวนิ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

บจก. เหล็กสยาม (2001) (SISC) 

เลขที 49 หมู่ที 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) 

แปลงที ไอ-23 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
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3. ปัจจัยความเสียง 

บริษัททาทา สตลี (ประเทศไทย) ได้นําระบบการบริหารจัดการความเสยีง (Enterprise Risk management - ERM) และ

โครงสร้างบรรษัทภิบาลมาใช้โดยสอดคล้องกบัแนวของกลุม่บริษัททาทาสตลี การบริหารจดัการความเสียง ERM ดังกล่าว

มีพืนฐานตามแนวปฏิบัติของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 การบริหารจดัการความเสียงเป็นสว่นสําคัญใน

กระบวนการวางแผนระยะยาวและระยะกลางเพอืให้เกดิความยงัยืนขององค์กร ซึงชว่ยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทํา

ให้บ ริษัทสามารถบริหารความเสียงทีจะเกิดขึนเพือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสียงต่างๆ  ทีจะเกิดขึน ใน

ขณะเดยีวกนักจ็ะชว่ยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู่ เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธรุกิจตอ่ไป 

การทีบริษัทดาํเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นทีคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสยีงในการดําเนิน

ธุรกจิในหลายด้าน ทังด้านการค้า การปฏิบัตกิาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทรัพยากรมนษุย์ เป็นต้น ด้วยเหตนีุ

บริษัทจึงได้จดัทําและรวบรวมความเสยีงของธุรกิจทังหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกจิ และสถานการณ์ 

ด้านการตลาดโดยละเอยีด และได้กาํหนดแผนรับมือกบัความเสยีงโดยมีผู้ รับผิดชอบในด้านต่างๆ สําหรับความเสียงจะ

แบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจะเกิดขึนและผลกระทบทีมีตอ่ธุรกจิ โดยความเสียงประเภทเอ ถือ

ว่ามีความเสยีงสงู รายละเอียดความเสยีงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ใน

รายงานตอ่ไปนี 

ปี 2557 ผ่านพ้นไปโดยมีด้านบวกหลายประการ รัฐบาลไทยได้ประกาศการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

ขนาดใหญ่ เช่น โครงการสร้างทางรถไฟเชือมต่อกบัประเทศอืน  โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ในกรุงเทพฯ ในช่วงก่อนสนิปี

การเมืองมีเสถียรภาพมากขึน ส่งผลให้ความเชือมันของผู้บริโภคเพิมขึน อย่างไรก็ตาม ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) ซึงเป็นดชันีชีวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตวัทังปีเพียงร้อยละ0.7 เท่านัน โดยในภาคของของการบริโภค

เหลก็ในอตุสาหกรรมยานยนตร์และด้านการก่อสร้างมีอัตราการเติบโตเป็นลบ อัตราการบริโภคเหล็กโดยรวมในปี 2557 

ลดลงเกือบร้อยละ 4.5 เมือเทียบกบัปี 2556 ราคาสนิค้าเหล็กโดยรวมลดลงซงึเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัการลดลงของ 

ราคาสนิค้าอปุโภคบริโภคทัวโลก นับว่าเป็นปีทีผู้ ผลติเหล็กทีใช้เศษเหลก็เป็นวัตถุดิบประสบปัญหาเนืองจากราคาเศษ

เหลก็ยงัคงทรงตวัจนถงึเดอืนกนัยายน 2557 และเริมปรับตวัตามราคาสนิค้าสําเร็จรูปทีลดลงในช่วงปลายของครึงปีหลงั 

จากปัจจยัพืนฐานทีอตัราการเติบโตของจีดพีีตาํสง่ผลตอ่ความต้องการในการบริภาคลดลงตาํลงด้วย ในขณะทีการนําเข้า 

เหลก็กลบัเพมิขนึ จึงมีผลต่อการสร้างผลกําไร บริษัทยังคงมุ่งเน้นทีการเปิดตวัผลติภัณฑ์และบริการใหม่ๆ นอกจากนียัง

มุ่งมันทีจะลดต้นทุนแปรสภาพ ต้นทนุคงที และเงินทนุหมนุเวียนให้เกดิประสิทธิภาพสงูสดุ ทําให้มีผลงานในด้านดงักล่าว

ดีกว่าปีทีผา่นมา บริษัทยงัคงปฏิบตัิตามเงือนไขทางด้านการเงินแม้จะผ่านช่วงทียากลําบาก ในปีทีผ่านมาบริษัทสามารถ 

ลดยอดหนีสนิระยะยาวลงได้จํานวน 1,610 ล้านบาท 

ความเสยีงทีสาํคญัของกจิการมีดงัต่อไปนี 

1. ความเสียงด้านการตลาด 

อปุสงค์ของเหลก็มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ แต่ในขณะที

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอตัราตําผนวกกบัมีการนําเข้าเหลก็จากจีนเพิมมากขึนทําให้ปริมาณการผลิตและ
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การขายเหลก็ของผู้ผลติเหลก็ในประเทศได้รับผลกระทบ นอกจากนีการนําเข้าเหล็กยงัส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเหล็ก 

โดยเฉพาะเหลก็ลวด 

ในช่วงปีทีผ่านมาบริษัทได้เสริมความเข้มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้นคุณภาพสงูชนัคณุภาพ SD50 และเหลก็เส้นต้าน

แรงสนัสะเทือนจากแผน่ดนิไหว และผลติภณัฑ์เหลก็เส้นตดัและดดัสาํเร็จรูป ทุกกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักล่าวมีอตัราการเติบโต

มากกว่าร้อยละ 100 เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า สว่นกลุม่เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็มียอดขายมากกว่าปีก่อน 

ทีมงานบริการลกูค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหาเฉพาะของลูกค้า และดําเนินงานในเชิงรุกด้วยการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

ผู้ เชียวชาญทางด้านเทคนิค จากฝ่ายประกนัคณุภาพและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่นอกจากนีบริษัทยงัใช้ทรัพยากรจากระดับ

ภมูิภาคเอเชียอาคเนย์ และจากกลุม่บริษัท ทาทาสตีล ผู้เชียวชาญทางด้านเทคนิคดงักลา่วยังได้ให้คําแนะนํารวมทังการ

แก้ไขปัญหาในการดําเนินงานอยา่งครบถ้วน 

2. ความเสียงด้านวัตถุดบิ 

เนืองจากการทีต้องพึงวตัถดุบิจากตลาด บริษัทมีความเสียงจากความผันผวนทังด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ และ

ต้องรักษาระดบัวตัถดุิบคงคลงัให้เหมาะสมทีสดุโดยไม่สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ดังนันแนวทางในการลดความเสียง

คือการสร้างความสมัพันธ์ทีดีกับเครือข่ายผู้ขายวัตถดุิบในประเทศ เพือเป็นการสร้างความเชือมันว่าการรวบรวมเศษ

เหลก็ในประเทศจะเป็นไปอย่างตอ่เนืองและสมําเสมอ โดยบริษัทได้เริมดําเนินการเปิดคลงัซือเศษเหล็กเพิมกับคู่ค้าหลกั 

นอกจากนีการนําเข้าเศษเหลก็จากตา่งประเทศก็เป็นอีกสว่นหนึงของการป้องกนัความเสยีงด้านวัตถดุิบ เนืองจาก บริษัท

ได้มีการจดัทําสญัญาและหาเศษเหล็กให้ได้ตามเวลา ซึงสามารถช่วยลดความเสียงทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทังนี

บริษัทได้ริเริมในการเลอืกใช้เกรดเศษเหลก็เพอืลดต้นทนุของวตัถดุิบ ในช่วงปีทีผา่นมาบริษัทได้ให้ความสาํคัญอย่างยิงใน

ด้านนีและได้รับการสนับสนนุด้านทรัพยากรต่างๆ เป็นอยา่งดีจากระดบักลุม่บริษัททาทาสตีลด้วยกนั 

3. ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF) 

จากการทีถ่านโค้กและสินแร่เหลก็มีราคาสงูขึนมากอย่างต่อเนืองส่งผลให้บริษัทตัดสนิใจหยดุการผลิตเตาถลงุดังกล่าว

นบัตงัแต่เดอืนสงิหาคม 2554 แตบ่ริษัทยงัทําการบํารุงรักษาเครืองจักรอย่างเหมาะสม  และรักษาความสมัพันธ์อันดีกบั

ผู้ขายวตัถดุบิทกุรายในชว่งทีหยดุเครืองจกัร บริษัทยงัคงพจิารณาประเมินทางเลอืกในการจําหน่ายเตาถลงุดงักลา่ว 

4. ความเสียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

การผลติเหล็กมีความเสียงด้านการทํางานและความเสียงของสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในตัวเอง แม้ว่าการผลติ

เหลก็จะไม่มีการใช้วัสดุหรือวัตถดุิบอันตราย แต่ในกระบวนการผลติเหล็กต้องใช้อณุหภูมิสงูและมีการเคลือนย้ายหรือ

บรรทุกสงิของทีมีนําหนัก ดังนันทุก โรงงานซึงมีทังพนักงานประจําและผู้ รับเหมาจึงจําเป็นต้องมีแผนจัดการเพือความ

ปลอดภัยทีครอบคลมุทกุด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัทได้ดาํเนินโครงการเพือความเป็นเลศิด้านความปลอดภัยเป็นเวลาหลาย

ปี โดยเมือสองปีก่อนได้มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานตามแนวทางของ ฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสงิแวดล้อม (SHE) ของกลุม่บริษัท หลงัจากผ่านไปหนึงปีเราจงึได้มีการตดิตามตวัชีวดัทีสาํคญัต่อเรืองความปลอดภัย 

พนักงานมีแรงจงูใจทีจะรายงานเหตกุารณ์เฉียดเกิดอบุตัิเหต ุและรายงานทุกกรณีทีมีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล สง่ผล

ให้มีความใสใ่จในจดุเสียงและกําหนดกิจกรรมแก้ไขทีเกียวข้อง ในระดบักลุม่บริษัททาทาสตีลได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน 



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558  บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

18 
 

SHE โดยมีการแตง่ตงัรองประธานด้าน SHEของกลุม่บริษัททาทา เพือเป็นการยกระดบัความสําคญัของเรืองนีโครงการ

ริเริมทีสาํคญัทีดําเนินการในระหว่างปีทีผ่านมา ได้แก:่ก) นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนกังานยงัครอบคลมุถงึผู้ รับ 

เหมา ทงักลุม่บริษัททาทาสตีลกําหนดให้เรืองความปลอดภัยของผู้รับเหมาได้รับความสาํคญั เท่าเทียมกบัความปลอดภัย 

ของพนกังานบริษัท บริษัทได้กาํหนดกระบวนการบริหารความปลอดภัย 6 ขนัตอนสาํหรับผู้ รับเหมา ซึงได้มีการนํามาใช้ใน

ประเทศไทยแล้ว ข) มีการเปิดตวัการรณรงค์เรือง “ค้นหา - รับผิดชอบ - แก้ไข” ค) ใช้แนวทางไม่ยอมปล่อยให้มีขันตอน

ปฏิบัติงานใดทีไม่ปลอดภัย และข้อ ง) เปิดตัวเครือข่ายแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Competency 

Networks) เพือแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัตทิีดรีะหว่างกลุม่บริษัททาทาสตลี 

5. ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล 
การประกอบการอยู่นอกเขตอตุสาหกรรมและในพืนทีซงึมีอตัราตวัเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดบัตํา ทําให้บริษัทต้องประสบกับ

ความเสียงอย่างเห็นได้ชัด จากอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิงในระดับปฏิบัติการและระดับ

ผู้บังคบับัญชา บริษัทได้จ้างทีปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทําการสาํรวจความผูกพันของพนักงานทีมีต่อ

องค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการสาํรวจได้รับการนําเสนอเพือหารือในทีประชุมเรืองทรัพยากร

มนุษย์ของบริษัท และมีการประชุมกับทุกสายงาน หลงัจากนันได้มีการจัดตงัทีมงานขึนเพือรับฟังข้อเสนอแนะจาก

พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพือนําสิงทีพนักงานหยิบยกขึนไปแก้ไข โครงการดังกล่าวเรียกว่า “TOGETHER“ 

ข้อเสนอแนะหลายประการจากทีมงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาในทีประชุมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และมีการนํา

ข้อเสนอแนะดงักลา่วจดัทําเป็นแผนปฏิบตักิาร นอกจากนีบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเตบิโตก้าวหน้าในหน้าที

การงานควบคู่ไปกับการพฒันาบุคลากรอย่างกว้างขวางทัง ในด้านการปฏิบัติงานในหน้าทีงานโดยตรง และด้านการ

จดัการ ทงันีเพอืเพิมพูนความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานและทําให้พนักงานทํางานกบับริษัทต่อไป บริษัท

ได้ทําโครงการพฒันาผู้นําเพืออนาคตรุ่นทสีอง เพือให้พนักงานสามารถเตบิโตในหน้าทีการงานได้อย่างรวดเร็วยงิขึน ในแต่

ละโรงงานยงัมีการจัดกิจกรรมสร้างทีมเพือให้เกิดทีมงานทีเข้มแข็ง และบริษัทได้เริมดําเนินโครงการแลกเปลียนระดบั

ภมูิภาคขนึเพอืให้เกดิการเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัตทิีดภีายในกลุม่ประเทศเอเชยีอาคเนย์ 

6. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราระหว่างประเทศ 

ความเสยีงด้านการเงินครอบคลมุถึงพนัธะทางการเงนิทังหมดทีบริษัทมีตอ่โลกภายนอก กลุม่บริษทัถอืว่าการปฏิบติัตาม

สญัญาเป็นเรืองทีมีความสาํคญัอย่างยิง ซึงในปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัติามเงอืนไขและมีการติดตามอยา่งใกล้ชิด สว่น

ความเสยีงเรืองอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหว่างประเทศนนัมีกลไกการประกนัความเสยีงซงึเป็นไปตามกลยทุธ์ทีกําหนด

ขึน ได้มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงนิระดบัภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และ 

มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ 

7. ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาต ิ

จากการทีสาํนักงานใหญ่และโรงงานตงัอยู่ใน 4 พนืทีทีแตกตา่งกนัความเสยีงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจงึอยู่ในระดบั

ปานกลางโรงงานผลติเหลก็ของบริษัททีจงัหวดัสระบุรีซึงเคยถกูนําท่วมมากอ่น ไม่ได้รับผลกระทบจากนําท่วมในปีทีแล้ว 

สว่นอกีสองโรงงานทางภาคตะวนัออกของไทยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสยีงใน

การดําเนินงานในเขตนิคมอต ุสาหกรรมและด้วยเหตนุีจงึได้ทําประกนัภัยให้ครอบคลมุความเสยีงจากภยัธรรมชาติและภยั

ทางอุตสาหกรรมอืนๆ ตลอดจนได้กําหนดให้มีขันตอนปฏิบัติในการจัดการกบัภาวะฉกุเฉินขึนสําหรับทุกโรงงานและ

จดัการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพือให้มนัใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขันตอนดงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีทีมี
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การหยดุชะงกัของธุรกจิบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุุทานอย่างยืดหยุ่น

เพือให้สามารถปรับเปลยีนและโยกการผลติระหว่างโรงงานทังสามแห่งได้อย่างคลอ่งตวั 
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4. ทรัพย์สินทใีช้ประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษทัย่อย 

       (ณ วนัที 31 มีนาคม 2558)  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ ิ

ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  825.83 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  1,781.01 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  5,335.61 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท 

4. สนิทรัพย์ระหวา่งดําเนนิการ  เป็นเจ้าของ  53.24 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  35.96 รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท 

   6. ค่าเผอืการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  (2,917.38)  

รวม   5,114.27   

รายละเอียดแยกตามบริษทัแต่ละบริษัทดงัน ี

บริษทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TSTH”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ ิ

ราคาตามบญัช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สนิทรัพย์ระหวา่งดําเนนิการ  เป็นเจ้าของ  - ไม่มภีาระผกูพนั 

. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  8.93 ไม่มภีาระผกูพนั 

รวม   8.93  

บริษทั เอ็น. ท.ี เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“NTS”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ ิ

ราคาตามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  825.83 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  1,453.19 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  4,956.34 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

4. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนนิการ  เป็นเจ้าของ  2.37 ไม่มภีาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  15.54 ไม่มภีาระผกูพนั 

    6. ค่าเผอืการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  (2,917.38)  

รวม   4,335.89  
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บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”)   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  0.00 ไม่มภีาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  45.59 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  83.96 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

4. สนิทรัพย์ระหวา่งดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  50.86 ไม่มภีาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  5.11 ไม่มภีาระผกูพนั 

รวม   185.52  

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด (“SCSC”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  0.00 ไม่มภีาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  282.23 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  295.31 คําประกนัเงนิกู้ยมื 

4. สนิทรัพย์ระหวา่งดําเนนิการ  เป็นเจ้าของ  0.00 ไม่มภีาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  6.38 ไม่มภีาระผกูพนั 

รวม   583.92  

หมายเหต ุ:  ทีดิน อาคารและสิงปลกูสร้าง เครืองจกัรของบริษัทย่อย อนัได้แก่ NTS SISC และ SCSC ได้จํานองเป็นหลกัทรัพย์คําประกันเงินกู้ระยะ

ยาว และเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับ  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้านบาท และระหว่างกลุ่ม TSTH กบั บมจ. 

ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ล้านบาท  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีเป็นคู่ความหรือ

คู่กรณีโดยทีคดีหรือข้อพิพาทยงัไม่สนิสดุแต่อย่างใด ในทงั 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี  

1. ไม่มีคดทีีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้

ถือหุ้น 

2. ไม่มีคดทีีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนนิธุรกิจของบริษัทหรือบริษทัยอ่ยอย่างมีนยัสําคัญ 

3. ไม่มีคดใีดทมีิได้เกดิจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคัญอืน 

ชือบริษทั  : บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) 

(เดิมชอืบริษทั มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน) หรือ“MS”) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107545000136 

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้างการรวมกิจการโดยการเข้าถือหุ้ น 

ในบริษัทย่อย ได้แก่  บริ ษัท เอ็น.ที .เอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“NTS”)  

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

(“SCSC”)  ซึงบริษัทยอ่ยทังสามบริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลติเหลก็เส้น  เหลก็ลวด 

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ และอนืๆ  

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ : TSTH  

วันเริมก่อตงับริษทั : 12 กรกฎาคม 2545 

วันเริมจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ 

:  พฤศจิกายน 2545 

ทีตงัสํานักงานใหญ่ : เลขที  อาคารรสา ทาวเวอร์  ชนั  ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 2937 1000 

โทรสาร : 0 2937 1223 

เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  

ทุนจดทะเบยีน  : 8,421,540,848 บาท 

  หุ้นสามัญ               8,421,540,848  หุ้น 

ทุนชําระแล้ว  : 8,421,540,848 บาท 

  หุ้นสามัญ                8,421,540,848   หุ้น  

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ชนั 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์  0 2229 2800      โทรสาร   2359 1262-3 

ผู้สอบบัญช ี : นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บด ี(ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3440) 

  บริษัท ดีลอยท์ ท ู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญช ีจาํกดั   

http://www.tatasteelthailand.com


แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558  บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

24 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารรัจนาการ ชนั  เลขที  ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท์   0 2676 5700 โทรสาร  0 2676 5757 

ส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร : นางอริศรา ณ ระนอง 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 2420      โทรสาร  0 2937 1224 

  อีเมล์  arisaran@tatasteelthailand.com 

   
นักลงทุนสัมพนัธ์ : นางสาวปรารถนา  สงิหะเนติ 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 1460      โทรสาร  0 29371224 

  อีเมล์  pratanas@tatasteelthailand.com 

mailto:arisaran@tatasteelthailand.com
mailto:pratanas@tatasteelthailand.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มนีาคม 2558)  

บริษทั เอ็น.ท.ีเอส. สตีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001273 

ประเภทธรุกจิ  : ผลติเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 

วนัทีกอ่ตงั  : 4 ตลุาคม 2531 

ทีตงัโรงงาน  : เลขท ี351 หมู่ท ี6 ถนนทางหลวงสายท  ี331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

ตําบลบ่อวนิ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  โทรศพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 

ทนุจดทะเบียน  : 4,627,965,356.40 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้ตอ่หุ้น  : 1.20 บาท 

ถือโดย TSTH   99.76 % 

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0105544085276 

ประเภทธรุกจิ  : ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 

วนัทีกอ่ตงั  : 3 กนัยายน 2544 

ทีตงัโรงงาน  : เลขท ี49 หมู่ท ี11 ตําบลบางโขมด อาํเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี 18270 

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

ทนุจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0105532094348 

ประเภทธรุกจิ  : ผลติเหลก็เส้น 

วนัทีกอ่ตงั : 4 ตลุาคม 2532 

ทีตงัโรงงาน  : แปลงท ีไอ-23 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

  โทรศพัท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969 

ทนุจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

 

หมายเหตุ  ทีอยู่ของสํานกังานใหญ่บริษัทย่อยทงัสาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที  ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท์  0-2937-1000   โทรสาร  0-2937-1224 
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ส่วนท ี2 การจัดการและกาํกับดแูลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

 

ณ วนัที   31 มีนาคม 2558  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 8,421,540,848 บาท เรียกชําระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 8,421,540,848  หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ประวตักิารเพมิทนุและลดทนุ รวมทังทนุชําระแล้วของบริษัท ปรากฎดงันี 

วัน/เดอืน/ปี 
ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามัญ 

10,000 บาท 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

-ไม่ม-ี 

0.01 0.01 จดทะเบียนจดัตงับริษทั ทนุจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ

ชําระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จาํนวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

2,083.68 

0.01 0.01 เพิมทนุจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท 

แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบริุมสทิธ ิ2,083.68 

ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชาํระแล้ว 10,000 

บาท เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,851.62  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

788.30 

หุ้นสามัญ 

1,851.62 

หุ้นบุริมสทิธิ

788.30 

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กบัผู้ ถือ

หุ้นเดมิของ NTS โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น และ

หุ้นบุริมสทิธ ิ788.30 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

ทนุชําระแล้วทังสนิ 2,639.92 ล้านบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,542.56  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,262.98 

หุ้นสามัญ 

3,394.18 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

2,051.28 

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ 

CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 

 ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสทิธิ 

895.38 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้    หุ้นละ 1 บาท ให้กับ 

CHC 

 ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 

1 บาทให้กับ McDonald และ  MCL  

รวมทุนชําระแล้วทังสนิ  5,445.46 ล้านบาท 
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วัน/เดอืน/ปี 
ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

9 ธ.ค. 45 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,716.08 

- หุ้นสามัญ 

3,841.71  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,603.75 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิจํานวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามญัที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 5,445.46 ล้านบาท 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 367.60 ล้านหุ้น  

16 และ 20

ต.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,716.08 

หุ้นสามัญ

132.60 

หุ้นสามัญ 

3,974.31  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,603.75 

ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้ นเดิมของ NTS 

เป็นครังทีสอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากดั 

อันเนืองจากการปฏิบตัิตามสญัญาการควบรวมกิจการ  70.52 

ล้านหุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  รวมทุนชําระแล้วทังสิน 

5,578.06 ล้านบาท 

23  ธ.ค. 46 หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,716.08 

 หุ้นสามัญ 

3,977.65  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,600.41 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้ นสามัญที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 5,578.06 ล้านบาท 

30 และ 31 

ธ.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,138.91  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,977.65  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการดาํเนินการดงันี 

  แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญจํานวน  79.93 ล้าน

หุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นําออกจําหน่าย และมิได้ถกูจดัสรร

ไว้ เพอืรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ

หุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ     38.06 ล้านหุ้น และหุ้ นบุริมสทิธิ 

32.40 ล้านหุ้น) 

โดยคงเหลอืหุ้นจาํนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 

5,578.06 ล้านบาท 

  



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

29 

 

วัน/เดอืน/ปี 
ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,977.65  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้าน

บาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 5,578.06 ล้านบาท  

13 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,989.71  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,588.35 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน  12.06 ล้านหุ้ น  เ ป็นหุ้ น

สามัญทีอ ัตราแปลงสภาพ  1:1 รวมทุนชําระแล้ว ทังสิน

5,578.06 ล้านบาท 

13  ก.พ. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,603.75 

หุ้นสามัญ

178.38 

หุ้นสามัญ 

4,168.09  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,588.35 

ผู้ถอืหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิเดิม ณ วนัท  ี9 มกราคม 2547 ได้

ใช้สทิธิ ซอืหุ้นสามัญเพมิทนุในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน

ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจํานวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทนุชําระ

แล้วทังสนิ 5,756.44 ล้านบาท 

22 เม.ย. 47 หุ้นสามัญ 

9,154.31  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,588.35 

- หุ้นสามัญ 

4,168.09  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,588.35 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน 15.40 ล้านหุ้น 

19 ต.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,154.31  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,588.35 

- หุ้นสามัญ 

4,172.36  

หุ้นบุริมสทิธิ

1,584.08 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้ นสามัญที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 5,756.44 ล้านบาท 

30 พ.ย. 47 หุ้นสามัญ 

9,154.31  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,588.35 

หุ้นสามัญ

418.72 

หุ้นสามัญ 

4,591.08 

หุ้นบุริมสทิธิ

1,584.07 

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 

100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 418.72 ล้านหุ้น ทีราคา 

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทนุชาํระแล้วทงัสนิ  

6,175.15  ล้านบาท 
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  ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

18 ก.พ. 48 หุ้นสามัญ 

9,154.31  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,588.35 

- หุ้นสามัญ

4,603.37 

หุ้นบุริมสทิธิ

1,571.78 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 6,175.15 ล้านบาท 

 

22 เม.ย 48 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,571.78 

- หุ้นสามัญ

4,603.37 

หุ้นบุริมสทิธิ

1,571.78 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามญัรวม

จํานวน 16.57 ล้านหุ้น 

20 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,571.78 

- หุ้นสามัญ

5,503.76 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

671.39 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญ

ทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทงัสนิ 6,175.15 ล้านบาท 

21 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,571.78 

หุ้นสามัญ

141.84 

หุ้นสามัญ 

5,645.61 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

671.39 

แปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพจํานวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 

100,000 บาท เป็นหุ้ นสามัญจํานวน 141.84 ล้านหุ้น ทีราคา

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ  รวมทุนชําระแล้วทังสิน  

6,317.00  ล้านบาท 

10 ม.ค 49 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

1,571.78 

- หุ้นสามัญ

5,664.06 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

652.94 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 18.45 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 6,317.00 ล้านบาท 

17 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

10,089.72  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

5,664.06 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

652.94 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญ 

รวมจํานวน 918.84 ล้านหุ้น 
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  ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
วัน/เดอืน/ปี ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

20 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

8,268.10  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

5,664.06 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

652.94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้าน

บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นําออกจําหน่าย และ

มิได้ถูกจัดสรรไว้เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดง

สิทธิทีจะซอืหุ้น จํานวน 1,821.62  หุ้น 

22 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

10,372.64  

หุ้นบุริมสทิธ ิ 

652.94 

- หุ้นสามัญ  

5,664.06 

หุ้นบุริมสทิธิ

652.94 

เพิมทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน  2,104.54 หุ้น มูลค่าที

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบุริมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

5,682.15 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

634.85 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิอีกจาํนวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 6,317.00 ล้านบาท 

21 ม.ีค 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบุริมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

5,723.83 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

593.17 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 41  .68  ล้านหุ้น เป็นหุ้ น

สามัญทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสนิ 6,317.00 

ล้านบาท 

2 พ.ค. 49 หุ้นสามัญ 

10,432.41  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

593.17 

- หุ้นสามัญ

7,828.37 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

593.17 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสทิธิเป็นหุ้ นสามัญ 

รวมจํานวน 59.77 ล้านหุ้น 

16 พ.ค. 51 หุ้นสามัญ

10,432.41 

หุ้นบุริมสทิธิ

593.17 

- หุ้นสามัญ

8,168.77 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

252.77 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 340.40 ล้านหุ้ น เป็นหุ้น

สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 8,421.54 

ล้านบาท 
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วัน/เดอืน/ปี 
ทุนจดทะเบยีน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ย. 56 หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

252.77 

- หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

252.77 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8.421.54 ล้าน

บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัทีถกูจดัสรรเพอืรองรับการแปลง

สภาพใบสาํคัญสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัจํานวน 2,604.04 ล้านบาท 

เนืองจากใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วได้หมดอายลุง 

9 ธ.ค. 56 หุ้นสามัญ 

8,421.54  

หุ้นบุริมสทิธ ิ

0 

- หุ้นสามัญ

8,421.54 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

0 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิครังสดุท้าย จํานวน 252.77 ล้านหุ้น เป็น

หุ้นสามัญทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทังสนิ 

8,421.54 ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

33 

 

7.2 ผู้ ถือหุ้น 

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจาํนวนผู้ถือหุ้นทงัหมด 7,431 ราย ณ วันปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ 3 มิถนุายน 2558 

มีรายละเอียด ดังนี 

ลําดับ รายชอืผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายวีระพนัธ์ุ ทีปสุวรรณ 417,237,600 4.95 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์ 230,000,201 2.73 

5. EAST FOURTEEN LIMITED (ก) 109,081,000 1.30 

6. J.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUTOMER REG. ACCOUNT 100,772,455 1.20 

7. นายธีระชยั กีรตเิตชากร 79,216,200 0.94 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั (ข) 53,978,260 0.64 

9. กลุม่หอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจํานวน 8 ราย) 43,009,240 0.51 

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 28,568,036 0.34 

 รวม 7,076,385,871 84.03 

11. ผู้ถือหุ้นอืน ๆ  1,345,154,977 15.97 

 รวมทังสนิ 8,421,540,848 100.00 

หมายเหตุ 

(ก) ประกอบด้วย (1) EAST FOURTEEN LIMITED - OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND (2) EAST FOURTEEN LIMITED - 

JOHN HANCOCK FUNDS (3) EAST FOURTEEN LIMITED - EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES (4) EAST FOURTEEN 

LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD (5) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG 

(6) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT and (7) East FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG 

MARKET CORE EQ PORT 

(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ลงทนุทีถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทาง

การเงินได้เสมือนลงทนุในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทกุประการ ยกเว้นไม่มสีิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมลูนกัลงทนุ

ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ในเวบ็ไซต์ www.set.or.th 

ณ วนัที 3 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อยทงัสิน 7,286 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นสามญั 2,702,842,739 หุ้น จากจํานวนหุ้น

สามญัทงัหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามญัทีชําระแล้ว 

7.3 การออกหลักทรพัย์อนื 

 – ไม่ม ี– 

 

 

http://www.set.or.th


แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

34 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น ในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ หลงัจากหักเงินทุนสาํรองตาม

กฎหมายของงบการเงนิรวม ซึงจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีจะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท

อย่างมีนัยสําคญั ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท  การขยายธุรกิจ 

ภาระหน้าทีทีต้องชาํระหนีของบริษัทให้เสร็จสนิตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนีและสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจยัอืนๆ ที

เกียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท โดยการคาํนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลกัสําคญั แต่ทังนี

จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนมุัตจิากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชมุผู้ถือหุ้ น สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัทยอ่ย จะขึนอยู่กบัผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนนั ซึงจะต้องมีกาํไรพอสมควร ทีจะจ่ายได้และไม่มี

ผลขาดทุนสะสมทงันีจะพจิารณาจากปัจจยัหลกัต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย 

สาํหรับประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอยีดดงันี 

 
หมายเหตุ :  ( ) ณ วนัที  มกราคม  บริษัทเปลียนนโยบายบญัชสํีาหรับเงินลงทนุในบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคา

ทุน ทําให้กําไรในงบการเงินเฉพาะกจิการไม่เท่ากบักําไรในงบการเงนิรวม 

  ( ) ผลการดําเนินงาน  เดือน (มกราคม – มีนาคม) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 
กําไรสุทธ ิ

(ล้านบาท) 

กําไรสุทธต่ิอหุ้น

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

)ล้านหุ้น(  

เงนิปันผลต่อ

หุ้น(บาท) 

สัดส่วนการ

จ่ายเงนิปันผล 

)ร้อยละ(  

ปี 2557 - 2558 15 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2556 - 2557 130 0.00 8,421.54 0 0 

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

ปี 2554 - 2555 805 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2553 - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552 130 0.02 8,421.54 0 0 

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

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. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน  

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ตามข้อบงัคบัของบริษทักาํหนดให้มีคณะกรรมการบริษทัมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5แตไ่ม่เกิน 14 คน ซึงปัจจบุนับริษัทมี

จํานวนกรรมการทังหมด 8 คน โดยมีกรรมการทีเป็นอสิระ 3 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

รายชือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2558  

รายชือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายคูชิค ชทัเทอจี ประธานกรรมการ 7 7 (ก) 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 7 7 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ 7 7 

4. นายหตัถศกัด ิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ  7 7  

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  7 7 

6. นายวิเวก  มาดาน คามรา กรรมการ  6 5 (ข) 

7. นายปิยุช กุปต้า กรรมการ  7 7 (ค) 

8. นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่  7 7 

หมายเหตุ : 

1. คําอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

(ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 5 ครัง 

(ข) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครัง ลาประชุม 1 ครัง เนืองจากตดิภารกิจเร่งด่วน 

(ค) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 4 ครัง 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ และ ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบ

ทานความน่าเชือถือของงบการเงนิ 

กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัและวธีิการลงนามผกูพันบริษทั 

นายคชูิค ชทัเทอจ ีประธานคณะจัดการ และนายราจฟี มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชอืร่วมกนัและประทับตรา

สาํคัญของบริษัท หรือ นายคชูิค ชทัเทอจี ประธานคณะจดัการ หรือ นายราจฟี มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชอื

ร่วมกบั นายธราธร เปรมสนุทร รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอํานาจและหน้าทีในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบังคบั และมติของทีประชมุผู้

ถือหุ้น ทงันี คณะกรรมการไม่สามารถอนมุัตหิรือพิจารณากาํหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรือง ดังต่อไปน ี
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1. การกู้ ยืมในวงเงนิเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจาํปีของกลุม่บริษทั 

2. การให้กู้หรือให้หลกัประกนั การชดใช้ค่าเสียหาย การคําประกนั หนังสอืรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือคํามนัใน

ลกัษณะทีคล้ายคลงึกันแก่บุคคลใดๆ ทีมิได้อยู่ในงบประมาณประจาํปีของกลุม่บริษทั เว้นแต่ตามทีอนญุาตใน

สญัญาหลกัในการปรับโครงสร้างหน ีหรือตามทีกําหนดในแผนฟืนฟูกจิการ ของ NTS 

3. การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกนิห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจาํปีของกลุม่บริษทั 

4. การขาย โอน ให้เชา่ หรือให้อนุญาตใดๆ เกียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ทีมีมลูค่าทางบัญชเีกนิห้าสบิล้านบาท 

ซึงไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษทั 

5. การให้ความเหน็ชอบและแก้ไขงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษทั 

6. ธุรกรรมใดๆ กบับุคคลทีเกยีวข้องกนัซึงมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 

7. การเปลยีนแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนุมัติงบการเงินประจาํปี รวมงบการเงนิประจําปีเดยีว และงบการเงิน

รายไตรมาสของกลุม่บริษทั 

8. การเปลยีนแปลงทีเกียวข้องกบัการประกอบธรุกิจ หรือเลกิประกอบธุรกจิใดๆ ของกลุม่บริษัท 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชอื ตาํแหน่ง 
จํานวนครัง 

การประชุม 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะตรวจสอบ 4 4 

2. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. นายหัตถศกัด ิ ณ ป้อมเพช็ร์ กรรมการตรวจสอบ  4 3(ก) 

 หมายเหตุ : คาํอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ     

   - (ก) ลาประชุม 1 ครัง เนืองจากติดภารกิจเร่งด่วน      

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กํากบัดแูลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบัญชตีามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส 

ถกูต้องและเพยีงพอ 

2. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกบัมาตรฐานบัญชสีากล 

3. สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสยีงขององค์กร 

5. สอบทานให้บริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอนืๆ ทีเกียวข้องกบั

ธุรกจิของบริษัท 

6. สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทังการประเมินผลการตรวจสอบ การ

ดําเนนิงานด้านต่าง  ๆของบริษัทตามหลกัวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป 



แบบ 56-1 ประจําปี 2557-2558 บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

37 

 

7. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีทีเกดิรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันีเพอืให้มนัใจว่ารายการ

ดังกลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8. สอบทานและให้ความเหน็ในการปฏบิัตงิานของสาํนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบัญช ี

9. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั ซึง

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

 ความเหน็เกียวกบัความถกูต้องครบถ้วน และความน่าเชือถือตอ่รายงานทางการเงนิของบริษทั 

 ความเหน็เกียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 ความเหน็เกียวกบัการปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 

 ความเหน็เกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

 ความเหน็เกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนครังของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏบิัตหิน้าทีตามกฎบัตร 

 รายการอนืทีเห็นว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทนุทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผดิชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตงั ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อทีประชมุผู้ถอืหุ้น และเข้า

ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง  

11. แตง่ตงั ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้ อํานวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ การวา่จ้าง การ

เปลยีนแปลงการว่าจ้างสาํนกังานตรวจสอบภายในอนืๆ 

12. พจิารณางบประมาณและกําลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสาํนกังาน

ตรวจสอบภายในอืน 

13. ปฎิบตัิการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย 
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รายชือคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รายชอื ตาํแหน่ง 
จํานวนครัง 

การประชุม 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายคชูิค ชทัเทอจ ี ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา  
และพจิารณาผลตอบแทน 

4 4(ก) 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพจิารณาผลตอบแทน 

4 4 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพจิารณาผลตอบแทน 

4 4 

4. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพจิารณาผลตอบแทน 

4 4 

 หมายเหตุ : คาํอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ     

   - (ก) ประชุมผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครัง       

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

ด้านบรรษัทภบิาลและสรรหา 

1. พจิารณาและทบทวนแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรืองการปฏิบัติงานเพือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้าน

บรรษัทภิบาลตามทีกําหนด 

3. นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทน

กรรมการทีหมดวาระหรือกรณีอนืตอ่คณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุัต ิ

4. พจิารณาสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดาํรงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษทัพจิารณา

อนมุัติ 

5. จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมิน

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพอืพฒันาการปฏิบตังิานและการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 

6. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ด้านพิจารณาผลตอบแทน 

1. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดต่างๆ ที

คณะกรรมการบริษัทแต่งตงัเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ 

2. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการผู้ จดัการใหญ่ (รวมถึงค่าจ้างและเงินรางวัล

ประจําปี) และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายการผลติ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เพือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุัต ิ

3. พิจารณาอนุมัติการขึนค่าจ้างและเงินรางวัลประจําปีสําหรับผู้บริหารของบริษัท  (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการผลติ และ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคําเสนอของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ 
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4. พจิารณาแนวทางการกําหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ 

รวมทงับริษทัอนืทีอยูใ่นอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั 

5. พจิารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองงบประมาณการขึนค่าจ้าง เงินรางวลัประจาํปี และผลตอบแทนของพนกังาน

บริษัทและบริษัทย่อย เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

6. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

รายชือคณะจดัการ 

รายชอื ตาํแหน่ง 
จํานวนครัง 

การประชุม 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายคชูิค ชทัเทอจ ี ประธานคณะจดัการ - - 

2. นายวิเวก  มาดาน คามรา คณะจดัการ - - 

3. นายปิยชุ กปุต้า คณะจดัการ - - 

4. นายราจฟี มงักลั คณะจดัการ - - 

 หมายเหตุ : ในปีทีผ่านมาไม่มีการประชุมของคณะจัดการ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองคณะจัดการ 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและ

สนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพอืเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

2.  พจิารณาให้ความเหน็ตอ่แผนการดําเนนิธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่ายบริหารเสนอมา เพือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัตอ่ไป 

3.  กํากบั ดแูล ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธุรกิจ 

เพือประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดําเนินงานของบริษัทให้บรรลวุัตถปุระสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว้ 

4.  ดําเนนิการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทงันีคณะจดัการอาจมอบอํานาจหน้าทีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรืองใด เรืองหนึงหรือ

หลายเรืองตามทีคณะจดัการ พจิารณาเหน็สมควรได้ 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษทั ประจาํปี 2557 

รายชอื 
จํานวนครัง 

การประชุม 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายคชิูค ชทัเทอจ ี 1 1 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ 1 1 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล 1 1 

4. นายหตัถศกัด ิ ณ ป้อมเพช็ร์ 1 1 

5. นายธราธร เปรมสนุทร 1 1 

6. นายวิเวก มาดาน คามรา 1 1 

7. นายปิยชุ กปุต้า 1 1 

8. นายราจฟี มงักลั 1 1 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที 31 มนีาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจาํนวน 11 คน ดงัน ี

รายชอืผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายราจฟี มงักัล กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายธนะ เรืองศลิาสงิห์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

3. นายชิชร์ิ วีเจย์ ปิมปลกิาร์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัชี 

4. นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัด ิ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

5. นายไพฑูรย์ เชือสขุ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ - จดัหา 

6. นายบิสวาจิต โกซ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ - ประกนัคณุภาพและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

7. นายทรงศักดิ ปิยะวรรณรัตน ์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

8. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานชลบุรี 

9. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานระยอง 

10. นายชยัเฉลมิ บุญญานวุตัร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานสระบุรี 

11. นายอมิท คนันา ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  บริหารการลงทุนและความเป็นเลศิทางธรุกิจ 

หมายเหต ุ : การเปลียนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี 

1. นายบิสวาจิต โกช ได้รับมอบหมายให้ย้ายกลับไปปฏิบัติงานที Tata Steel Limited, India มีผลวนัท ี1 มิถนุายน 2558 

2. นายอมิท คนันา ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธรุกิจ แทนนายจันดรา โมฮาน เวอร์มา เมือ

วนัที 1 เมษายน 2558 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทขีองผู้บริหาร 

1.  ดูแล บริหาร ดําเนนิงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธรุกจิเพือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

และข้อบังคบับริษทัตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนด และอนมุัตโิดยทีประชมุ

คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเกียวข้องและ ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2.  จดัทําแผนการดาํเนินธรุกจิ และงบประมาณประจาํปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เพือนําเสนอ

ต่อคณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

3. พจิารณากลนักรองข้อมลูและข้อเท็จจริงในเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจก่อนทีจะนําเสนอต่อคณะจัดการ 

(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท 

4.  มีอํานาจในการอนุมตัิการดําเนนิธุรกิจปกติในเรืองต่างๆ อาทิเช่น การจดัซอืวตัถุดบิ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษทักําหนด 

5.  ดําเนนิการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษทั ณ วนัที 31 มนีาคม 2558 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตงัให้ นางสาว ปรารถนา สงิหะเนติ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษทั ตังแต่วนัท ี 21 

กรกฎาคม 2551 เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทีมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรม

หลกัสตูรทเีกียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าทีของเลขานกุารบริษทั ได้แก ่ Company Secretary Program และ Fundamental 

Practice for Corporate Secretary เป็นต้น โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัดงันี 

1. ดแูลและจดัการเรืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

2. จดัประชมุผู้ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ 

3. จดัเก็บเอกสารและรายงานทีเกยีวข้อง 

4. ดแูลให้คณะกรรมการปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏระเบียบทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 

5. ดแูลและให้คําปรึกษาเรืองการกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6. ดแูลเรืองอนืๆ ทีเกยีวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถอืหุ้น 

7. ติดตามให้มีการดําเนนิการตามมติทปีระชมุของคณะกรรมการบริษัท มติทปีระชมุผู้ถอืหุ้น 

คณุสมบตัขิองผู้ดํารงตาํแหน่งเป็นเลขานกุารบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กาํหนดนโยบายและแนวทางเกียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน และสมเหตสุมผล 

สามารถรักษากรรมการและผู้บริหารทีมีคณุภาพไว้ได้และไม่เป็นการจา่ยทีเกินสมควร  

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการนัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้

เสนอการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะ

เป็นผู้พจิารณาอนมุัต ิโดยพจิารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและผลการดําเนินงานของบริษัท  ซึงเป็นค่าตอบแทนทีอยู่ในระดับเหมาะสม เมือเปรียบเทียบกับ

อตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทยอ่ย 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบผลการ

ปฏิบตัิงานสว่นบุคคล รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัททังในระยะสนัและระยะยาวประกอบด้วย ซึงเป็นค่าตอบแทนที

ใช้เป็นบรรทดัฐานทีได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจงูใจในการกํากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมนัคงต่อไป 

(1) ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็นตวัเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีกําหนดจ่ายทกุไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจาํ ซึงแบ่ง

จ่ายเป็นรายไตรมาส และ คา่เบียประชมุ ซึงจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีมาเข้าร่วมประชมุ  
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กรณีทีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคาํนวณจ่ายตามสดัส่วนจํานวนวนัทีกรรมการดํารง

ตําแหน่งในไตรมาสนนัๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมตเิปลียนแปลงเป็นอย่างอืน  

  ค่าตอบแทน เบยีประชุม 

  )บาทตอ่ปี(  )บาทตอ่ครัง(  

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 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 

 กรรมการ 75,000 10,500 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2557-2558 

ลําดับ 

ที 
ชือ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

 คณะ 

จัดการ 

คณะ 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน 

จํานวนรวม

ทังหมด 

1. นายคชิูค ชัทเทอจี(ก) 

ประธานกรรมการ 

ประธานคณะจัดการ และ 

ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

0.00 - - 0.00 0.00 

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

691,500.00 231,000.00 - 117,000.00 967,500.00 

3. ผศ.รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

619,500.00 157,500.00 - 117,000.00 894,000.00 

4. นายหตัถศักดิ  ณ ป้อมเพช็ร์ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

619,500.00 147,000.00 - - 766,500.00 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 

กรรมการ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

619,500.00 - - 117,000.00 736,500.00 

6. นายปิยุช กุปต้า  

กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ 

535,500.00 - - - 535,500.00 

7. 

 

นายวิเวก มาดาน คามรา(ข) 

กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ 

0.00 - - - 0.00 

8. 
นายราจีฟ มงักัล(ค) 

กรรมการผู้จัดการใหญ ่

160,125.00 - - - 160,125.00 

9. นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก ์(ง) 32,452.00 - - - 32,452.00 

รวม 3,206,077.00 535,500.00 - 351,000.00 4,092,577.000 

หมายเหตุ  (ก) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตังแต่วันที 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 

  (ข) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตงัแต่วันที 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

  (ค) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตังแต่วันที 1 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป 

  (ง) พ้นจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลตังแต่วันที 25 เมษายน 2557  
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจาํนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงนิเดอืน และเงินรางวลัประจาํปีในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 

2558) รวม 13 คนรวมเป็นเงินทงัสนิ 47.32 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษทัยอ่ยทีเป็นธุรกิจหลกั 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธรุกิจหลกั ในรูปของเงินเดอืนและเงินรางวลัประจําปี ในปี 2557 - 2558 

(1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2558) จํานวน 3 คน ได้รวมไว้ในจาํนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษทัแล้ว 

ค่าตอบแทนอืน 

ค่าตอบแทนอืนทมีอบให้แก่กรรมการ 

บริษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอนื เชน่ โบนัส เบียเลยีง หรือเอกสทิธิ พิเศษอนื ๆ  แก่กรรมการ 

ค่าตอบแทนอืนทมีอบให้แก่ผู้บริหาร 

 เงนิกองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษัทจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุสาํรองเลยีงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยในฐานะพนกังานของบริษัท โดย

คิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสาํหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัท

ย่อย ในปี 2557 – 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มนีาคม 2558) รวม 13 คนรวมเป็นเงนิทงัสนิ 3.49 ล้านบาท 

 รถประจําตําแหน่ง 

บริษัทได้มีการจดัหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษทัย่อยด้วย 

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีนโยบายทีจะให้ผลตอบแทนแกผู่้บริหารโดยให้สทิธิในการซือหลกัทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น 

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

ผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารในรูปแบบอืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกบัผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน รวมถึงหน้าทีความรับผิดชอบและศกัยภาพของผู้บริหารประกอบกนัด้วย 

บุคลากร  

ณ วนัท ี 31 มนีาคม 2558 บริษัท รวมทงับริษทัยอ่ยทังสามบริษทัมีพนกังานทงัหมด 1,245 คน โดยในปี 2557 - 2558 

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทังสนิ 797.28 ล้านบาท ซึงผลตอบแทนได้แก ่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงิน

ช่วยเหลอืค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินชว่ยเหลอืพเิศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพ เป็นต้น 
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จํานวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2557-2558 

(31 มีนาคม 2558) 

บมจ. 

ทาทา สตลี 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 

เอน็. ที. เอส 

สตีลกรุ๊ป 

บจก. 

เหล็กสยาม 

(2001) 

บจก. 

เหล็กก่อสร้าง

สยาม 

พนักงานบริหาร )คน(  47 10 7 7 

พนักงานบงัคบับญัชา (คน) 161 65 58 50 

พนักงานปฏบิัตกิาร/บริการ (คน) 68 307 217 248 

รวม )คน(  276 382 282 305 

พนักงานในสาํนกังานใหญ่ )คน(  153 - - - 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 219.46 234.58 166.73 176.51 

 

ทงันี ในระยะเวลา 3 ปีทีผา่นมา บริษัทไม่มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที

สาํคญั แตอ่ย่างใด 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับและดแูลกิจการ 

บริษัทมุ่งมันทีจะส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาการกํากับดูแลกิจการทีดีควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

เลง็เห็นว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็นเครืองมือทีจะช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้มากยิงขึน ซึงจะส่งผลต่อความเชือมันและความมันใจของผู้ถือหุ้ น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที

เกียวข้องทกุฝ่าย และนํามาซงึการเจริญเตบิโตอยา่งมันคงและยงัยืนตลอดจนการเพิมมูลค่าให้แกผู่้ถือหุ้นได้ในระยะยาว 

ดงันัน นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสงูของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม 

“หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กําหนดนโยบายและ

หลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตังแต่ปี 2548 และได้ทําการ

ทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลยีนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

โดยในปี2557 บรรษัทภิบาลของบริษัทได้ถกูปรับปรุงเป็นครังทีสอง สาํหรับเนือหานนัครอบคลมุเกียวกบัหลกัการและแนว

ปฏิบตัิในเรืองของโครงสร้างหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย สิทธิของผู้ถือ

หุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี และการควบคมุภายในและระบบ 

การบริหารความเสยีง  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 คน ถือเป็นจํานวนทีเหมาะสมกบัขนาดของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเป็น

อิสระตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์ของบริษัท จํานวน 3 คน ร่วมกบักรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารและ

กรรมการทีเป็นตวัแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษทัเป็นผู้ทมีีความรู้ และประสบการณ์

ครอบคลมุสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกจิเหลก็ และเพือแบ่งแยกบทบาทหน้าทีให้ชดัเจนและ

ก่อให้เกิดความสมดลุในอาํนาจการดําเนนิงาน ผู้ทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้นําด้านบริหารงานประจําไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั 

นอกจากน ี คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตงั คณะกรรมการชดุยอ่ยอกี 3 คณะทําหน้าทีกลนักรองงานเฉพาะเรือง และเสนอ

เรืองให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาหรือรับทราบ ได้แก ่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

สาํหรับรายชือกรรมการในแต่คณะพร้อมทังขอบเขตอํานาจหน้าทปีรากฎอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ หัวข้อ 8.1 

9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(1) กรรมการอิสระ  

ในการสรรหากรรมการอิสระ  จะผา่นการกลนักรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

(Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน 
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จากจํานวนกรรมการทงัหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือทปีระชมุผู้ถือหุ้นเพือลงมตเิลอืกตงั หรือ

แตง่ตงั โดยจะพจิารณาคดัเลอืกตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทัรวมทังคณุสมบติัพิเศษเพมิเตมิ 

ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทัซงึมีความเข้มงวดกวา่ข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ เพือให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั ซึงได้รับ

อนมุัติจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว ดงัน ี

คุณสมบตัิของกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตบิริษัท

มหาชนจาํกดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีมีพนืฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพ มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธรุกจิของบริษทั มภีาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล มีคณุธรรม ประวตัิการทํางานโปร่งใส 

และสามารถแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 

3. เป็นผู้ทีสามารถให้เวลาอย่างเพยีงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษทั เพือติดตามการดําเนินงานของบริษทั 

โดยดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น ในสดัส่วนทมีีนยัสาํคญัในกิจการทมีีลกัษณะอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัหรือกิจการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. สาํหรับกรรมการทีเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิานทีผา่นมา และผลการ

ประเมินศกัยภาพประกอบด้วย 

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทังหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย หรือ

นิตบิุคคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้องด้วย 

 ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ทปีรึกษาทีได้รับเงนิเดอืนประจํา ผู้มอีํานาจควบคมุ

ของบริษทั บริษทัใหญ่บริษัท ย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือ

สว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 24 เดือน 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอํานาจควบคมุหรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษทั หรือบริษัทย่อย

ในระดบับิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งใน

ลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีทังทางตรงและทางอ้อมใน

ลกัษณะดังกลา่วมากอ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงัน ี

1. รายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกตเิพือประกอบกิจการ เช่น การขายสนิค้า ซือวตัถดุิบ หรือให้บริการทมีี

มลูค่าตงัแตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 
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2. รายการการเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

3. รายการเกียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เชน่ การได้มาหรือการจาํหน่ายไปซึงสนิทรัพย์ สทิธิ และให้หรือรับ

บริการ 

4. รายการให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน เชน่ การให้หรือรับให้กู้ยมื คําประกนั การให้สนิทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีสนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อนืทํานองเดียวกนั ซงึเป็นผลให้มีภาระหนทีีต้องชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึง 

ซึงมีมลูค่าตงัแตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทมีีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป แล้วแต่

จํานวนใดจะตํากว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ให้

นบัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหว่างหนึงปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดยีวกนั 

 ไม่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนักงานสอบบญัช ี ซงึมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษทัใหญ่บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือ นิตบุิคคลทีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ และต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 24 เดือน 

 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษาทางการเงินซึงได้รับ

ค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอาจมีความ

ขดัแย้งทังน ี ในกรณีทีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่น ผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนนัด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ

สว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลา ไมน้่อยกว่า 24 เดือน 

 ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขึนเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็น

ผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะอืนใดททีําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั 

 สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพอืตดัสนิใจในเรืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

 เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตบิริษัท

มหาชนจาํกดั และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อายุเกษยีณ 

 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัททีมอีายคุรบ 70 ปี อาจดาํรงตําแหน่งกรรมการได้จนอายุครบ 75 ปี ทงันีขึนอยู่

กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 

 อายเุกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี 

หลักเกณฑ์และวิธกีารเลือกตงั 

กรณีเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้ นเลอืกตังกรรมการบริษัท  ให้เ ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคบัของบริษัท 

กลา่วคอืผู้ถอืหุ้นจะมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจํานวนหุ้นทีตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ผู้ ที

เป็นประธานทีประชมุมีเสยีงชขีาดเพมิเป็นอกีหนึงเสยีงทงันีในการเลอืกตงักรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
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อาจลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชอืเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนน

เสยีงทีมีอยู่ทงัหมดตามจํานวนหุ้นทีตนถอืโดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากเหตุอืนนอกจากครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการ  ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตังบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

กรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการ

แทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียังเหลอือยู่ของกรรมการซึงตนแทน  ทังนี มติการแต่งตงับุคคลเข้าเป็น

กรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู่ 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตาํแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ข้างต้น หวัข้อ (1) 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตาํแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ข้างต้นสําหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง  กรรมการ

ผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พจิารณาเบืองต้นในการกลนักรองสรรหาบุคคลทีมีคณุสมบัติ

ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและ

เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทีคณะกรรมการบริษัท

กําหนดไว้ได้เพอืนําเสนอตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัิต่อไป 

9.4 การกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

บริษัทในฐานะเป็นบริษทัทีประกอบธรุกิจหลกัโดยการถอืหุ้นในบริษัทอนื (Holding Company) คณะกรรมการบริษทัได้

กํากบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเพอืดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงนิทนุของบริษทั ดังนี 

 สง่เสริมให้บริษัทย่อยนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีดมีาปฏิบัต ิ

 คดัเลอืกบุคคลทีมีความรู้ความชํานาญพร้อมประสบการณ์เป็นตวัแทนของบริษัท ซึงได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 

 กํากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายทีกาํหนดโดยบริษัทแม่ 

 พจิารณาเรืองทีมีความสาํคัญ เช่น กลยทุธ์ แผนธุรกิจ การเพมิทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทังนโยบายที

สาํคญัตา่งๆ 

 ติดตามผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

 ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัตติตามกฎ ระเบียบทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ การ

ทํารายการระหว่างกนั การได้มาและจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา 

รวมทังดแูลให้มีการจดัทําบัญชีและรายงานทางการเงินถกูต้องตามทีควร ตามกฎหมายทีเกียวข้องและ

มาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทัวไป 

 ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้มนัใจว่ามีการควบคุมภายในทีกําหนดไว้เพียงพอและมี

ประสิทธิผล 
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9.5 การดแูลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชดัเจนใน

จรรยาบรรณของบริษัทรวมทงัมีนโยบายและวิธีการป้องกนัการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์

อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัท ตลอดจนการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ดังกล่าว ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมถึงบทกาํหนดโทษทีระบุไว้กรณีทีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลยีนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัท  เลขานุการบ ริษัทจะทําหน้าทีสรุปและรวบรวมรายงานการเปลียนแปลงดังกล่าวและเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง พร้อมทังได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีอีกด้วย 

นอกจากน ี คณะกรรมการบริษทัยงัได้จดัให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกับรรษทัทีดีของบริษทั 

ด้วยการกําหนดนโยบายเกียวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพอืใช้ประโยชน์สว่นตวั (Abusive Self-dealing) เช่น 

การซือขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงาน

ทีเกยีวข้องกบัข้อมูลของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมทังคูส่มรส และบุตรทียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบุคคลดงักลา่ว) ดังนี 

 ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทําการซอืขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตร

มาส และงบการเงิน ประจําปีของบริษัทและภายใน  24 ชัวโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่วต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period) 

 กรณีทีเป็นข้อมูลทีสาํคญัอนืซงึยงัไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการ

ได้กาํหนดห้ามมิให้ทําการซอืขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลนันสูส่าธารณะทังหมดแล้ว 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2557 - มนีาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจาํนวนรวม 

4,208,000 บาท 

(2) ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจา่ยคา่บริการอืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบ

การเงินตามมาตรฐานอินเดยี งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าที

พกั เป็นต้น จํานวน 3,178,935 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชี สงักดั บุคคล หรือ

กิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสาํนักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบญัชีสงักดัดงักลา่ว 
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9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

บริษัทได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

จริงจงัมาโดยตลอด ซึงปัจจบุันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate 

Governance) ประกอบไปด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิทีดีเกียวกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด ี5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้

ถือหุ้น (2) การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั (3) บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

และ (5) ความรับผิดขอบของคณะกรรมการ และเพือเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบัตด้ิานการกํากับดูแลกิจการ

ทีดีของบริษัทให้สงูขึน บริษัทจึงได้กําหนดหลกัการสาํคญัในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้

นํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากทีสดุรวมทังทําการทบทวนและ

ปรับปรุงให้มีความทันสมยั และสอดคล้องตอ่ภาวะการเปลยีนแปลงทีเกิดขนึอยู่เสมอ 

ทงันี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกาํกบัดแูลกจิการอยู่ในระดบั “ดีมาก” มาโดยตลอด สําหรับ

รอบปี 2557-2558 รายงานการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดงันี 

หมวด 1 

สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความสาํคญัและเคารพต่อสทิธิของผู้ถอืหุ้นทุกรายในฐานะทีเป็นเจ้าของเงินทุน  โดยกําหนดนโยบายสนับสนุน

และสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สทิธิของตนอยา่งเต็มทีในการดแูลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทําการ

ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น ซึงสทิธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี 

1. สทิธิขนัพนืฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถอืหุ้น การซือขายหรือโอนหุ้นการได้รับสว่นแบ่งในกําไร/เงินปันผลอย่าง

เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการ

เปลยีนแปลงอํานาจควบคุม และการซือขายสนิทรัพย์ทีสาํคัญของบริษัทรวมทังสิทธิในการได้รับการปฏิบัติทีเท่า

เทียมในการรับซือหุ้นคืนโดยบริษัทเป็นต้น 

2. สทิธิออกเสยีงในทีประชมุผู้ถอืหุ้น ได้แก ่การเลอืกตงักรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการ

จ่ายเงินปันผล การแต่งตงัผู้สอบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบญัชี การแก้ไข/เพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 

การเพมิหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และการอนมุัตธิุรกรรมทีสําคญัซึงมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เป็นต้น 

3. สทิธิอนืๆ ทีกฎหมายกาํหนดไว้ นอกจากการสนบัสนุนและสง่เสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อํานวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบและกลไกที

จะก่อให้เกิดการจดัประชมุทีดซีึงครอบคลมุเกียวกบั ข้อมูลเกยีวกบัวนั เวลาสถานที วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และ

วิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ขนัตอนการออกเสยีงลงมติ และข้อมูลทีเกียวข้องกับเรืองทีต้องตดัสนิใจในแต่ละวาระ

เป็นการลว่งหน้าอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการ

เข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

ทงันี บริษัทได้มอบหมายให้สาํนักงานเลขานุการบริษัท ทําหน้าทีดแูลและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ทีโทรศพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462 
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ในแต่ละปีบริษทัจะจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้น ซึงเรียกว่า การประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสนิสดุรอบปี

บญัชีของบริษัท (ภายในเดอืนกรกฎาคม) โดยการประชมุนอกเหนือจากนี จะเรียกว่า การประชมุวสิามญั 

สาํหรับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ได้จดัขึนเมือวันที 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซี

ซนัส ์กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที 2 มิถุนายน 2557 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ และทําการรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุด

ทะเบียน พกัการโอนในวนัที 3 มิถนุายน 2557 ทงันี ในปี 2557 บริษัทไม่มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นแตอ่ย่างใด 

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท ดําเนินการ

จดัสง่หนังสอืนดัประชมุพร้อมกบัเอกสารทีเกียวข้องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ ถือหุ้ นอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 

21 วนัก่อนวนัประชมุ ดงัน  ี

1. หนังสอืนดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ทีมีรายละเอียดเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชมุทีกําหนดไว้เป็น

เรืองๆ อย่างชัดเจนพร้อมทังระบุว่าเป็นวาระเพือทราบ /เพืออนุมัติ/เพือพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตผุล 

ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระทีเสนอไว้ ซึงถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทีเพียงพอต่อ

การตดัสนิใจ 

2. หนังสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ทงัแบบ ก ซึงเป็นแบบทัวไปง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน และแบบ ข ซึง

เป็นแบบทีผู้ถอืหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละเรืองได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสยีง”

และแยกให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสยีงตงักรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลอืกตงักรรมการ 

3. ข้อมูลเกยีวกบักรรมการอิสระ ทีบริษัทกาํหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นได้แก ่ชือ อาย ุทีอยู่ และการมี/ไม่มี

สว่นได้เสยีในวาระทีเสนอในการประชมุ 

4. รายงานประจาํปี ทีมีทงัข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทังจดัสง่รายงานประจําปีที

เป็นรูปเลม่แก่ผู้ถอืหุ้นทีได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท) 

5. คําอธิบายเกยีวกบัเอกสารหลกัฐาน เพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

6. ข้อบังคบัของบริษัท ในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 

7. แผนทีตงัสถานทีจดัประชมุ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ดําเนินการดงันี 

1. ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์รายวันฉบบัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อย

กวา่ 3 วนั 

2. แจ้งผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) เรืองเผยแพร่ข้อมลูเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 1 เดือน เพือให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลา

มากพอในการศกึษาข้อมูลประกอบการประชมุ ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) เรืองเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นทุกรายสามารถสง่คําถาม

เกียวกบัวาระการประชมุได้ลว่งหน้านบัตงัแตว่นัทีมีคําบอกกลา่วนัดประชุม โดยให้สง่คําถามเป็นลายลกัษณ์อักษร

ถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแตล่ะคน ผ่านมายงัเลขานุการบริษัท เพือสง่ตอ่ไปยงักรรมการอิสระแตล่ะ

คนหรือกรรมการทุกคน ซึงคาํถามในสว่นทีเกียวข้องจะได้รับการตอบในทีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นต่อไป 

http://www.set.or.th)
http://www.set.or.th)
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สาํหรับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 นนั ไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัท 

หมวด 2 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนกัถึงหน้าทใีนการดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทกุราย ทงัผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็นผู้บริหาร 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่นักลงทุน สถาบนัผู้ถือหุ้นตา่งชาติ รวมทังผู้ถือหุ้นสว่นน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรม ดงันี 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้กาํหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดสรุปได้ดงัน  ี

1. มีขนัตอนการเข้าร่วมประชมุทีไม่ยุง่ยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

2. จดัสถานทีประชมุทีมีการคมนาคมทีสะดวกและระบบขนสง่มวลชนเข้าถึง 

3. จดัทําคําอธิบายเกียวกบัเอกสารหลกัฐานเพอืแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

4. จดัให้มีเจ้าหน้าทีผู้ทีมีความชํานาญพร้อมทังอปุกรณ์ทีเพยีงพอ เพือรองรับผู้ถือหุ้นทังในด้านการตรวจสอบเอกสาร

และการลงทะเบียน 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะการเข้าร่วมประชุม โดยการสง่

ผู้แทนของตนเองหรือเสนอชือกรรมการอสิระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉนัทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉนัทะมี

ขันตอนทีไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวัน

ประชมุ เพือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

6. จดัให้มีบริการตดิอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉนัทะของผู้ถอืหุ้นกรณีทีไม่ได้ตดิอากรแสตมป์ไว้ 

7. ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ขนัตอนการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

8. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้า 2 ชวัโมง ก่อนเริมประชมุ 

นอกจากนี ภายหลงัจากการประชมุได้เริมแล้ว ผู้ถอืหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิลงคะแนนในระเบียบ

วาระทีอยู่ระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมติได้ด้วย 

ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีผู้ถือหุ้นมาประชมุทงัทีมาด้วยตนเองและทีรับมอบฉนัทะจํานวน 678 คน นบั

รวมจํานวนหุ้นได้ทังสิน 6,269,645,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 74.99 ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท 

จํานวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการทังคณะได้เข้าร่วมประชมุ

พร้อมทังประธานกรรมการชดุย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรร

หา และพจิารณาผลตอบแทน และกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบ

บญัชี รวมทังฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุ เพือทําหน้าทีร่วมชแีจงและตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องต่อผู้

ถือหุ้นอีกด้วย 
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ก่อนเริมการประชุม 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุ และวิธีปฏิบัติเกียวกบั

การประชมุได้แก ่การออกเสยีงลงคะแนนการนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

ประธานในทีประชุมได้ดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระโดยไม่มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรืองอ ืน

นอกเหนือจากทีระบุไว้ในหนังสือนัดประชมุแต่อย่างใด นอกจากนี ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่าง

เหมาะสมและเพยีงพอก่อนทําการลงคะแนนเสยีง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคลใน

วาระการเลอืกตงักรรมการ ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตงัคาํถามต่อทีประชมุ รวมทังให้

ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที 

สาํหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อาํนวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จดัให้มีผู้ตรวจ

สอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทําหน้าทีดูแลการนับคะแนนและการประชมุผู้ถือหุ้นให้

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

สาํหรับการนบัคะแนนเสยีงจะคํานวณด้วยระบบคอมพวิเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบตัรยนืยนัการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้ นทีออก

เสยีง “ไม่เห็นด้วย” /“งดออกเสยีง” และนํามาคํานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทังหมด โดยสิทธิในการออก

เสยีงลงคะแนนคอื 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง  

สําหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลงัจากเสร็จสินการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี 

บริษัทได้จดัให้มีการบันทึกภาพการประชมุในลกัษณะสอืวิดีทศัน์ด้วย 

หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติทีประชุมพร้อมทังคะแนนเสียงที (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันทีภายหลงัจากเสร็จสินการประชมุ และจัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ซึงรายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทึกรายละเอียดไว้อยา่งชดัเจน ดงันี 

1. รายชือพร้อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทงัผู้ เกียวข้องทีเข้าร่วมประชมุ 

2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสยีง  

3. ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

4. มติทีประชมุและผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ตามทีได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสยีง

ทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้ บ ริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหวัข้อ 9.5  

http://www.set.or.th)
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ทงันี ในปีทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูล

ภายในแต่อย่างใด 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กาํหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทังบุคคลทีเกียวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสยีของตนและ

บุคคลทีเกยีวข้องตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ เมือได้รับการแต่งตงัให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 

และมีการเปลยีนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัททําหน้าทีรวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดงักลา่ว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดงักล่าวในการติดตาม ดูแล

การทํารายการทีอาจกอ่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกนั เป็นต้น 

การทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดมาตรการและขนัตอนในการทํารายการระหว่างกนัไว้อย่างชดัเจน  รวมทังถือปฏิบัติตามประกาศของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรืองทีเกียวกับการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

เคร่งครัด ในกรณีทีอาจมีการพิจารณารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีสว่น

ได้เสยีในเรืองทีพจิารณาจะไม่เข้าร่วมประชมุหรืองดออกเสยีง เพือให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไป

อยา่งอิสระและยตุธิรรม ทงันีเพอืประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งแท้จริง 

สาํหรับรายการระหว่างกนัทีเกิดขึนใหม่จะคาํนึงถงึขนาดของรายการโดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพอืพจิารณาอนุมตัิตอ่ไป 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าทีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพือดูแลและ

ป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินทีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอกีด้วย 

ทงันี ในปีทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทาํรายการระหว่างกนัในลกัษณะทีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัททีไม่ใช่

บริษัทย่อยของบริษัทรวมทังไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเรืองการทํารายการระหวา่งกนัหรือการซือขายสินทรัพย์

แตป่ระการใด 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยงิว่าการสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์และความร่วมมือทีดรีะหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยีทุกฝ่าย 

เป็นกลไกทีจะช่วยสร้างความมังคัง ความมันคงทางการเงิน และความยงัยืนแก่บริษัท ดังนัน บริษัทจึงยึดมันในการ

คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ทังสิทธิทีกําหนดตามกฎหมายหรือ

ข้อตกลงทีทําร่วมกนั โดยการรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทังภายในและภายนอกทีได้รับความเสยีหายจากการถูกละเมิด

สทิธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีอยา่งสมําเสมอ 
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พนักงานทกุคนได้ถือปฏิบัตติาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of 

Conduct : TCoC)” ซึง ถือเป็นประมวลหลกัการสาํคญัทีใช้เป็นแนวทางในการกํากบัดแูลการบริหารงานและการดําเนิน

ธุรกจิของบริษัทต่างๆ ในกลุม่ทาทา โดยได้ระบุข้อกําหนดและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจกบัผู้มีสว่นได้เสยีทุกฝ่ายอย่าง

มีจริยธรรมไว้อย่างชดัเจนจํานวน 25 ข้อ ตามทีระบุไว้ในหมวด 5 หวัข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” รวมถึงมาตรการและช่องทางให้

ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิดหลกัจรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภาย

หลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทําผิดหลกั

จรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 

ผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่สามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกียวกบัการประพฤตปิฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณดงักลา่วได้

ด้วยตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศพัท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ทีปรึกษาจรรยาบรรณ ดงันี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายมาริษ สมารัมภ์ 

เลขที 80 ซอยพร้อมพนัธ์ สขุมุวิท 39 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

E-mail address: msamaram@gmail.com 

ทีปรึกษาจรรยาบรรณ 

นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัด ิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชนั 20 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224 

E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com 

ทงันี ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกียวกบัการกระทําผิดหลกัจรรยาบรรณหรือการถกูละเมิดสิทธิแต่

ประการใด 

สาํหรับแนวทางการปฏิบัตแิละความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในแต่ละกลุม่สามารถสรุปได้ดงันี 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมันทีจะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม  ด้วยการดําเนินธุรกิจตามหลัก

บรรษัทภิบาลและวิสยัทัศน์ของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ และ ปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ อยา่ง

เคร่งครัด เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเพิมมลูค่าให้กบัผู้ถอืหุ้นอย่างต่อเนือง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับ

ธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดงักลา่วให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที

เกียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั 

 

mailto:msamaram@gmail.com
mailto:sirorotem@tatasteelthailand.com
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พนักงาน 

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีมีคณุค่าอยา่งยิง จึงปฏิบัตอิย่างเป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเท่าเทียม

กนัแกพ่นกังานโดยไม่คาํนึงถงึสถานภาพ เชือชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อาย ุ

สญัชาติ และชนชาติ มุ่งเน้นดแูลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความรู้

ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคณุภาพชวิีตทีดีทงัของพนกังานและครอบครัว รวมทังกําหนดให้พนักงาน

ได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชนันําทัวไป  รวมถึงมีกองทุนสํารองเลียงชีพ

เพือให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้  

นอกจากนียงัให้ความสาํคญัในเรืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมของพนกังานทุกคน ตลอดจนมุ่งมัน

ฝึกอบรมและพฒันาพนักงานในทุกระดบั และครอบคลมุในทกุวชิาชีพอยา่งต่อเนือง เพือเป็นปัจจัยสาํคัญในการสร้างให้

องค์กรเกิดการพฒันาอยา่งยงัยืน 

ลูกค้า 

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพงึพอใจให้แกล่กูค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมนัทีจะจดัหาผลติภณัฑ์และบริการเพือ

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ตลอดจนดําเนินการพัฒนาคณุภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ 

เพือประโยชน์และความพึงพอใจสงูสดุ ทังในด้านคณุภาพตามมาตรฐานสากลและราคาทีเป็นธรรม  พฒันาสินค้าและ

บริการเพอืตอบสนองความต้องการทีหลากหลายและควบคมุมาตรฐานการผลติ รับข้อร้องเรียนเกียวกบัสนิค้าและบริการ 

เก็บรักษาความลบัของลกูค้า รวมถึงไม่นําข้อมลูของลกูค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี ยงัมีนโยบายการคืนสนิค้ากรณี

ทีพบว่าผลติภณัฑ์ไม่ได้คณุภาพหรือตํากว่ามาตรฐาน 

คู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายอย่างชดัเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัตงิานตามหลกัจรรยาบรรณของกลุม่บริษัท TATA ทีเรียกว่า TCoC ใน

การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึงถือเป็นหลักปฏิบัติทีเป็นเอกภาพ

เดียวกนัสาํหรับกลุม่บริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใสใ่จตอ่การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัด

อบรมความปลอดภัยให้กบัผู้ รับเหมาขนสง่ ทีเข้ามารับสนิค้าทีโรงงานของบริษัททกุแห่งอยา่งต่อเนืองและเป็นประจาํ 

คู่แข่ง 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกจิด้วยคณุธรรม ยตุธิรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าทีสจุริต โดยผ่านแหล่ง

และสอืกลางทีถกูต้องตามกฎหมายเท่านนั บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมลูทีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกยีวกบัผลิตภัณฑ์หรือ

บริการเพอืทําลายคู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหนี 

บริษัทปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง และเงือนไขต่างๆ อยา่งรัดกมุและเคร่งครัด ทีมีต่อเจ้าหนี ทังเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี

เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชําระหนีตามระยะเวลาทีกาํหนด รวมถึงปฏิบตัติามคํารับรองทีให้ไว้แก่เจ้าหนีตลอดระยะเวลา

ทีมีภาระหนีกบัเจ้าหนี ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนีทุกกลุม่อยา่งถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
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ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองทีดี มีคุณธรรมโดยกําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคํานึงถึง

หน้าทีและความรับผิดชอบทีมีตอ่ชมุชนรอบโรงงานและสงัคมในสว่นรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตเพือ

เสริมสร้างประโยชน์สขุให้ชมุชน ผ่านกิจกรรมเพือสงัคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทังนีบริษัทจะไม่ถือว่าการดําเนินการ

ตามนโยบายทีกําหนดไว้เป็นเพียงทางเลอืกในการปฏิบตั ิหากแตจ่ะมุ่งมนัยดึถือเป็นสว่นหนงึของแผนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทด้วย 

นอกจากนี บริษัทยังให้ความสาํคัญต่อการรักษาสงิแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือพิทักษ์รักษา

สงิแวดล้อมให้คงอยูใ่นสภาพทีดตีลอดไป ด้วยการดําเนินการและถือปฏิบัตอิยา่งเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุก

ขนัตอนการทํางาน รวมถึงปฏิบตัติามข้อกาํหนดและกฎหมายด้านสงิแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด ซึงทกุบริษัทในกลุม่ทาทา 

ได้มุ่งมนัทีจะให้ความสาํคญัและเป็นผู้นําในเรือง “การเปลยีนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนืองมาจาก

ภาวะโลกร้อน นอกจากนียังได้กําหนดให้มีการนําแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขนัตอนของการดําเนิน

ธุรกจิหลกัขององค์กร อีกด้วย 

หน่วยงานราชการ 

บริษัทดําเนินการและถือปฏิบ ัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องทังหมด พร้อมทังให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการอย่างตอ่เนือง 

สือมวลชน 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สอืมวลชนทัวไป เพือการสอืสารต่อไปยงัสาธารณชน 

อยา่งกว้างขวางบนพืนฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสาํคญัและตระหนกัในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที

ไม่ใชข้่อมลูทางการเงิน เพือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจลงทุน  และการตัดสนิใจ

อืนใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีสว่นได้เสยีอืนไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิด

ความสําคัญผิดรวมทังมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้องได้กําหนดไว้ คณะ

ผู้บริหารมีหน้าทีดแูลให้มีการติดต่อสือสารและเปิดเผยข้อมูลทีสําคญัทังทีเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี 

(PeriodicReports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ

การรายงานตามเหตกุารณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จําหน่ายไปซึงสนิทรัพย์รายการ ทีเกียวโยงกัน  การ

ร่วมทุน/ยกเลกิการร่วมทุน การเพมิทุน/ลดทุน การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือหุ้นคืน เป็นต้น 
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ทังนี ได้จดัให้มีหน่วยงาน “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทงัในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น 

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกนั  ทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th)) 

2. ข้อมูลคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ยี วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)/หนังสอืพมิพ์) 

3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัททีเป็นข้อมลูลา่สดุ มีรายละเอียดโครงสร้างทีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วน

ของผู้ถอืหุ้นสว่นน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถอืหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท สามารถแสดง

ให้ทราบถึงผู้ ถือหุ้ นที แท้จ ริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัด เจน  (รายงานประจําปี /เว็บ ไซต์บริษัท 

(www.tatasteelthailand.com)) 

นอกจากนี ยงัมีการเปิดเผยข้อมูลการถอืหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย ซึงกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้ น รวมกัน

ไม่เกนิร้อยละ 1 ของหุ้นทีออกแล้ว 
4. ข้อมูลในรายงานประจําปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์สาํหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้

ถือหุ้น เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรม

และการแข่งขนั ความเสยีงต่อการดาํเนินธุรกจิประวตัขิองกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้ บ ริหารระดับสูง  และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  เ ป็นต้น  (เว็บไซต์บริษัท 

(www.tatasteelthailand.com)) 
5. ข้อมูลการเงินทีมีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึงเป็น

ผู้มีความเป็นอสิระและมีคณุสมบตัทีได้รับการยอมรับ รวมทังได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ก.ล.ต. โดยทีผ่าน

มา บริษัทไม่เคยมีประวติัการสง่งบการเงินทังรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. 

ลา่ช้าแตอ่ยา่งใด (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมูลการทํารายการระหว่างกนั (ถ้ามี) 

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้กําหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ทําหน้าท ี“โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทสูส่าธารณชน และจดัให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

บริหารงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสอืสาร และประสานงานกับ

บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัวไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงการจัดให้มี

ช่องทางอืนทีสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจดัประชุมเอกสารแถลงผลการ

ดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทังนี เพือเป็นการเสริมสร้างความ

เข้าใจและความเชือมนัของบุคคลภายนอกทีมีต่อบริษัท 

นอกจากนี บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทสูส่าธารณชนโดยผ่านสอืสงิพมิพ์ เช่น หนังสอืพมิพ์ 

และนิตยสารต่างๆ เป็นประจําทกุไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลิต 

http://www.set.or.th))
http://www.set.or.th)/
http://www.tatasteelthailand.com)/
http://www.tatasteelthailand.com))
http://www.tatasteelthailand.com))
http://www.set.or.th)/
http://www.tatasteelthailand.com))
http://www.tatasteelthailand.com
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ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาด และการขาย

เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ 

ในรอบปี 2557-2558 ภายหลังจากทีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปีต่อตลาด

หลกัทรัพย์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จดัให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับ  นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าทีธนาคาร 

รวมทังสอืสงิพิมพ์ เพือชีแจงผลประกอบการของบริษัทรวมถึงข้อมลูการพฒันาเปลยีนแปลงของธุรกิจเหล็กเป็นประจําอีก

ด้วย โดยการประชมุแต่ละครังจะมีผู้เข้าร่วมประชมุประมาณ 10-20 คน 

หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมุ่งเน้นถงึบทบาทหน้าทีความรับผดิชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริษัททกุคนมีความเข้าใจอยา่งดีถงึหน้าที

ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  พร้อมทีจะปฏิบ ัติหน้าทีด้วย “ความซือสตัย์สจุริต 

ระมดัระวงั และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหุ้นทุกราย บนพนืฐานของ

ความสมัพนัธ์ทีเชือถือต่อกนัระหว่างผู้ ถือหุ้ นกับบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการยังได้จดัให้มีระบบการบริหารงานให้

เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีตามทีคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายไว้ เพือให้การกํากบั ดแูลและการ

บริหารงานเป็นไปด้วยความซอืสตัย์ สจุริต มีเหตมุีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัท ซึงจะทําให้การดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประสทิธิผล

แกผู่้มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่อยา่งสงูสดุและตอ่เนือง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทคํานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิง (Check and Balance) นอกจากนียังได้

กําหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทีชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

บุคคลผู้ทรงคณุวฒุิทีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทงัในด้านทกัษะ วิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมีภาวะ

ผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล สามารถอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่าง

เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบริษัทได้เป็นอยา่งดี รวมทังได้จดัตงัคณะกรรมการชุดย่อยซึงมีความ

เชียวชาญเฉพาะด้านขึน  เพือให้การพิจารณาในเรืองต่างๆ มีการตดัสินใจทีถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการทีดี 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตงัเลขานกุารบริษัท ซึงเป็นผู้ทีมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หัวข้อ 8.3 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้นําเสนอเรืองดงักลา่ว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดง

ความเห็นอย่างเต็มทีบนพืนฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสตัย์สจุริต และตรวจสอบได้ ทังนี 
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คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ด้วย เพือให้การดําเนินงาน

ของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั และก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงัมีหน้าทีและความรับผดิชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย การ

จดัสรรงบประมาณทีเพยีงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิงงบประมาณในงานวิจยัและพฒันาองค์กร และผลติภัณฑ์

การพฒันาขดีความสามารถในเชงิการแข่งขนัของบริษัทในทกุๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดําเนินงานของ

บริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททงัคณะ รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูมีการพจิารณาดแูล ทบทวน ปรับปรุง 

และพัฒนาระบบการบริหารความเสยีง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีมีการ

เปลยีนแปลงตลอดจนกํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพือมุ่งสูม่าตรฐานทียอมรับในระดับสากล อุทิศตน

และเวลาเพอืบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึงผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแย้ง

ด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสงูสดุคือการดําเนินธุรกิจให้มันคง เพือ

ผลประโยชน์ทีสมดลุและยงัยืนของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมทังการเพิมมลูค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนืองในระยะยาว ทังนี

ให้สอดคล้องวิสยัทศัน์และเป้าหมายของบริษัท 

อํานาจดาํเนินการของคณะกรรมการ 

1. อนมุัตแิผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว 

2. อนมุัตใิห้มีการกู้ ยืมเงินในวงเงินระยะสนัและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบนัการเงิน การให้จํานองหรือจํานําสนิทรัพย์

เพือคําประกนัเงินกู้  การลงนามในสญัญาเงนิกู้ หรือสญัญาทีเกียวข้องทีอนุมตัิแล้ว และ การยกเลกิวงเงินกู้ 

3. อนมุัตกิารเปิด/ปิด บญัชีธนาคาร 

4. อนมุัตกิารใช้หลกัการบัญชี หรือเปลยีนแปลงหลกัการบญัชี ปรับปรุง /เปลยีนแปลงบญัชีการใช้อัตราคา่เสอืม 

5. อนมุัตกิารรับรองงบการเงินและจดัสรรกําไรสะสม 

6. อนุมัติการจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อืนๆ ทีไม่รวมเรืองทีดินและสิงปลกูสร้าง ทีมี

มลูค่าวงเงินเกินอํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริหาร 

7. อนมุัตกิารซือ ขาย แลกเปลยีน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซือฝาก เช่า ให้เชา่ ทีดินและสงิปลกูสร้าง 

8. อนมุัตกิารดําเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรือง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกําลงัพล การสรรหาและคัดเลือก

ผู้บริหารระดบัสงู และ งบประมาณการขึนค่าจ้างและเงินรางวลัประจําปี 

9. อนมุัตกิารเข้าร่วมทุน การลงทุนซอื/ขายหุ้น 

10. อนมุัตเิรืองทีต้องนําเสนอตอ่ผู้ถือหุ้น 

หน้าทีของประธานกรรมการ 

หน้าทีหลกัของประธานกรรมการบริษัทคือการบริหารจัดการและการเป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท  โดยประธาน

กรรมการจะต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ และดําเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทกบัฝ่ายบริหารของบริษัทโดยผ่านทางกรรมการผู้จดัการใหญ่ นอกจากนีประธานยงัทําหน้าทีเป็นผู้ถ่ายทอดมติของ

กรรมการต่อไปตามความเหมาะสม  
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และด้วยภาระหน้าทีทีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะ

ผู้นํา ด้านการบริหารงานประจํา บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ซึง

หมายความว่าประธานกรรมการควรมีความอิสระออกจากฝ่ายบริหารและไม่มีผลประโยชน์อืนใด และไม่มีธุรกิจหรือ

ความสมัพนัธ์อืนใดอนัอาจเป็นอปุสรรคต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอสิระของประธานกรรมการ 

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบทีสาํคญัของประธานกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี 

1. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัตหิน้าทีได้อยา่งมีประสทิธิผล 

2. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จดัการใหญ ่

3. หารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพือกําหนดวาระการประชมุ 

4. สนบัสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเดน็ตา่งๆ ระหว่างการประชมุสอบถามและแสดงความเห็น 

5. สง่เสริมให้เกดิความสมัพนัธ์ทีสร้างสรรค์ ทงัระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

6. ทําให้มนัใจว่ามีการสอืสารกบัผู้ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ตงัแต่ปี 2545 ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  3 คน 

กรรมการตรวจสอบจํานวนสองในสามเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เป็นอย่างดี 

ยิงกว่านนัยงัเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้อีกด้วย 

โดยทําหน้าทีสอบทานการดําเนินงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคบัของบริษัท  ตลอดจนกฎหมายระเบียบ

ปฏิบตัิ และข้อกําหนดของหน่วย งานกํากบัดแูล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสยีงทีรัดกุม 

เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มที และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ โดย

คณะกรรมการได้จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนตังแต่ปี 2552 ปฏิบัติหน้าทีขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน  และในกรณีทีจําเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากทีปรึกษาภายนอกทีเป็นอสิระได้อยา่งเต็มที โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย 

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตงัคณะกรรมการบริหาร ตงัแต่ปี 2545 ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 3 คน ทํา

หน้าทีควบคมุดแูลกจิการบริษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมาย ทงัในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และ

อํานาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากบัดแูล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท 

ตลอดจนการกลนักรองเรืองต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่ปี 2547 โดยแยก

ออกเป็น 2 คณะ ได้แก ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แต่เพือความ

สะดวกและความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้

รวมคณะกรรมการชดุย่อยทัง 2 คณะเข้าด้วยกัน ซึงมีผลตังแต่วันที 31 มกราคม 2556 ปัจจุบ ันประกอบด้วยกรรมการ

บริษัทจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการครึงหนึงเป็นกรรมการอสิระ ทําหน้าทีด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอทบทวนและกํากับ

ดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัด้านบรรษทัภิบาลของบริษทัตลอดจนมีหน้าที

พจิารณากําหนดแนวทางและสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

เพือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอืน และทําหน้าทีด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณา

ติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้มในเรืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทกําหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง ให้

กรรมการจํานวนหนึงในสามของกรรมการทังคณะพ้นจากตําแหน่ง โดยลําดบัในการพ้นจากตําแหน่งให้กรรมการตกลง

เห็นชอบร่วมกัน ทังนี กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ โดยมิได้กําหนด

ระยะเวลา วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท  ดังนัน 

กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชดุยอ่ยทันที เมือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทยังไม่มีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนอืนทีกรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึงหนึง โดย

กรรมการทีเป็นชาวต่างชาตเิป็นผู้มีภมูลิาํเนาอยู่ในต่างประเทศทําให้ไม่มกีารรับตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอืนแต่

อยา่งใด ส่วนกรรมการไทยนันตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลงั ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งใน

บริษัทจดทะเบียนอืนเกนิ 5 บริษัท ดงันัน จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ทีสามารถปฏิบตัิหน้าทีและอทุิศเวลา

ให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มทีและเต็มความสามารถ 

สาํหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึงของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทํางานทังหมดของตนให้แก่

บริษัท เพือให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้าง 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจําปีอย่าง

ชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กาํหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และแจ้งให้กรรมการแตล่ะท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้า

ตลอดทังปี พร้อมทังได้กําหนดวาระการพจิารณาทีสาํคัญสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
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ย่อย รวมถึงการทบทวนตดิตามผลการดําเนินงานไว้อย่างชดัเจน และอาจมีการประชมุเพิมในกรณีทีมีเรืองสําคัญเร่งด่วน 

ในการประชุมแตล่ะครังได้มีการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ ระเบียบวาระ พร้อมทังเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ได้ศกึษาลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ทงันีประธานกรรมการซีงทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการ

แสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ แบ่งเวลาอย่างเพยีงพอสาํหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัวถึงในแต่ละวาระ 

โดยการลงมตใินแต่ละวาระจะใช้มติเสยีงข้างมาก และหากมีคะแนนเสยีงเท่ากันประธานในทีประชุมจะเป็นผู้ออกเสยีงชี

ขาด ซึงการพจิารณาวาระตา่งๆ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เป็นหลกั 

ทงันี กรรมการทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชมุ และภายหลงัเสร็จสนิการประชมุได้มีการจดบนัทึกการ

ประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

ในรอบปี 2557-2558 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน  7 ครัง ในแต่ละครังมีกรรมการเข้าร่วม

ประชมุเฉลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทังหมด และมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแต่ละ

คนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ การประชุมทังปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครังคณะผู้บริหารจะเข้าร่วม

ประชมุด้วย เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเตมิในฐานะเป็นผู้ทีเกียวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทังรับทราบนโยบาย

และการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพือให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้น

การประชมุบางวาระทีจะประชมุเฉพาะ คณะกรรมการบริษัท  หรือเฉพาะกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร เพือให้มีความเป็น

อิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที ทังนี กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชมุหารือระหว่างกันเองเพิมเติม

เป็นประจําทกุไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจาํนวนครังของการประชมุและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี  2557-2558 รายละเอียดปรากฎอยู่ใน

หวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หัวข้อ 8.1 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท  คณะกรรมการได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้อง

ประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองเป็นประจําทุกปี ทงันีเพอืให้มนัใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย สาํหรับรูปแบบของการประเมินมีทังการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการทังคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึงคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการ

ประเมินผลดงักลา่วเป็นเครืองมือทีจะช่วยในการพจิารณาทบทวนผลการปฏิบัตงิาน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคทีเกิดขึนใน

รอบปีทีผา่นมา โดยจะนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบตัิงานตอ่ไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทงัคณะ จะพิจารณาจาก1) โครงสร้างและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 2) 

บทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ 5) 

การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) 

การจดัการความเสยีงและการควบคมุภายใน 4) การดแูลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงาน

ทางการเงินและผลการดาํ เนินงาน และ 6) การประชมุคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขนัตอนดงัต่อไปนี 
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1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพือให้มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถกูต้องและทันสมยั 

2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินทีได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทังข้อเสนอแนะ 
3. เลขานุการบริษัท นําผลการประเมินพร้อมทังข้อเสนอแนะ  เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานตอ่ไป 
ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  และ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน นนั มีกระบวนการประเมินเช่นเดยีวกนักบัการประเมินผล

การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

สาํหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2557-2558 กรรมการได้ให้

ข้อเสนอแนะอยา่งกว้างขวางและเป็นอสิระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 

“ดี” 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสงูของความเป็นมืออาชีพความซือสัตย์มีศีลธรรม  และมีจริยธรรม อย่าง

เคร่งครัด ภายใต้ “จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึงได้มีการจัดทําไว้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “คู่มือจรรยาบรรณ” ฉบับภาษาไทย พร้อมทังแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ 

คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนักงานทกุคน ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกทังภาครัฐและเอกชนที

บริษัทดําเนินธรุกิจด้วย นอกจากนี คณะผู้บริหารของบริษัทได้กํากบัดแูล สอืสาร และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัได้ยึดถือ

เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัอิย่างจริงจงัและเคร่งครัด ทงัในเรืองความซือสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซึงหากมี

การฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว จะต้องรายงานให้ผู้บ ังคบับัญชาตามลาํดบัชนัทราบทนัที โดยตงัแตปี่ 

2551 บริษัทได้แต่งตงัทีปรึกษาจรรยาบรรณเพือเป็นการสง่เสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรืองทีมีการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณเกิดขนึ 

ปัจจุบัน จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีทังหมด 25 ข้อ ครอบคลมุในเรืองดังต่อไปนี ผลประโยชน์ของ

ประเทศชาต ิรายงานและบนัทึกข้อมลูทางการเงนิการแข่งขนั โอกาสว่าจ้างงานทีเท่าเทียมกนั  ของขวัญและการบริจาค

หน่วยงานราชการ การไม่เกียวข้องกบัการเมือง สขุอนามัยความปลอดภยัและสงิแวดล้อม คณุภาพของสนิค้า และบริการ 

ความเป็นบรรษัทพลเมือง ความร่วมมือในกลุ่มบริษัททาทา ตัวแทนของบริษัทและกลุม่ต่อสาธารณะ การเป็นตัวแทน

บริษัทโดยบุคคลทีสาม การใช้เครืองหมายการค้าทาทา นโยบายของกลุม่ ผู้ถอืหุ้น ข้อพึงประพฤตปิฏิบัติทางจริยธรรม การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทํางานอืน นอกเหนือจากงานของบริษัท ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกียวกับ

หลกัทรัพย์และข้อมูลทีเป็นความลบั การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัท ความเป็นพลเมือง ความถกูต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูลทีสง่มอบและการรายงานเรืองราว 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle 

Blower Policy and Practices”) เพือให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครืองมือในการรายงาน
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เหตกุารณ์ต่างๆ หรือเรืองราวการฝ่าฝืนหรือสงสยัว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการ

ตรวจสอบ หรือทีปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอืนใดของบริษัทได้อย่างปลอดภยัและเกิดผลจริงในทางปฏิบตั ิ

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้วยวิถทีางทียตุิธรรมและโปร่งใส โดยยึดพนัธสญัญาทีจะป้องกัน ยับยังและตรวจหาการฉ้อโกง 

การติดสนิบนและการกระทําการทจุริตคอร์รัปชนัทงัปวง บริษัทจะให้ความร่วมมือกับทังภาครัฐและภาคเอกชนเพือสร้าง

มาตรฐานการประกอบธรุกิจทีใสสะอาด ซึงนอกเหนือจากการเข้าร่วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  เมือปี 2557 แล้ว บริษัทยังได้

กําหนดนโยบายการต่อต้านการตดิสนิบนและการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบไว้อย่างชดัเจนอีกด้วย 

ทงันี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคน (รวมถึงพนักงานสญัญาจ้างพิเศษและพนักงานชัวคราว) บริษัทย่อย/บริษัท

ร่วม บุคคลทีสามและบุคคลหรือหน่วยงานตลอดจนบุคคลทีมีความเกียวเนืองสมัพนัธ์กนัต้องปฏิบัตติามนโยบายดังกล่าว 

โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบัการกระทําการทุจริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลทีสามเพอืการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยืนข้อเสนอ ให้

สญัญา หรือ การจดัหาให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อืนใดทีมีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึงมา

จากการทีไปมีอทิธิพลโน้มน้าวทีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพอืให้ได้มาซึงผลประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมุ่งเน้นให้พนกังานทกุระดบัได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของระบบการควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดย

ได้จดัตงัระบบและกาํหนดขนัตอนการปฏิบตัิทีมีประสทิธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัวทังองค์กร ทังในด้านการ

จดัทํารายงานทางการเงินและการปฏิบตัติามข้อกําหนดต่างๆ อยา่งเคร่งครัด โดยยงัคงมีความยืดหยุ่นให้พนกังานสามารถ

ควบคมุกํากับประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพือลดความเสียงของการกระทําทุจริตและการใช้อํานาจ

ในทางมิชอบ และป้องกนัไม่ให้มีการกระทําผิดกฏหมาย 

บริษัทได้จดัตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท  ตังแต่ปี 2552 และได้มีการกําหนด

วตัถปุระสงค์ อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชดัเจน (กฎบตัร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้

ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํากบัดแูลงาน

ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัตงิานภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีหน้าทีกํากบัดแูลการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจําทกุไตรมาสเพือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอํานาจหน้าทีและกฏระเบียบต่างๆ 

รวมทังการประเมินผลการบริหารจดัการ ความเสยีงและการควบคมุภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ทงันี 

คณะกรรมการได้ปฏิบตัิงานอยา่งมีอิสระ และสามารถรับรองได้วา่การดาํเนินงานทีสาํคญัและการทําธุรกรรมทางการเงนิที

สาํคญัเป็นไปตามแนวทางและระเบียบทีกําหนด 

รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสยีง  
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การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความสาํคญัในเรืองการจดัการเกียวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เกียวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะดําเนินงานด้วยความซอืสตัย์สจุริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพือผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญัด้วยการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคบับริษัทและกฎหมายทีเกียวข้อง โดยรายงาน

และเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ตลอดจนไม่นําข้อมูลภายใน

ไปเปิดเผยหรือนําไปใช้ เพือประโยชน์สว่นตน กรณทีีกรรมการบริษัทคนหนึงคนใดมีสว่นได้เสยีกบัผลประโยชน์ของเรืองที

กําลงัมีการพจิารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชมุหรืองดการออกเสยีง 

นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทีได้กําหนดแนวปฏิบัติ

ในเรือง ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึงได้ครอบคลมุถึงพนักงานทกุระดบัชนัโดยเคร่งครัดอีกด้วย 

การบริหารความเสียง 

บริษัทได้จดัให้มีวิธีการบริหารความเสยีงทีเหมาะสม โดยนําระบบทีเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

ของบริษัท และแตง่ตงัคณะทํางานบริหารความเสยีงซงึประกอบด้วย ฝ่ายจดัการของแตล่ะหน่วยงานหลกัของบริษัท และ

บริษัทย่อยทําหน้าทีกําหนด และทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเสยีงในการดําเนินธุรกิจทัวทังองค์กร  

รวมถึงกาํหนดและทบทวนปัจจัยความเสียงโอกาสทีจะเกิดความเสยีง และผลกระทบจากความเสียงทีส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพอืลดความเสยีงทีเกดิขึนและติดตามผล

จากการดําเนินการลดความเสยีง รวมทังทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสทิธิภาพมากยงิขึน 

ทงันี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีประเมินประสทิธิภาพของการบริหารความเสยีง และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําเพอืเป็นสญัญาณเตือนภัย ลว่งหน้าในการป้องกนัหรือลดความเสยีหายหรือ บรรเทา

ความเสยีหายทีอาจจะเกิดขึนตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิบัติหน้าทีของกรรมการและผู้บริหาร  โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม

ความรู้ทีเกียวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือกจิกรรม

ต่างๆ จากสถาบันทีเกยีวข้องอยา่งตอ่เนืองและเป็นประจํา ตงัแต่เริมเข้าตําแหน่งในบริษัท เช่น สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  เพือเป็นการเพิมพนูความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี

ประสทิธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนีกรรมการ

ชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีกรรมการจาก IOD เป็นที

เรียบร้อยแล้ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

รายละเอียดในหัวข้อนีอยูใ่นหนังสอื “การพัฒนาเพอืความยังยืน” ซึงบริษัทได้แนบตวัเลม่แยกมาให้ต่างหาก 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมนัสง่เสริมให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในทีมีประสทิธิภาพ โดยเป็นผู้กําหนดนโยบายและกรอบ

การควบคมุภายให้ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดความเสียง ออกแบบกิจกรรมในการควบคมุและการ

ปฏิบัติการ กํากับดูแลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน   บริษัทยังจัดทํานโยบายและคู่มือการ

ปฏิบตัิงานรวมถึงระเบียบข้อบังคบัและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือเป็นแนวทางการปฏิงานของพนักงานและ

เพือให้มนัใจว่าการผลติสนิค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและมีการดําเนินธุรกจิอยา่งยตุธิรรม 

คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  ให้ดูแล

ประสทิธิภาพของกระบวนการทีเกยีวข้องกบั ความเป็นอิสระ การควบคุมภายใน การบริหารความเสยีง การปฏิบัติตาม

นโยบายและข้อบังคบัของบริษัทและกฎหมายทีเกียวข้อง จริยธรรม การรายงานและการเปิดข้อมลูทางการเงิน  และยงัทํา

หน้าทีสอบทานการดาํเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาลทีดีรวมทงัการเสนอแต่งตงัผู้สอบบัญชแีละงาน

อืนๆทีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

สงิแวดล้อมและความเสยีงทีเปลยีนแปลง คณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลทีใช้ในการปฏิบ ัติหน้าทีทีได้รับ

มอบหมายจากแหลง่ตา่งซงึรวมถงึ 

 การปรึกษากบัผู้บริหารถึงผลการดาํเนินงานและเหตกุารณ์ทีสาํคญั 

 การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกตอ่การจดัทํางบการเงินของบริษัทและประเด็นสาํคัญทีเกียวกับ

รายงานทางการเงิน 

 แผนการตรวจสอบประจาํปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ทีจดัทําโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบเกียวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคมุภายใน 

 การร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท ทีรายงานโดยทีปรึกษาด้านจรรยาบรรณ 

จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 27 เมษายน 2558 ซึงมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนัน 

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษัท มีความเห็นต่อระบบควบคมุภายใน ของบริษัทในแต่ละด้านสาํหรับรอบปี 2557-2558 ดงันี 

องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีสง่เสริมให้การปฏิบตัิงานดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ มีการควบคมุอย่าง

เพียงพอและสามารถแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ยังมีการจัดโครงสร้าง

องค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทังสรรหาพนักงานทีมีคณุภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพฒันาพนักงานอย่าง

ต่อเนืองให้เหมาะสมกบัการเปลยีนแปลงทางธุรกจิ และยงัจดัให้มีคูมื่อปฏิบัติงานเพือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทได้กําหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจําปี 2557-2558 โดยให้สอดคล้องกับ

วิสยัทศัน์และเป้าหมายในระยะยาว แผนงานประจําปีนีได้จดัทําขึนโดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สภาพแวดล้อม

ของตลาด กลยทุธ์ในการแขง่ขนั และความมุ่งมนัของบริษัททีจะบรรลตุามเป้าหมายทีกําหนดไว้ 
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การบริหารจดัการความเสียง 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจยัความเสยีงทีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ ซงึมีผลจากการเปลียนแปลงด้าน

อตุสาหกรรม เศรษกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน    บริษัทได้พิจารณาและจัดลําดบัความสําคญัของความเสียงตาม

ความถแีละผลกระทบทีมีต่อความสาํเร็จตามเป้าหมาย  แผนการบริหารความเสียงได้ถูกถ่ายทอดเพือให้หน่วยงานต่างๆ

กําหนดกจิกรรมเพือตอบสนองตอ่ความเสยีง  ผู้บริหารได้มีการประชมุติดตามผลการบริหารความเสยีงอยา่งเป็นประจําซึง

กิจกรรมสว่นหนึงของการวางแผนกลยทุธ์องค์กร นอกจากนีการบริหารความเสยีงเป็นอีกหนึงวาระทีประธานบริษัทต้อง

รายงานในทีประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้กาํหนดนโยบายและขนัตอนการปฏิบตังิานทีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กําหนด

ขอบเขต อํานาจหน้าที และอํานาจอนมุัตขิองฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจน มีการตดิตามดูแลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจําและสมําเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคมุภายในเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลเกยีวข้องทีเพียงพอและรัดกมุ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษัทนําเสนอข้อมลูทีถกูต้อง ครบถ้วน มีเนือหาทีจําเป็นและสาํคญัต่อการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบนัทึก

รายงานการประชมุอยา่งละเอยีดทุกครัง นอกจากนี มีการจดัเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารบัญชีตามทีกฎหมายกําหนด 

พร้อมทังมีระบบการจดัเก็บและช่องทางการสอืสารทีมีความเป็นปัจจบุนั ทนัเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ    

ระบบการตดิตาม 

บริษัทจัดให้มีการประชมุผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน เพือติดตามผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที

กําหนดไว้ และได้นําเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกไตรมาสโดยมีการ

วิเคราะห์ถงึสาเหต ุและกําหนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการ

ปฏิบตัิงานตามแผนทีกําหนดตอ่ทีประชมุกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

รายการบญัชีทีสาํคญักบับริษัททีเกยีวข้องกนั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปีสนิสดุวนัที 31 มนีาคม 2558 31 มีนาคม 

2557 และ 31 มนีาคม 2556 สรุปได้ดงันี  

ประเภทของรายการระหว่างกัน              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2557 31 มี.ค. 2556 

ขายสนิค้า 910,270 1,177,231 2,084,418 

รายได้อืน 8,703 8,149 8,096 

ซือสนิค้า 1,125,724 2,375,933 1,302,411 

ค่าใช้จ่ายอืน 20,039 25,101 27,525 

ลกูหนีการค้า - 55,062 101,125 

ลกูหนีและเงินให้กู้ยืม  812 1,142 3,107 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน * 71,220 71,220 71,220 

เจ้าหนีการค้า 290,265 725,875 493,716 

เจ้าหนีและเงินกู้ ยืม 3,213 8,926 15,648 

หนีสนิระยะสนั 99,658 - - 

หนีสนิระยะยาว  270,596 270,596 270,596 

การคําประกนัของบริษัทและบริษัทย่อย รายละเอียดตามตารางหน้า 8 เรืองทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

* โดยในระหวา่งปี 2557 ได้มีการเปลยีนตัวลกูหนีจาก Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกนัแต่ละประเภทมีดงันี 

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษทัทีเกียวข้องกนั  หนว่ย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี .ค.  58 31 มี .ค.  57 31 มี .ค.  56 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 666,717 925,379 1,811,050 

2 Tata International Metals Asia Ltd. 
(เดิมชือ Tata Steel International 
(Hong Kong) Ltd.) 

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 18,801 
 

3 Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษัทใหญ่ 212,103 123,565 339 

4 Tata steel International(Singapore) Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 4,709 

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน - - 249,519 

6 NatSteel Holding Pte. Ltd. ผลิตเหล็ก มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 6,403 - 

7 บริษัท ท ีเอส เอ็น ไวร์ จํากัด 
ผลิตลวดเหลก็เคลือบ

สงักะส ี
มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 31,450 121,884 - 

รวมรายการขายสินค้าระหว่างกัน 910,270 1,177,231 2,084,418 

รายละเอียดรายการรายได้อนืกับบริษทัทเีกยีวข้องกัน      หน่วย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 56 

 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 8,703 8,149 8,096 

รวมรายการรายได้อืนระหว่างกัน 8,703 8,149 8,096  
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รายละเอียดรายการซือสินค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน     หน่วย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 404,142 2,003,125 768,207 

2 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยทางอ้อม 221,788 188,637 156,787 

3 Tata Steel International (Singapore) Pte. 

Ltd. 

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 24,774 - - 

4 Nat Steel Trade International Pte. Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 273,247 - - 

5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิม

ชือ Tata Steel international (Hong Kong) 

Ltd.) 

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 181,782 6,299 - 

6 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 677 1,139 

7 Tata South East Asia Limited ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 102,117 

8 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 1,452 177,195 274,161 

9 Tata International Limited ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 18,539 - - 

รวมรายการซือสินค้าระหว่างกัน 1,125,724 2,375,933 1,302,411  

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน     หน่วย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 Tata Consultancy Services (Thailand) 

Ltd. 
ให้บริการคอมพิวเตอร์ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 11,092 11,496 13,842 

2 Mjunction Services Limited 
ค้าขายและบริการ 

จัดซอืจัดจ้าง 
มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 4 409 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 5 - 

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 11 90 20 

5 Tata Sons Ltd. ลงทนุ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 757 5,560 - 

6 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ลงทนุ ผู้ถือหุ้น - 19 - 

7 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 80 142 180 

8 NatSteel Recycling Pte. Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 2,079 

9 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 8,099 7,785 10,995 

รวมรายการค่าใช้จ่ายอืนระหว่างกัน 20,039 25,101 27,525  
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รายละเอียดลูกหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน            หน่วย : พันบาท                                             

ชือบริษัท 
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 บริษัท ท ีเอส เอ็น ไวร์ จํากดั ผลิตลวดเหลก็เคลือบ 

สงักะส ี

มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 7,089 - 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 47,973 100,787 

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ - - 338 

รวมรายการลูกหนีการค้าระหว่างกัน - 55,062 101,125  

รายละเอียดรายการลูกหนีและเงนิกู้ยืมบริษทัทีเกยีวข้องกนั                     หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 57 31 มี.ค. 56 31 มี.ค. 55 

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 788 710 786 

2 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 432 1,954 

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 24 - - 

4 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 367 

รวมรายการลูกหนีและเงนิให้กู้ยืมระหว่างกัน 812 1,142 3,107  

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืนกบับริษทัทีเกยีวข้องกัน                          หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ถือหุ้น 71,220 71,220 - 

2 Tata Sons Ltd การลงทนุและให้ 

บริการด้านทีปรึกษา 

มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 71,220 

รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนระหว่างกัน 71,220 71,220 71,220 
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รายละเอียดรายการเจ้าหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน                                    หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชือ 

Tata Steel international (Hong Kong)  

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 179,848 - - 

2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 4,370 - - 

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 84,207 667,685 421,188 

4 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 21,840 21,468 9,463 

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 36,722 63,065 

รวมรายการเจ้าหนีการค้าระหว่างกัน 290,265 725,875 493,716  

รายละเอียดรายการเจ้าหนีและเงนิกู้ยืมกับบริษัททีเกียวข้องกัน**    หน่วย : พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

  1 บริษัท สยาม สตีล มิลล ์เซอร์วิสเซส จํากัด รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 825 317 12,561 

2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ให้บริการคอมพิวเตอร์ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 1,902 3,087 3,041 

3 บริษทั สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 441 - 12 

4 Tata Sons Ltd ลงทุน มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 33 5,510 - 

5 Tata Steel UK Ltd. ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 12 12 - 

6 NatSteel Holding Pte.Ltd ผลิตเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 34 

รวมรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมระหว่างกัน 3,213 8,926 15,648 

หมายเหต ุ**รายละเอียดเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกบับริษัททเีกียวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าทีเกิดขนึระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัททีเกียวข้องกัน ซงึ

ตามวิธีการบนัทกึบญัชี หากเป็นรายการค้าทีเป็นธรุกิจหลกัของแต่ละบริษัท จะบนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนีการค้ากบับริษัททีเกียวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธรุกิจหลกั

หรือเป็นบริการอืน รายการดงักล่าวจะถกูบันทกึไว้ในรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกับบริษัททีเกียวข้องข้างต้น เป็นต้น 

รายละเอียดรายการเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า      หน่วย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ ผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 99,658 - - 

รวมรายการเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 99,658 - - 
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รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้องกัน     หน่วย: พันบาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 31 มี.ค.56 

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

รวมรายการหนีสินระยะยาว 270,596 270,596 270,596 

รายละเอียดการคําประกันของบริษัทและบริษัทย่อย      หน่วย: ล้านบาท 

ชือบริษัท ลักษณะการคาํประกัน วงเงนิคาํประกัน 

TSTH - คําประกันการชาํระหนีตามสัญญากู้เงนิระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

NTS - คําประกันการชาํระหนีตามสัญญากู้เงนิระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

SISC - คําประกันการชาํระหนีตามสัญญากู้เงนิระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

SCSC - คําประกันการชาํระหนีตามสัญญากู้เงนิระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 12,800 

หมายเหต ุ   การคําประกันดังกลา่ว เป็นการคําประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้ เงินทนุหมนุเวียน ระหวา่ง TSTH กับบมจ.ธนาคารไทย

พาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้านบาท  และ ระหวา่งกลุม่ TSTH กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ล้านบาท 
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เงอืนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซือขาย

และอตัราการกู้ยืมซึงต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบียได้เช่นเดียวกบับุคคลทัวไป 

อย่างไรก็ตามในกรณีทีไม่มีราคาหรืออตัราเทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงือนไขที

เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพือนํามาใช้เปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกนัที

สาํคญั 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึงเกิดขึนจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที

เกียวข้องกนั บนเงือนไขการค้าทวัไป ซึงเป็นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั กลา่วคือ ในการซือวตัถดุบิ บริษัทมนัใจ

ในเรืองคณุภาพและความสมําเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ สาํหรับการขายสนิค้าจะเป็นการเพิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่

บริษัท และในสว่นของตวัเงินสามารถเพิมความคลอ่งตวัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท  

มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน  

ในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนันนั ในแต่ละบริษัทได้มีการกาํหนดอํานาจในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้อง

ได้รับอนมุตัิจากผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน ของแตล่ะบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

หรือคณะจดัการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัททีวางไว้ 

การกําหนดอํานาจดงักลา่วได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการ

ดําเนินงานและการควบคมุภายในทีด ี

ในกรณีทีอาจมีการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะ

ปฏิบตัิตามมาตรการและขนัตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ทังในด้านการขออนมุัตติ่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้น ภายใต้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพจิารณาจะต้องไม่เข้าร่วม

ประชมุ หรือ งดออกเสยีง เพือให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยตุธิรรม  

การดําเนินการดงักล่าวยงัครอบคลมุถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในกรณีทีจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที

เกียวโยงกันและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามาตรฐานการบัญชีที

กําหนด โดยสภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขันตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั

ดงักลา่วจะกระทําไปบนพนืฐานของความจําเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพอืผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมตา่งๆ ซึงเกิดขึนระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกนัในอนาคต ยงัคงเป็นไปตามการ

ดําเนินธรุกิจปกติและตามเงือนไขการค้าทวัไป   
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อยา่งไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขนึกบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้

เสีย และ/หรือบุคคลทีเกียวโยงกนั บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขนัตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  
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ส่วนที 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับปีสนิสดุวันที 31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2556 ปรากฏ ดงันี                                                                                         

                  (หน่วย: ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

รายการ 2558 2557 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน 
   

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 708.60 1,340.10 2,134.75 

ลกูหนีการค้า-สทุธิ 660.08 692.74 896.19 

ลกูหนีและเงินให้กู้ ยืมบริษัททีเกียวข้อง 30.64 44.55 21.45 

สนิค้าคงเหลอื 3,222.68 4,575.83 4,969.59 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 29.26 40.49 95.01 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5,203.66 5,532.37 6,015.07 

สนิทรัพย์อืน 3,784.60 3,968.96 3,968.99 

รวมสินทรัพย์ 13,639.52 16,195.04 18,101.05 

    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนั 2,298.95 2,085.03 2,332.18 

เจ้าหนีการค้า 801.00 1,414.59 1,361.26 

หนีสนิส่วนทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 871.33 1,616.33 1,707.71 

เจ้าหนีและเงินกู้ ยืมจากบริษัททีเกียวข้อง 28.04 27.70 51.15 

หนีสนิหมนุเวียนอืนๆ 613.03 575.37 592.74 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 470.60 1,335.60 2,945.60 

หนีสนิอืน 157.88 123.95 138.66 

รวมหนีสิน 5,240.83 7,178.57 9,129.30 
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                 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2558 2557 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)    

ทนุจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 11,025.58 

ทนุชําระแล้ว    

   หุ้นบริุมสทิธิ - - 252.77 

   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,168.77 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 

กําไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย 
0.50 0.60 1.30 

สาํรองตามกฏหมาย 334.60 333.84 327.22 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (3,734.18) (3,117.03) (3,155.83) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (12.60) (11.31) (11.30) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,398.69 9,016.47 8,971.75 

    

งบกําไรขาดทนุ    

รายได้จากการขาย 21,355.09 25,362.71 25,014.52 

รายได้รวม 21,410.46 25,440.10 25,252.19 

ต้นทนุขาย 20,788.78 24,236.73 24,724.57 

กําไร(ขาดทนุ)ขนัต้น 566.31 1,125.98 289.96 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 779.41 792.02 776.96 

ค่าเผือการด้อยค่า - - 3,600.03 

ดอกเบียจ่าย 227.96 327.54 370.12 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 225.35 53.02 335.83 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (611.04) 30.78 (4,555.31) 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (609.76) 30.79 (4,545.47) 

กําไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) (0.07) 0.00 (0.56) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับแต่ละปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 และ  มีนาคม 56    (หนว่ย : ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2558 2557 2556

กาํไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (385.70) 83.80 (4,219.49)

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการดําเนินงาน    

 

(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึน

จริง  

(2.99) 4.38 (3.49)

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน (16.80) - -

 กลบัรายการค่าเผือมูลค่าสนิค้าเสือมคุณภาพ  6.40 1.93 (7.45)

 ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 521.16 588.84 956.31

 ขาดทนุจากการด้อยค่าค่าความนยิม - - 660.32

 ประมาณหนีสนิสําหรับพนกังานเกษียณอายุ 35.31 25.56 24.99

 ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 0.04 0.04 0.17

 ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ถาวร - - 2,939.71

 ดอกเบียรับ (8.58) (20.59) (14.54)

 ดอกเบียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 227.96 327.54 370.12

 กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี - (2.89) (65.78)

 (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร (2.86) (4.89) 0.69

 กลบัรายการค่าเผือการลดลงของมูลค่าสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน - (0.17) -

 

ประมาณการเบียปรับและเงินเพมิทีเกียวข้องกบัภาษีเงินได้นติิ

บคุคลรอขอคืน - 2.73 -

  373.94 1,006.28 641.56

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีบริษัททีเกียวข้อง 46.56 180.28 (17.68)

 สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 1,308.02 338.53 1,939.86

 

สนิทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืนและสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวียน 23.83 70.37 (15.29)

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีบริษัททีเกียวข้อง (610.17) 35.15 (1,047.50)

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสนิหมุนเวียนอืน 44.73 (12.83) 83.28

 ประมาณหนีสนิสําหรับพนกังานเกษียณอายุเพมิขึน (10.72) (12.37) (13.86)

 จ่ายภาษีเงินได้ (56.72) (86.39) (29.11)

 จ่ายดอกเบีย (230.54) (326.90) (365.90)

 เงินสดใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 888.93 1,192.12 1,175.36
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับแต่ละปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2556       (หนว่ย : ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 2558 2557 2556

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน 16.80 - -

 รับดอกเบีย 9.37 22.30 12.29

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.90 6.40 0.63

 เงินสดรับ/จ่ายจากซือหรือขายสนิทรัพย์ถาวร (153.42) (69.83) (212.35)

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (124.35) (41.13) (199.43)

 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

 เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 213.91 (247.14) 1,501.51

 จ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะยาว (1,610.00) (1,650.00) (750.00)

 เจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี - (48.50) (63.40)

 เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (1,396.09) (1,945.64) 688.11

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง) (631.50) (794.65) 1,664.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 1,340.10 2,134.75 470.72

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสนิงวด 708.60 1,340.10 2,134.75
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อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

   อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (เท่า)  1.01 1.17 1.34 

   อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า)  0.30 0.36 0.50 

อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์   

   อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี (ครัง)  31.57 31.92 29.37 

   ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั)  12 12 12 

   อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (ครัง)  18.94 16.67 14.37 

   อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครัง)  3.99 4.41 3.22 

   อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม (ครัง)  1.44 1.48 1.23 

อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี   

   อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์ (%)  38 44 50 

  

 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย 

(เท่า)  
1.64 3.07 1.73 

   อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.62 0.80 1.02 

อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

   อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (%)  (2.85) 0.12 (18.0) 

   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)  (4.1) 0.2 (22.1) 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (%)  (7.0) 0.3 (40.4) 

   อตัรากําไรขนัต้น (%)  2.7 4.4 1.2 

   อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(%)  (0.7) 1.6 (15.2) 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

สําหรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 21,355.09 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด

เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 65  ร้อยละ 21 และร้อยละ 7 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายได้เป็นการจัด

จําหน่ายต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสนิค้า จํานวน 55.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.26 ของ

รายได้รวม ทีสาํคญัได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน 16.80 ล้านบาท, กําไรจากอัตราแลกเปลียน – สทุธิ 15.20 

ล้านบาท, ดอกเบียรับ 8.57 ล้านบาท, กําไรจากการขายสนิทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 6.20 ล้านบาท กําไรจากการจําหน่ายทีดิน 

อาคารและอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.88 ล้านบาท และรายได้อืน 5.71 ล้านบาท 

สําหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 25,362.71 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด

เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 58, ร้อยละ 27 และร้อยละ 5 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้เป็นการจัด

จําหน่ายต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสนิค้า จํานวน 77.38 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ .30 ของ

รายได้รวม ทีสาํคญัได้แก่เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภัย 33.33 ล้านบาท ดอกเบียรับ 20.59 ล้านบาท กําไรจาก

การขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 10.00 ล้านบาท กําไรจากการเจรจาต่อรองลดหนีชําระคืนเจ้าหนีการค้าจากการปรับ

โครงสร้างหน ี2.89 ล้านบาท และรายได้อืน 10.57 ล้านบาท 

สําหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 25,014.52 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอืนๆภายในประเทศ คิด
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เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51 ร้อยละ 37 และร้อยละ 6 ตามลาํดบั สว่นอีกประมาณร้อยละ 6 ของรายได้เป็นการจัดจําหน่าย

ต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ทีมิใช่จากการจําหน่ายสินค้า จํานวน 237.67 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ .94 

ของรายได้รวม ทีสาํคญัได้แก่เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภัย 101.46 ล้านบาท กําไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี

ชําระคืนเจ้าหนกีารค้าจากการปรับโครงสร้างหน ี65.79 ล้านบาท กําไรจากอตัราแลกเปลียน-สทุธิ 42.04 ล้านบาท ดอกเบียรับ 

14.55 ล้านบาท และรายได้อืน 13.83 ล้านบาท 

วิเคราะห์การเปลียนแปลงของรายได้ 

ยอดขายสทุธิสะสมทังปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็นเงิน 21,355.09   ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,128,000 ตัน 

เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซงึมียอดขายสทุธิ 25,362.71  ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,298,000  ตัน ปริมาณการขายลดลง

ร้อยละ 13 เนืองจากการอ่อนตวัของตลาดส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าตํา การนําเข้าสินค้าเพิมขึน และแนวโน้มราคา

ขายทลีดลง 

ยอดขายสทุธิสะสมทังปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็นเงิน 25,362.71   ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,298,000 ตัน 

เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซงึมียอดขายสทุธิ 25,014.52  ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,175,000 ตัน ปริมาณการขายเพิมขึน

ร้อยละ 10 ยอดขายทีเพิมขนึมาจากความต้องการในงานโครงการทียงัทําต่อเนือง การขายในตลาดต่างจังหวัดและการส่งออก

ไปยงัประเทศเพือนบ้าน 

ยอดขายสทุธิสะสมทังปี (เมษายน 2555 - มีนาคม 2556) เป็นเงิน 25,014.52  ล้านบาท จากปริมาณขาย    1,175,000 ตัน 

เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนซงึมียอดขายสทุธิ 26,223 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,139,000 ตัน ปริมาณการขายเพิมขึนร้อยละ 

3 แต่มียอดขายลดลงร้อยละ  เนืองจากการลดลงของราคาสนิค้าเหลก็ทัวโลกในปี  เทียบกับปี 2554 และแรงกดดันจาก

การนําเข้าสนิค้าเหลก็ลวดราคาตําจํานวนมากจากจีน 

ต้นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้น 

สําหรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 0,788.78  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.35  ของรายได้จากการขาย  มีอัตรากําไรขันต้นคิดเป็นร้อยละ 

2.65  ของรายได้จากการขาย  
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สําหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 4,236.73  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.56  ของรายได้จากการขาย  มีอตัรากําไรขนัต้นคิดเป็นร้อยละ 

4.43  ของรายได้จากการขาย  

สําหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 4,724.56  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84  ของรายได้จากการขาย  มีอตัรากําไรขนัต้นคิดเป็นร้อยละ 

1.16  ของรายได้จากการขาย 

วิเคราะห์การเปลียนแปลงของต้นทุนในการขายและอัตรากําไรขันต้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขนัต้นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 อยู่ทีร้อยละ 2.65 ซึงตํากว่าปีก่อน เนืองจากราคา

ขายเฉลยีในปีนีลดลงจากปีก่อนตนัละ 600 บาท ขณะที ต้นทนุขายเฉลียลดลงตันละ 300 บาท เป็นผลให้อัตรากําไรขันต้นปีนี

ลดลงจากปีก่อน ตนัละ 300 บาท  

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขนัต้นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 อยู่ทีร้อยละ 4.43 ซึงสงูกว่าปีก่อน เนืองจากราคา

ขายเฉลยีในปีนีลดลงจากปีก่อนตนัละ 1,800 บาท ขณะที ต้นทนุขายเฉลยีลดลงตนัละ 2,300 บาท เป็นผลให้อัตรากําไรขันต้น

ปีนีเพิมขนึจากปีก่อน ตนัละ 500 บาท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขนัต้นงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 อยู่ทีร้อยละ 1.16 ซึงสงูกว่าปีก่อน เนืองจากราคา

ขายเฉลยีในปีนีลดลงจากปีก่อนตนัละ 1,700 บาท ขณะที ต้นทนุขายเฉลยีลดลงตนัละ 2,400 บาท เป็นผลให้อัตรากําไรขันต้น

ปีนีเพิมขนึจากปีก่อน ตนัละ 700 บาท 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทนุสทุธิ (611.04) ล้านบาท เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีกําไรสทุธิ 30.79 ล้านบาท  

สําหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 30.79 ล้านบาท เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีขาดทนุสทุธิ (4,545.47) ล้านบาท 
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สําหรับงวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทนุสทุธิ (4,545.47) ล้านบาท ซงึได้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (3,600) ล้าน

บาทและการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (286) ล้านบาท และถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดงักลา่วบริษัทและบริษัทย่อยจะ

มีขาดทนุสทุธิ (659.47) ล้านบาท เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีขาดทนุสทุธิ (893.59) ล้านบาท 

วิเคราะห์การเปลียนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสทุธิ (611.04) ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2556 - 

มีนาคม 2557 ซงึมีผลกําไรสทุธิ 30.79  ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายทีลดลงเนืองจากความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการ

โครงสร้างพืนฐาน, การจํากัดปริมาณการซือของลกูค้าซึงจะสงัเมือมีคําสงัซือแล้วเท่านัน รวมถึงแรงกดดันอย่างต่อเนืองของ

ผลต่างราคาขายและวตัถดิุบ เนืองจากราคาเศษเหลก็ทีไม่ลดลงในขณะทีราคาขายสินค้าสําเร็จรูปอ่อนตัวลง และการปรับปรุง

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (200) ล้านบาท ทีคาดว่าไม่สามารถใช้สทิธิประโยชน์ได้ทนั 

งวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 30.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2555 - 

มีนาคม 2556 ซงึมีผลขาดทนุสทุธิ (4,545.47)  ล้านบาท ซงึผลประกอบการทดีีขึนเกิดจากการควบคุมการใช้เงินทุนหมุนเวียน

อย่างเข้มงวด เน้นการควบคมุต้นทนุการผลติอย่างต่อเนือง ปรับปรุงผลติภัณฑ์และคณุภาพการบริการ 

งวด เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทนุสทุธิ (4,545.47) ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2554 

- มีนาคม 2555 ซงึมีผลขาดทุนสทุธิ (1,580.59)  ล้านบาท มีขาดทุนเพิมขึน (2,964.88) ล้านบาท เนืองจาก ค่าใช้จ่ายพิเศษ 

(3,600) ล้านบาท ซงึเป็นผลหลกัมาจากการ บริษัทได้ทําการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 

36 มีการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์ทีบริษัทย่อย เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการ

ตดับญัชี (286) ล้านบาท ทีคาดว่าไม่สามารถใช้สทิธิประโยชน์ได้ทนั 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 13,639.52 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์สทุธิ และสินทรัพย์อืน 4,651.26 ล้านบาท 5,203.66 ล้านบาท และ 3,784.60 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง

สนิทรัพย์อืนแบ่งเป็นค่าความนิยม 3,456.01 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตดับญัชีจํานวน 33.42 ล้านบาท  ภาษีเงินได้รอขอคืนจํานวน 

216.13 ล้านบาท และอืนๆ 
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คุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลกูหนีการค้าสทุธิหลงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูแล้ว 660.08 ล้านบาท โดย

ร้อยละ 100.00 เป็นลกูหนีการค้าบริษัทอืน หากพิจารณาคณุภาพลกูหนีการค้าของบริษัทจดัได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อย

ละ 97.15 ของยอดลกูหนีการค้าดงักล่าวมีอายหุนีตํากว่า 3 เดือน ซงึเป็นระยะเวลาการชําระหนีเฉลยีทีบริษัทให้กบัลกูค้า  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตามจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลกูหนีไม่ได้ ซึงจํานวนหนีที

คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นัน ประมาณขึนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของ

ลกูหนี โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสยัจะสญู ณ วันที 31 มีนาคม 2558   21.88 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 

3.31 ของยอดลกูหนีการค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสําหรับลกูหนีการค้าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวม

กิจการในปี 2549 

นอกจากนี ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีการตังค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสือมคุณภาพและ

เคลอืนไหวช้า 36.28 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 เรือง สินค้าคงเหลือซึงบริษัทและบริษัทย่อยจะ

ได้มีการพิจารณาเป็นประจําทกุปี  

สภาพคล่อง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลงจากปี 2557  631.50 ล้านบาท  

สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขนึของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 888.93 ล้านบาท ซึงเป็นกําไรจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน 373.93 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลียนแปลงของ

สนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงานลดลง 515.00 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสนิค้าคงเหลอื และบริษัทมีกระแสเงิน

สดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 124.35 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไป

จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,396.09 ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะยาว 1,610.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบัน

การเงิน และการได้รับเงินกู้ ยืมระยะสนั 213.91 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลงจากปี 2556  797.65 ล้านบาท  

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,192.12 ล้านบาท ซึงเป็นกําไรจาก

กิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน 1,006.28 ล้านบาท และเป็นผลจากการ

เปลยีนแปลงของสนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงานลดลง 185.84 ล้านบาท  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และ

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 41.12 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทุนเพิมในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแส

เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการจ่ายชําระคืนกู้ ยืมระยะสนั 247.15 ล้านบาท, 
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การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะยาว 1,650.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชําระคืนเจ้าหนีการค้าจากการปรับ

โครงสร้างหนี 48.49 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิมขึนจากปี 2555 1,664.03 ล้าน

บาท  สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขนึของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,175.36 ล้านบาท ซึงเป็นกําไรจาก

กิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน 641.56 ล้านบาท และเป็นผลจากการ

เปลยีนแปลงของสนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงานลดลง 533.80 ล้านบาท  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และ

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 199.43 ล้านบาท  เป็นผลจากการลงทนุเพิมในสินทรัพย์ถาวร  และมีกระแส

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 688.11 ล้านบาท ซึงเป็นผลจากการได้รับเงินกู้ ยืมระยะสนั 1,501.51 ล้านบาท การ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 75 .  ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน การจ่ายชําระคืนเจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี 

63.40 ล้านบาท  

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ  วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.62 เท่า ปี 2557 ที 0.80 เท่า   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 8,398.69 ล้านบาท เป็นทุนชําระแล้วของหุ้นสามัญและหุ้น

บริุมสทิธิรวม 11,810.36 ล้านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,734.18) ล้านบาท สํารองตามกฎหมาย 334.60 ล้านบาท 

กําไรทียงัไม่เกิดขนึจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขาย 0.50 ล้านบาท และ สว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ (12.59) ล้านบาท 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสนิรวมทงัสนิ 5,240.83 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสนิหมนุเวียน 

4,612.35 ล้านบาท และหนีสนิไม่หมนุเวียน 628.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ของหนีสนิรวม 

ตามลาํดบั ทงันี หนีสนิหมนุเวียนประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,298.95 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 865.00 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 1,381.60 ล้านบาทและหนีสนิหมุนเวียนอืน 66.80  ล้านบาท  

หนีสนิไม่หมนุเวียนประกอบด้วยหนีสนิระยะยาวจากเงินกู้ ยืมกลุม่สถาบนัการเงิน 200.00 ล้านบาท เงินกู้ ยืมจากกิจการที

เกียวข้องกนั 270.60 ล้านบาท และหนีสนิอืน 157.88 ล้านบาท  
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เงนิกู้จากสถาบันการเงนิ  : 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่งจํานวน 1,343 ล้านบาท และ 1,163 

ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีอัตราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึงเป็นการทําสญัญาระยะสนัสําหรับวงเงินสินเชือเดิมรวม

จํานวน 1,500 ล้านบาท เพือซือเศษเหลก็ ต่อมาในวนัที 26 ธันวาคม 2557 กลุม่บริษัทได้เพิมวงเงินสินเชือดังกล่าวรวมเป็นเงิน 

1,998 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึงจํานวน 724 ล้านบาท และ 922 ล้าน

บาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซงึเป็นการทําสญัญาระยะสนัสาํหรับวงเงินสินเชือเดิมรวมจํานวน 

968 ล้านบาท เพือค่าสาธารณูปโภค ต่อมาในวันที 29 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้เพิมวงเงินสินเชือดังกล่าวรวมเป็นเงิน 

1,068 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 กลุม่บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนงึจํานวน 112 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบียร้อยละ 

BIBOR+2 ต่อปี ซงึเป็นการทําสญัญาระยะสนัสําหรับวงเงินสินเชือรวมจํานวน 150 ล้านบาท เพือค่าวัตถุดิบอืนๆ (2557 : ไม่

มี) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนงึจํานวน 120 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.81 

- 4.82 ต่อปี เพือเป็นเงินทนุหมนุเวียน (2557 : ไม่มี) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่บริษัทได้ทําสญัญากบัสถาบนัการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพือขอรับวงเงินสินเชือรวม

จํานวน 6,723 ล้านบาท เพือเป็นเงินทนุหมนุเวียน อตัราดอกเบียของวงเงินสนิเชือเหลา่นีมีดงันี 

วงเงิน อตัราดอกเบีย 

1) วงเงินเบิกเกินบญัชี อตัราดอกเบียขนัตําสาํหรับเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) 

2) ทรัสต์รีซีทส์สกุลเงินบาท อตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) 

3) ตวัสญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุม่บริษัทได้ทําการเบิกใช้วงเงินสนิเชือซงึรวมถงึเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทแล้ว

จํานวน 824 ล้านบาท และ 1,120 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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2. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาวประกอบด้วยสญัญาเงินกู้  2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัท ี29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบียลอยตัวร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี และฉบับที 2 ลงวันที  9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบียลอยตัวที MLR - 2 ต่อปี และข้อตกลงเพิมเติมอืนแนบท้ายสญัญา โดยบริษัทใช้ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท

ย่อยทงั  แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เงินกู้ ยืมมีข้อจํากัดเกียวกับ

การดํารงอตัราสว่นทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น ซงึเป็นไปตามเงือนไขในสญัญาเงินกู้ระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

 กลุ่มบริษัทได้เจรจากับผู้ ให้กู้ เพือขอเปลียนแปลงงวดการชําระหนี เพือให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนีทีได้

ประมาณไว้โดยอิงจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ ให้กู้  ในช่วงทีการพิจารณา

เปลียนแปลงงวดการชําระหนีดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป กลุ่มบริษัทก็ยังคงจ่ายชําระเงินกู้ตามเงือนไขทียังมีผลบังคับใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั 

ณ วันที 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีตํากว่าอัตราทีระบุไว้ในเงือนไขสญัญาเงินกู้ ระยะ

ยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติผ่อนผันในการไม่ปฏิบัติตามในเรืองดังกล่าวจากผู้ ให้กู้

แล้ว 

ปัจจยัและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้องอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจเกิดขนึ ดงันี 

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิดแล้วแต่ยงัไม่เข้าเงือนไขการเป็นหนีสนิ 36 ล้านบาท  

2. หนงัสอืคําประกนัธนาคารออกให้ราชการ 386 ล้านบาท 

3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร 13.21 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมค่าบริการ) 99 ล้านบาท  

ปัจจยัอืนทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสยีงทีระบใุนหวัข้อปัจจัยความเสยีง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 25 เครืองมือทางการเงิน  
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 4,208,000 

บาท  

ค่าบริการอืนๆ    (Non-audit fee)  

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบ

การเงินตามมาตรฐานอินเดีย  งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  ค่าเดินทาง  ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก 

เป็นต้น จํานวน 3,178,935 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการที

เกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดัดงักลา่ว  
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริษัท

ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็นสาระสําคัญทังของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทงัควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที  31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซงึครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลยีนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํา

ทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย

ให้ นางสาวปรารถนา สิงหะเนต ิเป็นผู้ลงลายมือชือกํากบัเอกสารนีไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของนางสาว

ปรารถนา สิงหะเนต ิกํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าวข้างต้น” 

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

   

.  นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  

(Mr. Taratorn Premsoontorn)  ………………………………… 

.  นายราจีฟ มงักลั กรรมการ  

  (Mr. Rajiv Mangal)  ………………………………… 

  

ประทับตราบริษัท 

 

ผู้รับมอบอํานาจ   

นางสาวปรารถนา  สงิหะเนติ เลขานกุารบริษัท ………………………………… 
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายคชิูค  ชัทเทอจี * 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

27 เมษายน 2549 

46 -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

University of Calcutta India 

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

Chartered Accountants of India) 

Institute of Chartered Accountants of India 

0 ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุัน 

2556 – ปัจจบุัน 

2555 – ปัจจบุัน 

 

2555 – ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจบุัน 

 

2552 – ปัจจบุัน 

2552 – ปัจจบุัน 

 

2551 – ปัจจบุัน 

2551 – ปัจจบุัน 

2549 – ปัจจบุัน 

2547 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการคณะจัดการ 

(Finance & Corporate) 

กรรมการ 

ประธานกรรมการและ

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

Tata Steel Special Economic Zone Limited, India  

บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 

Tata Incorporated, USA 

Tata Steel Limited, India  

 

Tata Steel Odisha Limited., India 

Tata Steel Global Procurement Company Limited, 

Singapore 

Tata Metaliks Limited, India 

Tata Steel Global Minerals Holdings Pte Limited, 

Singapore 

Tata Steel Global Holdings Pte Limited, Singapore 

NatSteel Holdings Pte Limited, Singapore 

Tata Steel Europe Limited, UK 

The Tinplate Company of India Limited, India 

 

                                                

 

 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
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เอกสารแนบ  

 

     

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.    นายมาริษ  สมารัมภ์  

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

72 - ปริญญาตรี บญัชี University of the East,  

Philippines 

- Program for Management Development, 

Harvard Business School, USA 

 

- Director Certificate Program 

   (DCP : 33/2003) 

- Board 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 new SEC 

Act (May 2008) 

- Handling Conflicts of Interest: What the 

Board should do? (2008) 

0 ไมมี่ 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

55  - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2546 - 2558 

 

2544 - ปัจจบุนั 

2551 - 2554 

2547 - 2553 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ด้านความยังยืน  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทีปรึกษาอิสระ 

กรรมการและรองประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. อัครา รีซอร์สเซส 

 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

 

บจก. พีเอซ ีสยาม 

บจก. มาร์ช พีบ ี

บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

บจก. เอม็.อี.ด.ี 

บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ส 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

3 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.    ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

 

67 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   Michigan State University, USA 

-  ปริญญาตรี บญัชี  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

-  Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) 

-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

22,000 

(0.00) 

ไมมี่ 2551 – ปัจจบุัน 

 

2543 – 2556 

2542 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

บมจ. ซาบีนา่ 

 

บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 

บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

4 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.   นายหัตถศักดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ 

      กรรมการอิสระ และ  

      กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

28 มีนาคม 2556      

58 - ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) 

  New York University, School of Law, USA 

- ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  

  University of  Miami, School of Law, USA  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- Corporate Secretary (CSP: 4/2003) 
- Director Certification Program  (DCP: 33/2003) 
- Audit Committee Program (ACP: 13/2006) 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA: 

1/2007) 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 

(MFR: 6/2008) 
- Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management (MIR: 2/2008) 
- Role of the Compensation Committee Program  
  (RCC: 6/2008)  
- Role of Chairman Program (RCP: 20/2008) 
- Director Certification Program Refresher Course 
 - Successful Formulation and Execution Strategy  
   (SFE: 1/2008)  
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM: 

1/2009) 
- Chartered Director Class (CDC: 7/2013) 
- Successful Formulation & Execution Strategy 
  (SFE: 18/2013) 

 - How to Measure the Success of Corporate 
Strategy  (HMS: 2/2013) 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุัน 

2557 – ปัจจบุัน 

2549 – 2552 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย 

บมจ. สรุพลฟู้ดส์  



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

5 

 

เอกสารแนบ  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  

กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  Oklahoma City University, USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 

- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 

- Finance for Non-Finance Directors Program  

(FND : 7/2003) 

 

 ไม่มี 2539 – ปัจจบุัน 

2546 – 2552 

2544 – 2557 

 

 

รองผู้จัดการอาวโุส 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ประสิทธิ พัฒนา 

บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

6 

 

เอกสารแนบ  

 

 *หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวิเวก คามรา มีผลตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2558 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.   นายอาชีช อนปัุม 

       กรรมการบริษัท และกรรมการ 

คณะจัดการ 

 

 

      วันทีได้รับการแต่งตัง 

      1 มิถุนายน 2558 

 

46 -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครืองกล) 

Birla Institute of Technology Ranchi, India 

- Advanced Management Program CEDEP,  

    (INSEAD, France) 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 

2556 - 2558 

 

2552 – 2556 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Executive-in Charge Tubes 

Division 

Chief of Marketing & Sales, 

Long Products 

NatSteel Holdings Pte. Limited, 

Singapore  

Tata Steel Limited, India 

 

Tata Steel Limited, India 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

7 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.   นายปิยุช กุปต้า 

       กรรมการบริษัท และกรรมการ 

คณะจัดการ 

 

 

 

 

 

 

     วันทีได้รับการแต่งตัง 

      23 ตุลาคม 2554 

46 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  

Montreal, Canada 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

    Engineering College, Kota, Rajasthan 

-  Chevening Scholar, Leeds University, UK 

-  Advanced Management Program, CEDEP, 

France 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2556 

2554 – 2554 

2550 – 2554 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม 

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการ

ขาย – ผลิตภัณฑ์ ทรงแบน 

Indian Steel & Wire Products Limited 

Tata Steel Processing & Distribution 

Company 

Tata Martrade International Logistics 

Company Limited 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

Tata Steel Limited, India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.   นายราจีฟ มงักัล* 

กรรมการบริษัท กรรมการคณะจดัการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 ธันวาคม 2556 

 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)        

  (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India 

-  PGDBM, XLRI  Jamshedpur, India 

-  Advanced Management Program CEDEP  

  (INSEAD, France) 

 

0 ไมมี่ 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหลก็ลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและ 

การขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

.  นายธนะ  เรืองศิลาสิงห ์  

    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 ตุลาคม 2546 

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

200,000 

(0.00) 

ไม่มี 2557 – ปัจจบุัน 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

2554 – 2555 

 

2553 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานกลุม่

อุตสาหกรรมเหล็ก  

รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ - การผลิต 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ – อํานวยการผลิต 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

10 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

.  นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก้า 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

 การเงินและบญัชี 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มกราคม 2557 

 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

University of Mumbai, India 

- Cost & Works Accountants 

Institute of Cost & Works Accountant of India 

 - Post Graduate Diploma in Management, 

Xavier Institute of Management, 

Bhubaneswar, India 

 

0 ไมมี่ 2557 – ปัจจบุัน 

2557 – ปัจจบุัน 

2554 – 2557 

2552 – 2554 

 

 

  

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – บญัชี 

หวัหน้าหนว่ยวิเคราะห์ธุรกิจ – 

ผลิตภัณฑ์ทรงยาว  

 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) 

Tata Steel Limited, India 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มกราคม 2553 

 

52 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไม่มี 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นาย ไพฑูรย์ เชือสขุ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –จัดหา 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนอื 

0 

 

ไมมี่ 2555 - 2556 

2554 - 2555 

2553 - 2554 

2544 - 2553 

กรรมการ 

ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – เหล็กรีด 

ผู้จัดการสว่น – ผลิตเหลก็แท่ง 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

13 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1 .  นายบสิวาจิต โกซ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 กันยายน 2554 

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

(Metallurgical) Ranchi University, India 

0 

 

ไมมี่ 2555 - 2558 

 

2554 - 2555 

 

2554 - 2554 

2553 – 2554 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

ทีปรึกษาอาวโุส – กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Chief Technology (Steel & Mills) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

Tata Steel Limited, India 

 

*หมายเหตุ  ได้รับคําสงัให้โอนย้ายกลบัไปปฏิบติังานที Tata Steel Limited, India มีผลตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2558



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

14.  นายทรงศักดิ  ปิยะวรรณรัตน์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

การตลาดและการขาย 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

 1 มกราคม 2556 

44 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 

    การบญัชี ภาควิชาสถิติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0 

 

ไมมี่ 2555 - 2555 

2547 - 2555 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โครงการ 

ผู้จัดการส่วนการขายภายในประเทศ 

 

บจก. ทีเอสเอ็น ไวร์  

บจก. สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

15 

 

เอกสารแนบ  

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งแทน นายจันดรา โมฮาน เวอร์มา มีผลตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

15.   นายอมิท คนันา 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร

การลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน  2558 

 

48 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

National Institute of Technology 

Jamshedpur,  India 

0 ไมมี่ 2557 - 2558 

 

2553 - 2557 

 

2551 - 2553 

Head Improvement Initiatives, Office of 

VP Corporate Office 

Head IEM – PH and IGD, PH & IGD 

Head TQM (KM, MIS &BA), ASPIRE 

Knowledge Management Group  

 

Tata Steel Limited, India  

 

Tata Steel Limited, India  

 

Tata Steel Limited, India 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานชลบุรี 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

 

56 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล) 

Bihar Institute of Technology, India 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจบุัน 

2554 – 2555 

2552 – 2554 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส - MD Office (MBF 

Operation) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

17 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.   นายวนัเลศิ การวิวฒัน์  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานระยอง 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั 

0 

 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

2554 – 2555 

2553 – 2554 

 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ผลิตเหล็กแทง่ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  

18 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

18.  นายชัยเฉลิม บญุญานวุตัร 

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

31 กรกฎาคม 2555 

 

46 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- Global Leadership Development 

Programme, at India/UK 

 

 

 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2555 

2553 – 2555 

 

 

กรรมการและ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ 

ผู้จัดการโรงงาน  สระบุรี 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส-  

สว่นเหลก็แทง่และซอ่มบํารุง 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558  
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เอกสารแนบ  

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ 

เลขานกุารบริษัท 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

20 ตุลาคม 2551 

53 -  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- Company Secretary Program  

- Fundamental Practice for Corporate Secretary 

 

0 ไม่มี 2551 – ปัจจบุัน 

 

ผู้จดัการส่วนอาวโุส – 

สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 



           เอกสารแนบ   

1 

 

 

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ซึงดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 

 
ชือ – สกลุ 

 
บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จาํกัด บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด   บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด  

. นายราจีฟ         มงักลั /// ///  /// 

. นายธนะ           เรืองศิลาสิงห์  / / / 

. นายชิชร์ิ  วีเจย ์ ปิมปลิก้า - / / 

. นายศิโรโรตม์    เมธมโนศกัด ิ / / / 

5. นายอรุน คูมาร์  ชอว์ดารี // - - 

6. นายวนัเลิศ       การวิวฒัน์ / - // 

7. นายชยัเฉลมิ     บุญญานุวตัร - // - 

  คน  คน  คน 

    
   หมายเหตุ :               / =  กรรมการ     //  =  กรรมการผู้ จดัการ    /// = ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ   

2 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

47 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ 
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

2.    นายธนะ  เรืองศลิาสิงห์   

       รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

       การผลิต 

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – 2555 
 
2547 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั 

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็  
รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ - การ
ผลติ 
ผู้ ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 
อํานวยการผลิต 
กรรมการ 
กรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

3 

 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)       

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

52 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

4.    นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

49 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 - ปัจจบุนั 

2554 - 2555 

2553 - 2554 

กรรมการ 

ผู้จดัการโรงงาน – ระยอง 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็ก

แทง่ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

5.    นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

56 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(เครืองกล) Bihar Institute of 
Technology, India 

0 
 

ไม่มี 2554 – 2555 
2552 – 2554 
 

ผู้จดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส - MD Office 
(MBF Operation) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ   

4 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  
 

 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ 
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

CEDEP (INSEAD, France) 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

2.   นายธนะ  เรืองศิลาสิงห์   

      รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

      การผลิต 

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2554 – 2555 

 

2553 – ปัจจบุนั 

2547 – ปัจจบุนั 

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็  

รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ - การ

ผลติ 

ผู้ ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

อํานวยการผลิต 

กรรมการ 

กรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

5 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิาร

อบรมเกียวกับบทบาท หน้าที และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก้า 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University 
of Mumbai, India 

- Cost & Works Accountants 
Institute of Cost & Works 

Accountant of India 
- Post Graduate Diploma in  

Management, Xavier Institute of 
Management, Bhubaneswar, 

India 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 
2554 – 2557 
2552 – 2554 
 

 
  

กรรมการ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – บญัชี 
หวัหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – 
ผลติภณัฑ์ทรงยาว  

 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. ทาทาสตลี (ประเทศไทย) 

Tata Steel Limited, India 
 
 

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

52 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

5.   นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร 
      ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

46 -  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- Global Leadership Development 
   Programme, India/UK 

0 
 

ไม่มี 2555 – 2555 
2553 – 2555 
 

ผู้ จดัการโรงงาน  สระบรีุ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส-  
ส่วนเหล็กแท่งและซอ่มบํารุง 

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

    

 

 



           เอกสารแนบ   

6 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.    นายราจีฟ มงักัล* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  
 
 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์      
(Metallurgy) (เกียรตนิิยม) University 

of Roorkee, India  
- PGDBM, XLRI  Jamshedpur, India 
- Advanced Management Program 

CEDEP (INSEAD, France) 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

2. นายธนะ  เรืองศลิาสิงห์   

    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

60 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

   Ohio State University, USA 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – 2555 
 

2553 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั 

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็  

รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ - การ
ผลติ 
ผู้ ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 
อํานวยการผลิต 

กรรมการ 
กรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

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

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

7 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิก้า 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก 
University of Mumbai 

- Cost & Works Accountants 
Institute of Cost & Works 

Accountant of India 
- Post Graduate Diploma in 

Management, Xavier Institute of 
Management, Bhubaneswar, India 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุนั 
2554 – 2557 
2552 – 2554 
 

 
  

กรรมการ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – บญัชี 
หวัหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – 
ผลติภณัฑ์ทรงยาว  

 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

บมจ. ทาทาสตลี (ประเทศไทย) 

Tata Steel Limited, India 
 

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

52 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

 

5.    นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

49 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2553 – 2554 

กรรมการ 
ผู้จดัการโรงงาน – ระยอง 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็ก
แทง่ 
 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 

 



รายละเอียดเกียวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2558 

1 

 

เอกสารแนบ 3 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธิุดา แก่นจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มิถุนายน 2553 

48 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์ 

    และวิศวกรรม มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 

 

- Certified Public Accountant  ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- Certificate of CFO ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

- สัมมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide 

ACPG 12/2014”    จัดโดย Thai Institute of 

Directors 

- สัมมนา “Beyond Just Auditing”  

จัดโดย Intelligence Business Networks 

- สัมมนา” Good Corporate Governance”   

จัดโดย National Corporate Governance 

Committee 

- สัมมนา “Strengthening Corporate 

Governance Practices in Thailand”  

จัดโดย  Thai Institute Of Directors 

- สัมมนาอืน ๆ ซงึจัดโดย สมาคมนกับญัชีและผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตแหง่ประเทศไทย และสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   

0 ไม่มี 2548 – 2552 

 

หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 


