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ส่วนที* 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน (เดิมชื!อบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากดั   )มหาชน  (จดัตั Aงขึ Aนตามโครงสร้างการควบ

รวมกิจการระหว่างบริษัท  N.T.S. ซึ!งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บริษัท SISCO และ SCSC ซึ!งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮ

ลดิ Aง จํากดั 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื!น )Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ 

SCSC ซึ!งทั Aงสามบริษัทเป็นผู้ผลติเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที!มีความเชี!ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

จาก บริษัท ทาทา สตีล ประเทศอนิเดีย และทีมผู้บริหารที!มีความรู้ความสามารถจากบริษัท N.T.S., SISCO และ SCSC 

การดําเนินงานของบริษัทเป็นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้กําหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด 

และบริษัทย่อยทั Aงสามจะดูแลด้านการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที!บริษัทกําหนดไว้ทั Aงด้านการตลาด การวางแผน

การผลิต การจดัหาวตัถดุิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล และการบริหารงานด้านอื!นๆ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที! Tata Steel Limited (“TSL”) ถือ

หุ้นอยู่ใน สดัส่วนร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสํานกังานใหญ่ตั Aงอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั Aงนี A TSL เป็นบริษัทจด

ทะเบียนที!จัดตั Aงขึ Aนภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที!หลากหลายหนึ!งในสามอนัดบัแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า 

TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที!ตั Aงอยู่ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที!หลากหลายจึงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทั Aงยงัให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที!ในเรื!องการดําเนิน 

งานทางธุรกิจ ทั Aงทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทาง

สํานักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานที!ประเทศสิงคโปร์ TSL ขบัเคลื!อนกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานใน

ประเทศอนิเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ทาทา สตีล )ประเทศไทย(  มุ่งมั!นในการสร้างความปิตยินิดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลติภัณฑ์และการบริการที*เหนือ

ระดับ สําหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ*มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เราจะทําให้วิสยัทศัน์ของเราบรรลผุลสําเร็จ ด้วยการเพาะบม่วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื*อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนา

อย่างต่อเนื*องควบคูไ่ปกบัการรักษาไว้ซึ!งการทํางานอย่างมีความสขุของพนกังานและการยึดมั!นในมาตรฐานสงูสดุของการดําเนิน

ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
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1.2 การเปลี*ยนแปลงและพัฒนาการที*สําคัญ 

ประวตัิและพฒันาการที!สําคญัที!ผ่านมามีดงันี A 

2545 • บริษัทจดทะเบียนจดัตั Aงขึ Aนเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ในชื!อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน)” (MS) 
• บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กบั SISC และ SCSC ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ Aง จํากดั (CHC) 
• ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนมุตัใิห้หลกัทรัพย์ของบริษัทเริ!มซื Aอขายภายใต้หมวด “REHABCO” 

2547 • ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ย้ายหมวดการซื Aอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทกลบัสู่หมวด “CONMAT” 

2548 • CHC บรรลขุ้อตกลงที!จะขายหุ้น MS ที!ถืออยูใ่นบริษทัทั Aงหมดให้แก่กลุม่ Tata Steel 

2549 • กลุ่ม Tata Steel ร่วมกนัยื!นคําเสนอซื Aอหลกัทรัพย์ของบริษัททั Aงหมดโดยสมคัรใจ จากผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการทั!วไป 
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี!ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel” 
• บริษัทเปลี!ยนชื!อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)” 
• ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเปลี!ยนแปลงชื!อย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื Aอขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 

2550 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2549 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร
สทุธิ) 

2551 • บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั  ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท (20% 
ของกําไรสทุธิ) 

2552 • โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ!งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวตัถดุบิได้กอ่สร้างเสร็จ
สมบรูณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2554 

 

• ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศปรับเปลี!ยนหมวดการซื Aอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL” 
• โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยดุการผลิตเป็นการชั!วคราว เนื!องจากราคาวตัถดุิบที!มีราคาสงูขึ Aน และคาดว่าจะ

กลบัมาดําเนินการผลติเมื!อความผนัผวนของราคาวตัถดุิบกลบัเข้าสู่สภาวะการณ์ที!เหมาะสม 
• บริษัทเปิดตวัตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” 

2555 • บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภณัฑ์ใหม ่ เป็น “เหล็กเพลา” (Special Bar Quality) ซึ!งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย 

• บริษัทเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั!นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั Aงแรกในประเทศไทย สําหรับพื Aนที!ที!มี
แนวโน้มเรื!องแผ่นดินไหว 

2556 • บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัท NTS ได้รับรางวลัการรับรองระบบจดัการชีวอนามยั และความปลอดภยัในการทํางาน 
2557 

 

• บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัท NTS ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคณุภาพ จากกระทรวง
อตุสาหกรรม 
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• บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เพื!อเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจ และร่วมแก้ไขปัญหาการทจุริต ในประเทศไทย 

• บริษัทได้รับการคดัเลือก ให้เป็น 1 ใน 51บริษัท ให้อยู่ในรายชื!อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ 
รายชื!อ ”หุ้นยั!งยืน” 

• บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนําร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability 
Forum เพื!อส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที!เป็นมติรและคํานงึถงึสิทธิเด็ก 

• SCSC บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรมอตุสาหกรรมพื Aนฐานและการเหมืองแร่ 
 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น 

   

  

 

   

 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจดัสรรกําลงัการผลิตสําหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายที!จะทําให้เกิดผลกําไรสงูสุดแก่บริษัทโดยรวม 

ด้วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถผลิตสินค้าได้

หลากหลาย จงึสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที! 

 

บริษัทย่อย 
ทุนชําระแล้ว )ล้านบาท(  

ณ 31 มีนาคม 2559 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ 

บมจ. เอน็.ที.เอส สตีลกรุ๊ป 4,627.96 ผลติเหล็ก เหล็กเส้นและเหล็กลวด  

บจก. เหล็กสยาม )2001( 120.00 ผลติเหล็ก เหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลติเหล็ก เหล็กเส้น 

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. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีสดัส่วนของรายได้จากการจดัจําหน่ายตามประเภทผลิตภณัฑ์ ซึ!งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดงันี A 

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ 

ประเภทผลิตภณัฑ์  ปี 2558  – 2559  ปี 2557  - 2558  ปี 2556  - 2557 

  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ 

ภายในประเทศ     

เหล็กเส้น 10,545 63.0  13,772 64.5  14,610 57.6 

เหล็กลวด 3,115 18.6  4,505 21.1  6,841 27.0 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 1,295 7.8  1,403 6.5  1,131 4.4 

อื!นๆ 53 0.3  81 0.4  103 0.4 

รวมรายได้จากการจัดจาํหน่าย
ภายในประเทศ 15,008 89.7 

 
19,761 92.5  22,685 89.4 

  
 

  
 

  
 

 

ส่งออก  
 

  
 

  
 

 

เหล็กเส้น       1,705      10.2       1,488        7.0       2,495 9.8 

เหล็กลวด            20        0.1           99        0.5          164 0.7 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 
             -          -             -          -             - - 

อื!นๆ              -          -             7        0.0           19 0.1 

รวมรายได้จากการส่งออก        1,725     10.3      1,594 7.5      2,495 10.6 

          

รวมรายได้จากการจัดจาํหน่าย

ทั'งสิ 'น 16,733 100.00 
 

21,355 100.00 

    

25,363 100.00 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1. เหล็กเส้น 

ผลิตภัณฑ์นี Aประกอบด้วยเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อยที!มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25  มม  .และ  10-40  มม  .ตามลําดับ 

เหล็กเส้นกลมผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก (.เลขที! 20-2543 ชั Aนคณุภาพ SR 24  และเหล็กข้ออ้อยผลิตตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม   )มอก  (.เลขที!  24-2548  ชั Aนคุณภาพ  SD 40  และ  SD 50  ภายใต้เครื!องหมายการค้า  TATA 

TISCON ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนี Aใช้ในภาคการก่อสร้างในด้านเสริมคอนกรีตอาทิ คาน เสา และพื Aนของถนน สะพาน สนามกีฬา 

เขื!อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น 

นอกจากนี Aบริษัทยงัได้พฒันาผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย โดยมีคณุสมบตัิสามารถต้านทานแรงสั!นสะเทือนแผ่นดินไหวภายใต้ชื!อ 

ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดัzกไทล์ ชั Aนคุณภาพ SD 40 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม   .มีคุณสมบตัิตาม มาตรฐานสากล

เทียบเท่าเหล็กเส้นต้านทานแรงสั!นสะเทือนแผ่นดินไหวจากทั!วโลก มั!นใจได้ว่าโครงสร้างอาคารในพื Aนที!มีความเสี!ยงจาก

แผ่นดินไหวในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองและปลอดภยัมากขึ Aน 

2. เหล็กลวดคาร์บอนตํ*า 

เหล็กลวดคาร์บอนตํ!าชั Aนคณุภาพ SWRM 6-22  SWRY 11 และ  SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-16  มม  .โดยผลิต

ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม   )มอก  (.เลขที!  348-2540  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  JIS G 3503   )1980  ( อีกทั Aงมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ JIS G 3507 )1991 ( ตามลําดบั เหล็กลวดคาร์บอนตํ!านี Aใช้เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมผลิตเหล็กลวดต่าง ๆ เช่น ลวด

ผกูเหล็ก ตะป ูลวดตาข่าย ลวดชุบสงักะสี ลวดหนาม ลวดเชื!อม ลวดเบอร์ สกรู โซ ่และน๊อต เป็นต้น 

3. เหล็กลวดคาร์บอนสูง 

เหล็กลวดคาร์บอนสูงชั Aนคุณภาพ SWRH 27-82  มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  5.5-19  มม  .โดยผลิตตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก (.เลขที! 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูงนี Aใช้เป็นวตัถุดิบในอตุสาหกรรมผลิตลวดเหล็ก เช่น ลวด

เหล็กแรงดงึสงู ลวดเหล็กตีเกรียว สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบดิ และลวดสลิง เป็นต้น 

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ผลิตภณัฑ์นี Aประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนํ Aา ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  )มอก  (.เลขที!  1227-2539  ชั Aน

คณุภาพ SM 400-570  และ  SS 400-540  ภายใต้เครื!องหมายการค้า บกส  .ผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณขนาดเหล็กนี Aใช้ในภาคการ

ก่อสร้าง เช่น โครงหลงัคา เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เป็นต้น 
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5. เหล็กเพลา 

เหล็กเพลามีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40  มม  .โดยชั Aนคุณภาพ  SS 400  ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์  JIS G 3101   )1995 (

สําหรับการใช้งานทั!วไป และชั Aนคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ JIS G 4051   )1979  ( สําหรับการใช้งาน

พิเศษ ซึ!งใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมทั!วไป 

6. เหล็กตัด และ ดัดสําเร็จรูป 

ผลติภณัฑ์นี Aใช้ผลติภณัฑ์ที!มีคณุภาพของบริษัทเป็นวตัถุดิบในการตดั และดดัตามรูปร่างที!ลกูค้าต้องการ ซึ!งช่วยในเรื!องการ

ประหยดัพื Aนที!ในการกองเก็บ ร่นระยะเวลาในการจัดเตรียมวสัด ุเคลี!อนย้าย และก่อสร้าง อีกทั Aงลดต้นทนุด้านแรงงาน อปุกรณ์ 

ค่าขนส่ง และเศษเหล็ก พร้อมด้วยหน้าตดัที!เรียบ และรูปทรงที!สมํ!าเสมอ เป็นต้น 

ในปีที!ผ่านมา บริษัทได้พฒันาผลติภณัฑ์เหล็กปลอกสําเร็จรูป ภายใต้เครื!องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ )TISCON 

SUPERLINKS) สําหรับงานก่อสร้างบ้าน และเหล็กเดือย )Dowel) สําเร็จรูป สําหรับโครงการก่อสร้างถนน โดยขายผ่านช่องทาง 

Modern Trade และ ผู้แทนจําหน่ายของบริษัท 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ!งประกอบด้วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั!นที!จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่

คุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากลโดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก   .9001-2552  หรือ ISO 

9001:2008   ) มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ   (นอกจากนี Aบริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล

สิ!งแวดล้อมโดย  SCSC N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก  .14001-2548  หรือ ISO 14001:2004 

)มาตรฐานสากลของระบบการจดัการสิ!งแวดล้อม( 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่มาตรการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื!อสุขอนามยัของพนกังานทกุคน โดย 

SISCO SCSC และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก .18001 -2554 หรือ TIS 18001:2010 และ BS OHSAS 18001:2007 

)มาตรฐานสากลสําหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั( 

เดือนมกราคม 2559 ฝ่ายการตลาดและการขายของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 9001  :2559 หรือ ISO 9001  :2015 

)มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคณุภาพ( 
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทนุ 

บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์สําหรับข้อยกเว้นทางภาษีที!ได้รับจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ )BOI)  ที!บริษัทย่อย มี

อยู่ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 ซึ!งสิทธิประโยชน์ดงักล่าว สามารถสรุปได้ดงันี A  

 
ปริมาณการผลิต  

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ที*ได้รับ 

NTS 
ระยะที! 2 

 

 

 

MBF* 

 

 

 
SISCO 
ระยะที! 1 

 

 

500,000 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

372,000 

 

• ได้รับยกเว้นภาษีนิติบคุคลเป็นเวลา 8 ปี ตั Aงแต่ปีที!เริ!มดําเนินการ  
(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) 

• ผลขาดทนุที!เกิดขึ Aนตั Aงแต่ปีที! 1 ถึงปีที! 8 สามารถนํามาหกักําไรที!ต้องเสียภาษีใน 5 
ปีถดัไป 

• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี  
ตั Aงแต่วนัที!เริ!มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) 

• ผลขาดทนุที!เกิดขึ Aนตั Aงแต่ปีที! 1 ถึงปีที! 8 สามารถนํามาหกักําไรที!ต้องเสียภาษีใน 5 
ปีถดัไป 
 

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื!องจกัร 
• ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุน เป็นเวลา 3 ปี 

(ธันวาคม ปี 2558 – พฤศจิกายน ปี 2561) 
• ผลขาดทนุที!เกิดขึ Aนตั Aงแต่ปีที! 1 ถึงปีที! 3 สามารถนํามาหกักําไรที!ต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 
 *Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหลก็ขนาดเลก็  
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

การตลาด 

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้น 

บริษัทจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์โดยดําเนินการผ่านเครือข่ายของผู้ จําหน่ายสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจงัหวดัต่างๆ 

ทกุภมูิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทนั Aน จะจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ผู้ รับเหมาและเจ้าของ

โครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดงันั Aนจงึทําให้แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ Aนจนทํายอดขาย

ได้มากที!สดุในประเทศไทย และขยายส่วนแบง่การตลาดได้สงูขึ Aนกวา่ปีที!ผ่านมา โดยบริษัทได้เน้นการขยายลูกค้าใหม่ๆ ตาม

ภาคต่างๆ โดยใช้วิธีการเพิ!มการเข้าถึง และกิจกรรมทางการตลาด ถงึร้านค้าปลีกตามต่างจงัหวดั อีกทั Aงการจดัตั Aงคลงัสินค้าตาม

ภมูิภาค เพื!ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วในการรับสินค้าของบริษัท ซึ!งแตกต่างไปจากวิธีการที!คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ!งส่วน

ใหญ่จะเน้นที!การขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า 

ในส่วนของความพยายามที!จะปรับปรุงสดัส่วนของผลิตภณัฑ์ต่างๆ นั Aน ในปีที!ผ่านมา บริษทัยงัคงให้ความสําคญักบัผลติภณัฑ์

ใหม่อย่างต่อเนื!อง บริษัทได้จดัตั Aงทีมพฒันาตลาด เพื!อเข้าถึง ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ บริษัทควบคมุงาน

ก่อสร้าง ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้แทนจําหน่าย เพื!อผลกัดนั และสร้างการรับรู้ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัท เหล็กต้าน

แรงสั!นสะเทือนแผ่นดินไหวในชื!อ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ดัzกไทล์, เหล็กเส้นรับแรงสงู SD 50 และ เหล็กตดั และดดั ในส่วน

ผลติภณัฑ์ใหม่ บริษัทได้มีการพฒันาผลติภณัฑ์เหล็กปลอกสําเร็จรูป ภายใต้เครื!องหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิค์ ) TISCON 

SUPERLINKS) สําหรับงานก่อสร้างบ้าน และเหล็กเดือย )Dowel) สําเร็จรูป สําหรับโครงการก่อสร้างถนน  

2. เหล็กลวด 
LCWR เป็นเหล็กลวดที!ผู้แทนจําหน่ายไปยงัผู้ผลติสินค้าสําเร็จรูปเช่น ตะป ูรั Aว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สําหรับเหล็ก

ลวดพิเศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถกูส่งให้กบัผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสงูสําหรับงานคอนกรีตอดัแรง )PC wire, PC 

strands) ลวดเชื!อมในอตุสาหกรรม สลกัภณัฑ์ขั Aวไฟฟ้า ลวดเหล็กสําหรับลวดขอบยางรถยนต์ )Tire bead wires) และ ลวด

เหล็กสําหรับงานขึ Aนรูปสปริง เป็นต้น ซึ!งเป็นการขายไปยงัลกูค้ากลุ่มผู้ผลิตโดยตรงเป็นหลกั ในปีที!ผา่นมาบริษทัได้พฒันา

คณุภาพของเหล็กลวดให้ดีขึ Aน และพฒันาเหล็กลวดใหม่ และคณุภาพสงูออกสู่ตลาด อาทิเช่น เหล็กลวดคาร์บอนตํ!าชั Aนคณุภาพ 

ER70S-6 หรือ CO2 สําหรับผลิตลวดเชื!อม เหล็กลวดคาร์บอนสงูชั Aนคณุภาพ SWRH77B สําหรับงานสปริงโช้คอพัใน

รถจกัรยานยนต์ )Shock Absorber) และเหล็กลวดคาร์บอนตํ!าชั Aนคณุภาพ 10B21-22 สําหรับงานน๊อต สกรู ในอตุสาหกรรม

ยานยนต์ และงานก่อสร้าง 
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

บริษัทจําหน่ายผ่านทางตวัแทนจําหน่ายทั Aงในกรุงเทพ ปริมณฑล และจงัหวดัต่างๆ ซึ!งจะกระจายสินค้าต่อไปยงั

ผู้ รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิตแปรรูป และในปีที!ผ่านมา บริษทัได้ขยายผู้แทนจําหน่ายใหม่ และพฒันาเหล็กฉากชั Aนคณุภาพ 

SS 400 ขนาดใหม่ ได้แก่ 40 x 3 และ 50 x 3 ออกสู่ตลาด  

4. เหล็กเพลา 

บริษัทจดัจําหน่ายให้กบัผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั!วไป รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลาขาว 

5. เหล็กตัด และ ดัดสําเร็จรูป 

เป็นบริการพิเศษที!ให้แก่ผู้ รับเหมา โดยเหล็กที!ถกูดดัเป็นรูปทรงต่างๆถกูส่งโดยตรงไปยงัโครงการตามรายการสั!งตดัที!ได้รับจาก

ลกูค้าเพื!อเป็นการลดความสญูเสียเหล็กเส้นที!เหลือเศษจากการตดัและดดัที!หน้างาน อีกทั Aงยงัเพิ!มประสิทธิภาพในการทํางานให้

รวดเร็วยิ!งขึ Aน และลดการใช้แรงงาน ซึ!งเป็นปัญหาใหญ่สําหรับงานก่อสร้างในปัจจบุนั 

ปีที!ผ่านมา บริษัทได้ขยายกําลงัการผลิต ดดั และตดั สงูขึ Aน และขยายลูกค้าใหม่ โครงการใหม่ อีกทั Aงกิจกรรมการทางตลาด เพื!อ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในกลุ่มนี A 

ตลาดส่งออก 

บริษัทส่งออกทั Aงเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื!อนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว กมัพชูา อนิโดนีเซีย และ

ฟิลิปปินส์ นอกจากนี A บริษัทยงัได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื!องหมายการค้า TATA TISCON ไปยงัประเทศอนิเดีย โดย

ได้รับการสนบัสนนุ จากเครือข่ายกระจายสินค้าของ ทาทา สตีล อนิเดีย โดยมีสดัส่วนการขายในตลาดต่างประเทศในปีที!ผ่านมา

อยู่ที!ร้อยละ 10 

สัดส่วนของช่องทางจัดจาํหน่าย  

ช่องทางจาํหน่าย 

ปีงบประมาณ (%) 

ปี 2558-

2559 

ปี 2557-

2558 

ปี 2555-

2556 

ปี 2554-

2555 

ปี 2553-

2554 

ขายตรง 34% 33% 38% 46% 48% 

ตวัแทนจําหน่ายส่วนภมูิภาค 19% 18% 16% 13% 14% 

ตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 47% 49% 46% 41% 38% 

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 
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ภาวะการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 

โครงสร้างของอตุสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทยที!ผ่านมา ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตที!มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า )EAF) และ

ผู้ผลิตที!ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า )Non-EAF) ผู้ผลติที!มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จดัหาเศษเหล็กทั Aงจากภายในประเทศและนําเข้าจาก

ต่างประเทศ เพื!อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลติผลิตภณัฑ์กึ!งสําเร็จรูปที!เรียกว่า เหล็กแท่ง ซึ!งจะถกูนําไปผลติผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปเช่น 

เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที!ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าจะซื Aอเหล็กแท่งในตลาดเพื!อการผลิต

ผลติภณัฑ์สําเร็จรูป แต่ปัจจุบนั ได้มีเทคโนโลยีการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแบบ เหนี!ยวนํา (Induction Furnace) ซึ!งนํามา

จากประเทศจีน มาใช้ในการผลิตเหล็ก โดยจะต้องใช้เศษเหล็กที!มีคณุภาพสงู มาผลิตเป็นเหล็กแท่ง เนื!องจากไม่สามารถปรุง

แต่งนํ Aาเหล็กได้เทียบเท่าเตาหลอมแบบไฟฟ้า มาผลิตเป็นเหล็กเส้นก่อสร้าง และเป็นคู่แข่งรายใหม่ที!เข้ามาในตลาดในช่วงปีที!

ผ่านมา 

เมื!อพิจารณากําลงัการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กบัความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็นว่ายงัคงมี

กําลงัการผลติเหลือเพียงพอที!จะรองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก เนื!องจากปัจจบุนัอตัราการใช้กําลงัการผลิตของ

ผู้ผลิตเหล็กยงัไมถ่ึง 50 % ของกําลงัการผลติรวม และหากพิจารณาจากตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กทรงยาว

ภายในประเทศ จะเห็นว่าความต้องการใช้เหล็กทรงยาว ในปี 2558 คงตวัจากปีก่อนหน้า อยู่ที! 6.14 ล้านตนั และปริมาณการ

ผลติสงูขึ Aนประมาณ 2 % และการนําเข้าลดลง 8 % การนําเข้าที!ลดลงนั Aน เกิดจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหลก็ลวด

คาร์บอนตํ!า ชั!วคราวที!ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาปกป้องอตุสาหกรรมภายใน แต่ถ้าสงัเกต ปริมาณการนําเข้าก็ยงัอยู่ใน

ระดบัสูง อนัเนื!องมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศจีน ทําให้อปุทานมีมากกว่าอปุสงค์ภายในประเทศ ดงันั Aนผู้ผลิตของ

ประเทศจีนจึงพยายามระบายสินค้าไปยงัตลาดต่างประเทศ โดยวิธีการหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบในการสนบัสนนุ

การส่งออกของรัฐบาล จากเหตกุารณ์ดังกล่าวทั Aงกําลงัการผลติภายในประเทศที!มีเหลืออย่างมาก การนําเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศ ในราคาที!ไม่ยตุิธรรมต่อการแข่งขนักบัผู้ผลิตในประเทศ และคู่แข่งใหม ่ที!ใช้เตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี!ยวนํา 

(Induction Furnace) ทําให้ตลาดเกิดภาวะการแข่งขนัสงูและรุนแรงต่อไปในอตุสาหกรรมเหล็ก 

ตลาดต่างประเทศ  การส่งออก  

บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กมัพชูา เวียดนาม และอนิโดนิเซีย 

รวมทั Aงยงัมีการส่งสินค้าเหล็กเส้นไปยงัประเทศอินเดียอีกด้วย เพื!อให้ได้มาซึ!งรายรับสูงสุด ทั Aงนี Aเนื!องมาจากการมีเครือข่ายการ

จดัจําหน่ายที!ดีและมีระบบ จงึส่งผลให้เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายที!ดี และจากการที!บริษทัสร้างความต่อเนี!องใน

การทําธุรกิจ จงึได้รับคําสั!งซื Aอจากลกูค้าในอาเซียนอย่างสมํ!าเสมอ การแข่งขนัส่วนใหญ่มาจากผู้ผลติเหล็กในประเทศไทย 

ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน 
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ในปี 2558 ที!ผ่านมา อตุสาหกรรมเหล็กของโลก ราคาเหล็กปรับตวัลดลงมาโดยตลอด เนื!องจาก ความต้องการเหล็กของโลก

ลดลง 3.2 % เมื!อเทียบกบัปีก่อนหน้า มาอยู่ที!ประมาณ 1, 490 ล้านตนั ทําให้เกิดปริมาณการผลิตส่วนเกิน โดยเฉพาะในประเทศ

ผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะประเทศจีน จงึทําให้เกิดการแข่งขนัทางด้านราคาสงู โดยประเทศจีน ในปี 2558 มีการ

ส่งออกเหล็กออกมาในปริมาณประมาณ 112 ล้านตนั เพิ!มขึ Aน 24 % จากสถานการณ์ดงักล่าวทําให้ผลประกอบการของผู้ผลติ

เหล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บางรายถงึขั Aนขาดทนุโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีน ส่วนใหญ่จะขาดทุนในปีที!ผ่านมา 

อตุสาหกรรมเหลก็ไทยโดยรวม ลดลงประมาณ 3.5 % อยู่ที!ประมาณ 16.7 ล้านตนั ซึ!งเป็นการลดลงต่อเนื!องเป็นปีที!สอง 

เนื!องจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในปีที!ผ่านมา โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา และการ

ลงทนุภาคเอกชนชะลอตวัเช่นกนั ภายใต้ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมของประเทศที!ลดลง แต่อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศ

ยงัคงพึ!งพาการนําเข้าเป็นหลกั โดยเฉพาะจากประเทศจีนที!ยงัมีสดัส่วนสงูขึ Aน ดงันั Aนราคาเหล็กในประเทศจงึลดลงไปตามราคา

ตลาดโลก ทําให้ผู้ผลิตในประเทศจะต้องปรับตวัภายใต้สถานการณ์ตลาดที!มีอปุทานส่วนเกิน โดยพฒันาสินค้าใหม่ และหา

บริการใหม่ เพื!อตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า อีกทั Aงการควบคมุต้นทนุให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ รวมทั Aงการร้องขอ

ทางภาครัฐบาลใช้มาตรการปกป้องอตุสาหกรรมเหล็กโดยด่วน 

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศไทย 

 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2558-2559 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ในปี 2559 น่าจะขยายตวั 2.9 % ซึ!งน่าจะสงูกวา่ปีที!ผ่านมา แต่เศรษฐกิจจีน จะชะลอตวัลง โดยจะ

ขยายตวัที! 6.7 % ซึ!งจะส่งผลถงึอตุสาหกรรมเหล็ก เนื!องจากประเทศจีนเป็นผู้ผลติเหล็กรายใหญ่ของโลก ดงันั Aนในปี 2559 World 

Steel Association ได้ประมาณการความต้องการใช้เหล็กของโลกลดลง 0.8 % อยู่ที!ปริมาณ 1, 480 ล้านตนั โดยเฉพาะประเทศ

จีน ลดลงถงึ 4 % อยู่ที!ปริมาณ 645 ล้านตนั  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 น่าจะขยายตวั 2.5-3.2 % โดยการลงทนุภาครัฐ น่าจะขยายตวัได้ 11 % และภาคเอกชน 4 -5 %

เป็นการขยายตวัมากกว่าปีที!ผ่านมา ซึ!งมาจากการประกาศการลงทนุในโครงสร้างพื Aนฐานของรัฐบาลในปี 2559 จํานวน 1 , 790 
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พนัล้านบาท อาทิเช่น รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้า 5 สาย โครงการขยายท่าอากาศยาน และโครงการขยายท่าเรือ อีกทั Aง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั Aนต่างๆ ที!เ กี!ยวข้องกบัการลงทุน และภาคอสงัหาริมทรัพย์ ทําให้สร้างความเชื!อมั!นใน

อตุสาหกรรมเหลก็ โดยสถาบนัเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ประมาณการการเติบโตไว้ที! 3.8  - 5.7 % โดยความ

ต้องการเหล็กจะขยายตวัถงึ 17.3 -17.6 ล้านตนั โดยอตุสาหกรรมก่อสร้าง จะขยายตวัประมาณ 5.6 -7.6 % ภายใต้การประมาณ

การเศรษฐกิจนี A แต่เศรษฐกิจไทยก็ยงัมีความเสี!ยงอยู่หลายประเด็น อาทิเช่น ความเสี!ยงสถานการณ์ทางการเมือง อาจทําให้การ

ลงทนุเลื!อนออกไปอีก ความเสี!ยงทางด้านภยัแล้ง ทําให้ภาคเกษตร ซึ!งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีกําลงัซื Aอ ทําให้กําลงัซื Aอ

โดยรวมลดลงรวมทั Aงหนี Aครัวเรือนที!อยู่ในระดบัสงูด้วย และความเสี!ยงทางด้านเศรษฐกิจโลก ชะลอตวั โดยเฉพาะประเทศจีน ถ้า

ความต้องการใช้ภายในประเทศลดลง ประเทศจีนก็ยงัคงต้องผลกัดนัการส่งออกมายงัประเทศไทยต่อไป 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

หน่วยงานจดัหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจดัหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วตัถดุิบ วสัดเุพื!อใช้ในการซอ่มบํารุง 

รักษาเครื!องจกัรวสัดใุช้ในการผลติ งานบริการ งานขนส่ง งานพิธีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และ การจดัการพสัดุซึ!ง

ดําเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพจํานวนประมาณ 80 คน ประจําอยู่ที!สํานกังานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก 3 โรงงาน ได้แก่ 

โรงงานสระบรีุ )เหล็กสยาม )2001 ((โรงงานระยอง )เหล็กก่อสร้างสยาม (และโรงงานชลบรีุ  

)เอน็ .ที.เอส.สตีลกรุ๊ป(  

โดยหน่วยงานจัดหาได้มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที!มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน และส่งมอบสินค้าในปริมาณที!ต้องการ ภายใน

ระยะเวลาที!เหมาะสม สอดคล้องกบัปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพื!อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั Aงกลุ่ม

บริษัทหน่วยงานจดัหามีการประชุมทุกสปัดาห์กับหน่วยงานบริหาร Supply chain และหน่วยงานผลิต เพื!อทบทวน และจดัสรร

ปริมาณวตัถดุิบ ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ เพื!อรองรับความต้องการของลกูต้า และรักษาระดบัสินค้าคงคลงัให้

เหมาะสมกบันโยบายจดัเก็บสินค้าคงคลงั ในขณะเดียวกนัสามารถสนบัสนนุกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื!อง 

การดําเนินการจดัหาผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคล้องกบักลยทุธ์การจดัหาของกลุ่มบริษัททาทา สตีล 

โดยมีการแลกเปลี!ยนข้อมลูการจดัหาของทกุบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื!อง ทั Aงนี Aเพื!อให้มั!นใจว่า วตัถดุิบ และสินค้าหลกัที!ใช้ใน

กิจการของบริษัท ได้รับการเสนอราคาและบริการที!ดีที!สดุ 

เพื!อให้มั!นใจว่ากระบวนการการจดัหาผลติภณัฑ์ของบริษัท ทาทา สตีล )ประเทศ ไทย  (ได้มีการบริหารจดัการกระบวนการจดัหา

ตามมาตรฐานอยู่อย่างสมํ!าเสมอ นอกจากมีการกําหนดกลยทุธ์สําหรับการจดัหาที!สอดคล้องกบัการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ทาทา สตีล แล้ว บริษทั ทาทา สตีล )ประเทศไทย (ยงัได้ว่าจ้างบริษัทที!ปรึกษาชั Aนนําระดบัโลกเพื!อวิเคราะห์กระบวนการทําง าน

ในปัจจุบนัอย่างละเอียด เพื!อนําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจดัหาเพื!อเพิ!มผลประกอบการในระยะยาวต่อไป 

นอกจากนี A บริษัททาทา สตีล )ประเทศไทย (ยงัตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัหาผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบที!มีคุณภาพ รวมถงึ

การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน◌่ายและกลุ่มผู้ เกี!ยวข้อง โดยมีการบริหารจดัการความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายที!

ครอบคลมุค่าใช้จ่ายหลกัของทางจดัหาผ่านการสร้างโครงการเพื!อปรับปรุงกระบวนการจดัหาร่วมกนัทั Aงทางผู้จดัจําหน่าย ฝ่าย
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จดัหา รวมถงึผู้ใช้งานผลิตภณัฑ์นั Aนๆ เพื!อได้ประโยชน์ทั Aงในแง่การปรับปรุงกระบวนการ การแบง่ปันประสบการณ์และความรู้

ระหว่างผู้จดัจําหน่ายและฝ่ายจดัหา )Best practice) รวมถึงการลดต้นทนุ ซึ!งเป็นกระบวนการที!ช่วยเพิ!มมลูค่าของกระบวนการ

จดัหามากขึ Aน 

ผลการดําเนินงานจากโครงการเป็นเลิศด้านการจัดหา  )Procurement Excellence Project : PEP) ยงัคงดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื!อง นอกจากวตัถดุิบหลกั คือ เศษเหล็ก ยงัขยายผลไปยงัวสัดุ อะไหล่หมวดอื!นๆ รวมถึงงานด้านการบริการอีกด้วย เพื!อให้

ต้นทนุการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื!อง ซึ!งจะนํามาสู่ต้นทนุการผลิตสินค้าสําเร็จรูปที!ลดตํ!าลง ทําให้สามารถแข่งขนักบัสินค้า

สําเร็จรูปและสินค้ากึ!งสําเร็จรูปที!นําเข้าจากจีนได้ 

ลกัษณะการจดัหาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการดําเนินงานจดัหาจากแหล่งวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั Aงภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ โดยเน้นที!ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลกั สดัส่วนของการจดัหาภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 75  และร้อยละ  25  ตามลําดบั ทั Aงนี A การจัดหาส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศเนื!องจากสามารถลดต้นทุนในแง่

ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง รวมถงึสามารถป้องกนัความเสี!ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนของสกลุเงินได้ 

นอกจากนี A บริษัททาทาสตีล )ประเทศไทย (ได้ถือเรื!องความปลอดภยัเป็นส่วนหนึ!งของการจดัหาสินค้าและบริการ ทั Aงนี Aบริษัทไม่

เพียงแต่ให้ความสําคญัในเรื!องความปลอดภยักบัพนกังานเท่านั Aน แต่ยงัหมายรวมไปถึงผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง และผู้ รับเหมา

ขนส่งอีกด้วย โดยเริ!มตั Aงแต่กระบวนการขึ Aนทะเบียนผู้ รับเหมา การนําเสนอแผนงานด้านความปลอดภยัก่อนคดัเลือกผู้ รับเหมา 

การตรวจการปฏิบตัิงาน และการประเมินผลผู้ รับเหมา เพื!อให้แน่ใจว่าผู้ มีส่วนได้เสียทกุคนที!ทํางานในโรงงาน จะต้องปฏิบตัิตาม

มาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

อนึ!ง นอกจากการจดัการภายในเพื!อความเป็นเลิศในด้านจดัหาตามที!กล่าวข้างต้น บริษัทได้ตระหนกัถงึมาตรฐานการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องกบัสากล ฝ่ายจดัหายงัได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ )สรอ (.สงักดั

กระทรวงอตุสาหกรรมอีกด้วย 

โครงสร้างการดาํเนินงาน 

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล  )ประเทศไทย  (ได้จัดระบบการทํางานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และ

หมวดหมู่ในการใช้จ่ายออกเป็น 6 หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี A  

1. การจัดหาเศษเหลก็ 

ในปี 2559  บริษัทมุ่งเน้นที!จะจัดหาวัตถุดิบหลักที!มีต้นทุนตํ!าเพื!อช่วยลดต้นทุนทั Aงการหลอมและการรีดเหล็กเส้น ซึ!งปัจจุบัน 

บริษัทจะทําการหลอมเหล็กไม่ให้อยู่ในช่วงที!มีการใช้พลงังานสูงสุด เพื!อประโยชน์จากการจ่ายอตัราค่าไฟที!ตํ!า อีกทั Aงบริษัทได้

จดัหาเหล็กแท่งต้นทุนตํ!าเพื!อมาเติมเต็มความต้องการรีดเหล็กเส้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นที!การจัดหาเศษ

เหล็กในประเทศเพื!อใช้ในการผลิตเป็นหลกัเนื!องจากยงัคงเป็นต้นทนุที!ตํ!าสดุเสมอ 
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จากโครงการความเป็นเลิศด้านจดัหา )Procurement Excellence Project : PEP) เราได้พฒันาการหาวตัถดุิบหลกัชนิดใหม่ๆ  

มาเป็นทางเลือกในการผลิต ซึ!งเป็นการเป็นการลดต้นทนุการผลติอีกทางหนึ!ง 

2. การจัดหาวัสดุเพื*อการซ่อมแซมบํารุงรักษาการผลิต 

ส่วนจดัหาวสัดุเพื!อการซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื!องจกัร เช่น ตลบัลูกปืน, อปุกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบําบดันํ Aาเสีย, 

เครื!องกรอง, สายพานลําเลียง และอื!นๆ วสัดทีุ!ใช้ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด, ก๊าซที!ใช้ในอุตสาหกรรม, นํ Aามนัเชื Aอเพลิง, 

ลกูกลิ Aงสําหรับรีดเหล็ก สินค้า ในหมวดเหล่านี Aจะอยู่ภายใต้การดําเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา โดย

ในปีที!ผ่านมาได้ให้ความสําคญักบัการรวมปริมาณวสัดุอะไหล่ ในแต่ละประเภทของแต่โรงงานเพื!อให้เกิดอํานาจการต่อรองใน

เรื!องจํานวนสั!งซื Aอที!มากขึ Aนเป็นเรื!องสําคญั 

ในรอบปีที!ผ่านมางานจดัหาวสัดอุะไหล่ได้เน้นในเรื!องการทํางานอย่างใกล้ชดิกบัผู้ใช้งาน เช่น หน่วยงานผลิต หน่วยงานซอ่ม

บํารุง เพื!อเทียบเคียงรุ่นของวสัดอุะไหล่หมวดต่างๆ หาแหล่งสํารอง หาแหล่งทางเลือกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเทศ

ที!มีต้นทนุตํ!า เช่น จีน อนิเดีย รัสเซีย มาเลเซีย 

3. การจัดหาวัตถุดิบ  

ทีมจดัหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจดัหาเฟอร์โร อลัลอยด์, วสัดุทนไฟและวสัดุปรุงแต่งที!ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตา

ไฟฟ้า )EAF) โดยดําเนินงานจดัหาภายใต้ความร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจดัหาของบริษัท ทาทา สตีล  )ประเทศไทย (

กบัหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุ่มทาทา สตีล โดยเป้าหมายหลกัคือการหาแหล่งวตัถุดิบที!ดีเหมาะสมกับมูลค่าและราคาที!

เหมาะสมในการผลิตของบริษัท 

ผู้บริหารได้ตระหนกัถงึความสําคญัของการทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วยงาน มีการหาแหล่งทดแทน และหาสินค้า

ทางเลือก ในประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย อนิโดนีเซีย ยเูครน โดยวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของอตัรา

แลกเปลี!ยนในแต่ละช่วงเวลา เพื!อให้เกิดผลดีสงูสดุกบับริษทั 

4. การวางแผนนําเข้าและโลจสิติกส์ 

งานโลจิสติกส์ และงานบริการที!เกี!ยวข้องกับการนําเข้าสินค้ามีการประสานงานและทํางานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน

จดัหาโลจิสติกส์และบริษัทในกลุ่มทาทาสตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั Aนตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธีที!จะทําให้

สินค้าขนส่งได้ตรงตามเวลาที!ต้องการ ด้วยต้นทนุที!เหมาะสม การประสานกับนโยบายของบริษัทถือเป็นสิ!งสําคญัที!จะทําให้เกิด

เป้าหมายสงูสดุในการกําจดัความเสียหายต่างๆ ที!จะเกิดขึ Aนกบัชีวิตและทรัพย์สินของทกุคน 

ในรอบปีที!ผ่านมา มีการรับงานจดัหาโลจิสติกส์สําหรับการขายสินค้าสําเร็จรูปภายในประเทศเพื!อรวมศนูย์ในการจดัหาผู้ รับเหมา

ด้านการขนส่ง ทําให้มีอํานาจต่อรองในเรื!องส่วนลดปริมาณงานโลจิสติกส์ที! รวมถึงการจดัหาอตัราค่าเช่าคลังสินค้าในจงัหวัด

ต่างๆ เช่น เชียงราย สรุาษฎร์ธานี อดุรธานี เพื!อเป็นการสนบัสนุนการกระจายสินค้าสําเร็จรูปให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
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มีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ Aน และจากการที!บริษัทฯ ได้มีการนําเข้าบลิเลตทําให้งานโลจิสติกส์มีความสําคญัอย่างยิ!งที!สนบัสนุนการ

เคลื!อนย้ายบลิเลตจากท่าเรือกระจายไปยงัโรงงานทั Aง 3 แห่งได้ทนัเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การจัดหางานบริการ 

เนื!องจากมีกิจกรรมงานบริการ งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวสัดุสิ Aนเปลืองที!โรงงานทั Aง 3  แห่ง บริษัท จึงได้มอบหมายให้

หน่วยงานจดัหาของแต่ละโรงงานเป็นผู้ให้บริการ กบัผู้ใช้งานภายในโรงงาน เพื!อเป็นการอํานวยความสะดวก เพิ!มความคล่องตวั

และความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที!ประจําอยู่ที!โรงงานทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื!อให้มั!นใจว่า

ผู้ รับบริการจะได้รับการบริการตรงตามความต้องการ 

งานบริการ ดําเนินงานภายใต้หลกัการที!สําคัญสองข้อ ได้แก่ การคดัเลือกผู้ รับเหมาที!ตระหนกัและปฏิบตัิงานตามหลักความ

ปลอดภยัในการทํางานเป็นสําคญั และการทําสญัญาจ้างเหมาโดยยดึถือตามโครงสร้างราคาเป็นมาตรฐาน โดยโครงสร้างราคา

ได้มีการพฒันาและปรับปรุงข้อมลูที!เกี!ยวข้องอย่างต่อเนื!อง 

6. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา 
หน่วยงานจดัหา บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (ได้รับนโยบายให้ดําเนินการจดัหาภายใต้รูปแบบการดําเนินการจัดหา ซึ!งได้มี

การพฒันากรอบการทํางาน ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการจดัเก็บข้อมูลและรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั Aง

จากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถงึเป็นแนวทางเดียวกนัทั Aงกลุ่มบริษัททาทา สตีล 

7. การจัดการพัสดุ 

ช่วงไตรมาส 3 ของปีที!ผ่านมาฝ่ายจัดหาได้มีการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ตามหลกัการแยกหน้าที!การรับผิดชอบระหว่าง

กันอย่างมีสมดุล จากเดิมหน่วยงานพัสดุรายงานตรงกับฝ่ายบริหารของแต่โรงงาน ได้มีการตั Aงส่วนจัดการพัสดุ  )Supply 

Management Department) และบริหารงานภายใต้ฝ่ายจดัหาแบบรวมศูนย์และรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

จดัหา 

จากการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างองค์กรดงักล่าวข้างต้นนอกจากจะถกูต้องตามหลกัการแยกหน้าที!รับผิดชอบแล้ว วตัถุประสงค์

อื!นๆ ได้แก่ การยกระดบัการบริการไปยงัหน่วยงานต่างๆให้เกิดความพงึพอใจในระดบัที!สงูขึ Aน การเพิ!มประสิทธิภาพในงาน

บริหารวสัดคุงคลงัในหมวดวสัดอุะไหล่ และวสัดสุิ Aนเปลือง นบัตั Aงแต่เดือนพฤศจกิายน ปี 2558 หลงัการปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม่ทําให้ทั Aงกลุม่บริษัททาทา สตีล )ประเทศไทย (สามารถลดการจดัเก็บวสัดอุะไหล่และวสัดสุิ Aนเปลืองลง 85 ล้านบาท

โดยประมาณ 
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รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

ที*มา: บมจ .ทาทา สตีล  (ประเทศไทย)  

ข้อมลูสิ Aนรอบระยะเวลาบญัชี  ณ วนัที! 31 เดือนมีนาคม 2559  มีอตัราการใช้ประโยชน์ของกําลงัการผลิตจากจํานวนผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปรวม 1,107,900 

ตนั คิดเป็น 65 %  

ปัจจัยความเสี*ยง 

1. ปัจจัยความเสี*ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิหลัก 

วตัถดุิบหลกัสําคญัสําหรับกระบวนการผลิตเหลก็ของบริษัท คือ เศษเหล็ก ซึ!งจะมีการเปลี!ยนแปลงราคาไปตามอปุสงค์และ

อปุทานของเศษเหล็กจากทั Aงในประเทศและต่างประเทศ ในปีที!ผ่านมาตลาดเศษเหล็กมีความผนัผวนของราคาค่อนข้างสงู อนั

เนื!องมาจากการเปลี!ยนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ!งผลกระทบที!เกิดจากบริโภคสินค้าเหล็กของ

จีนที!ลดปริมาณลงทั Aงๆ ที!ยงัคงปริมาณการผลิตเท่าเดิม ทําให้ส่วนเกินจากการบริโภคในประเทศจีนเองถกูส่งออกยงัต่างประเทศ

ในราคาที!ถกูหรือใกล้เคียงกบัที!บริษัทผลิตเอง จงึส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเหลก็ในวงกว้าง ทําให้ปริมาณการผลิตเหล็กเส้น

ของแต่ประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ!งประเทศไทย ซึ!งทําให้ความต้องการเศษเหล็กลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บมจ  .ทาทา 

สตีล )ประเทศไทย (ได้มีนโยบายการตั Aงราคาขายเหล็กเส้นและราคาเศษเหล็กให้สอดคล้องกนั เพื!อลดความเสี!ยงที!อาจจะเกิดขึ Aน

จากความผนัผวนดงักล่าว 

นอกจากนี A บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (ได้มีนโยบ ายการตั Aงราคาขายของผลิตภณัฑ์โดยจะพิจารณาจากต้นทนุขายควบคู่

กบัราคาตลาด ณ ขณะนั Aน รวมถงึมีการลดปัจจยัความเสี!ยงดงักล่าวโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวตัถดุิบอย่างใกล้ชิดและ

วิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดุิบเพื!อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการสั!งซื Aอและบริหารจดัการสินค้าคงคลงัอย่าง

เหมาะสม เพื!อลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ นอกจากนี A มีการสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีกบัผู้จดัจําหน่ายเพื!อ

สามารถจดัหาวตัถดุิบที!มีคณุภาพและปริมาณที!เหมาะสมกบัแผนการผลิตของบริษัท เพื!อเป็นการลดปัจจยัความเสี!ยงทางด้าน

ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลงได้ 

2. ปัจจัยความเสี*ยงทางด้านการผันผวนของอัตราแลกเปลี*ยนจากการนําเข้าวัตถุดบิหลัก 

ลกัษณะการจดัหาผลติภณัฑ์และวตัถดุิบของบริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (ยอดการนําเข้าประมาณร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่าย

ในการจดัหาทั Aงหมด ซึ!งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทั Aงนี A การจดัหาจากผู้จดัจําหน่ายต่างประเทศจะต้องมีการชําระด้วยเงินตรา
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ต่างประเทศซึ!งมีความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ทางฝ่ายจดัหาของบริษัทมีการลด

ความเสี!ยงดงักล่าวโดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถงึมีการสื!อสารกบัฝ่ายการเงินเพื!อสามารถทราบสถานะการเงินของบริษัท

และนโยบายการเงินที!ทางฝ่ายการเงินใช้เพื!อความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั Aน ทั Aงนี Aสามารถลดความเสี!ยงจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลี!ยนจากการนําเข้าวตัถดุิบต่างๆ ได้ 

3. ปัจจัยความเสี*ยงทางด้านความสมํ*าเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิหลัก 

ทางบริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (ได้มีการประเมินปัจจยัความเสี!ยงสําหรับการจดัหาวตัถดุิบ โดยปัจจยัความเสี!ยงที!สําคญั 

คือ วตัถดุิบจําพวกเฟอร์โร อลัลอยส์ เนื!องจากไมส่ามารถหาสินค้าทดแทนของสินค้าประเภทดงักล่าวได้ในระยะเวลาอนัสั Aน 

รวมถึงการควบคมุระดบัราคาเป็นไปได้ยากเนื!องจากระดบัราคาแปรผนัตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก จงึทําให้การ

จดัหาวตัถดุิบมีปัจจยัเสี!ยงดงักล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้มีการป้องกนัความเสี!ยงโดยทํางานร่วมกบั Lead buyer ใช้กลยทุธ์ใน

การจดัหาร่วมกนั รวมถึงมีการรวบรวมปริมาณการซื Aอระหว่างกลุ่มบริษัททาทา สตีลเพื!อเพิ!มอํานาจในการต่อรองมากขึ Aน อีกทั Aง

สามารถเพิ!มความมั!นใจจากการจดัหาจากแหล่งจําหน่ายที!น่าเชื!อถือทางด้านคณุภาพ ทั Aงนี A เพื!อเป็นการลดความเสี!ยงทางด้าน

ความสมํ!าเสมอของคณุภาพและปริมาณของวตัถดุิบที!สําคญัต่อกระบวนการผลิต 

สําหรับวตัถดุิบอื!นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึ!งใช้เป็นเชื Aอเพลิงหลกัในกระบวนการผลิต ทางบริษัททาทา สตีล )ประเทศไทย (มีการ

ป้องกนัความเสี!ยงโดยมีการจัดทําสญัญาระยะยาวกบัผู้ผลติ อายสุญัญามากกว่ายี!สิบปีขึ Aนไป และเป็นบริษัทชั Aนนําของประเทศ

ไทย ทั Aงนี A เพื!อเป็นการป้องกนัความเสี!ยงที!เกิดจากความผนัผวนขอ งราคาและมั!นใจได้ว่าจะสามารถมีผลติภณัฑ์เพื!อใช้ใน

กระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื!อง 

4. ปัจจัยความเสี*ยงทางด้านการขาดแคลนแรงงาน 

ลกัษณะแรงงานแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมือ และแรงงานทั!วไป สําหรับแรงงานฝีมือ บริษัทมีนโยบายด้าน

แรงงานต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพน ◌ักงาน สวสัดกิาร และเน้นถึงความปลอดภยัในสถานที!ทํางาน นอกจากนี Aมีนโยบายการจ่าย

ค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิ!มเติม เนื!องจากการทํางานในสภาพแวดล้อมที!มีความเสี!ยง เช่น การทํางานท่ามกลาง

ฝุ่ นควนัหรือ ความร้อน เป็นต้น ทั Aงนี A เพื!อเป็นแรงจงูใจและพฒันาฝีมือแรงงานเพื!อเพิ!มผลผลิตให้แก่บริษัท 

ส่วนแรงงานทั!วไป บริษัทใช้ผู้ รับเหมาในการดําเนินงาน และมีการจดัหาการประกนัอุบตัิเหตอุนัอาจเกดิจากการทํางานให้ 

อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุ่มนี Aมีแนวโน้มขาดแคลน เนื!องจากอปุสงค์แรงงานมีการขยายตวัเพิ!มขึ Aนจากการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ดงันั Aน เพื!อเป็นการลดความเสี!ยง บริษัทจงึได้จดัหาแรงงานถกูกฎหมายจากประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า 

ลาว และกมัพชูา เพื!อให้มั!นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื!องไมส่ะดดุจากการขาดแคลนแรงงาน 
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จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา 

ประเด็นสําคญัอีกประเด็นหนึ!งที!ทางบริษัทให้ความสําคญันอกเหนือจากคณุภาพของผลิตภณัฑ์ คือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

โดยทางบริษัทปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ!งรับนโยบายหลกัมาจากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of Conduct : 

TCOC อย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้นการทํางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัของการจดัหาทั!วทั Aงกลุ่มบริษทัทาทา สตีล ดงันี A 

• สร้างความเชื!อมั!นในความเป็นเอกภาพที!ปรากฎต่อธุรกิจ 
• มอบคณุค่าและนวตักรรมที!สงูสุดต่อสมัพนัธภาพของคู่ค้าและผู้ ใช้บริการ 
• ยึดมั!นต่อพนัธสญัญาที!ทําให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
• ปรับปรุงระบบการทํางานร่วมกบัผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกนัเพื!อการพฒันากลยทุธ์การจดัหา 
• ปฏิบตัิงานด้วยมาตรฐานที!สอดคล้องกนัทั Aงหน่วยงานจดัหาในแต่ละประเทศ 
• สนบัสนนุให้การทํางานสอดคล้องกนัทั Aงกลุ่มบริษทัทาทา สตีล 
• รักษามาตรฐานสงูสดุของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ผลกระทบต่อสิ*งแวดล้อม  

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจดัทําและสื!อสารนโยบายด้านสิ!งแวดล้อมให้กบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจทราบ

อย่างชดัเจน เพื!อให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจตระหนกัและปฏิบตัิตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัสิ!งแวดล้อม รวมถงึเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที!กําหนดโดยกฎหมายและระเบยีบต่างๆ โดยในปัจจบุนับริษทัไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถกูฟ้องร้องด้วยเรื!อง

ใดๆเกี!ยวกบัปัญหาด้านสิ!งแวดล้อม 

งานที*ยังไม่ได้ส่งมอบ  
ไม่มีงานที!เกี!ยวข้องกบัโครงการ หรือการจดัซื Aอที!มีมลูค่าสูงและการขายที!รอการส่งมอบ 
 

ที*ตั 'งโรงงาน  
    บมจ  .เอ็น.ที.เอส .สตีลกรุ๊ป ) NTS) 

เลขที! 351  หมู่ ที!  6  ถนนทางหลวงสายที!  331  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ 20230 
บจก  .เหล็กสยาม  (2001) (SISCO) 
เลขที! 49 หมู่ที! 11 ตําบลบางโขมดอําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรีุ 18270  
บจก  .เหล็กก่อสร้างสยาม  (SCSC) 
เลขที! 1 ถนน I-7 ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 
 

3. ปัจจัยความเสี*ยง 

บริษัททาทา สตีล  )ประเทศไทย  (ได้นําระบบการบริหารจดัการความเสี!ยง   ) Enterprise Risk management - ERM) และ
โครงสร้างบรรษัทภิบาลมาใช้โดยสอดคล้องกับแนวของกลุ่มบริษัททาทาสตีล การบริหารจัดการความเสี!ยง ERM ดังกล่าวมี
พื Aนฐานตามแนวปฏิบตัิของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 การบริหารจดัการความเสี!ยงเป็นส่วนสําคญัในกระบวนการ
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วางแผนระยะกลางเพื!อให้เกิดความยั!งยืนขององค์กร ซึ!งช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทําให้บริษัทสามารถบริหารความ
เสี!ยงที!จะเกิดขึ Aนเพื!อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสี!ยงต่างๆ ที!จะเกิดขึ Aน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้บริษัทสามารถ
แสวงหาโอกาสที!มีอยู่ เพื!อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป รายการความเสี!ยงที!บนัทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวน
ในการประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารของTSTHโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี!ยงแต่ละรายการจะรายงานสถานะ
ของแผนปฎิบตัิการลดความเสี!ยงและแนวโน้มของข้อบง่ชี Aเตือนภยัความเสี!ยง ขั Aนตอนที!คล้ายคลึงกนันี Aจะถูกนํา ไปปฎิบตัิในแต่
ละระดบัแผนก และระดบัฝ่าย ความเคลื!อนไหวของรายการความเสี!ยงจะเป็นที!เข้าใจโดยทั!วกนัผ่านแผนที!เตือนความเสี!ยงของ
บริษัท 
 
การที!บริษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก จึงเป็นที!คาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี!ยงในการดําเนินธุรกิจใน
หลายด้าน ทั Aงด้านการค้า การปฏิบตัิการ ด้านเทคโนโลยี!สารสนเทศ และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี Aบริษัทจึงได้
จดัทําและรวบรวมความเสี!ยงของธุรกิจทั Aงหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาด
โดยละเอียด และได้กําหนดแผนรับมือกบัความเสี!ยงโดยมีผู้ รับผิดชอบในด้านต่างๆ สําหรับความเสี!ยงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี 
และซี โดยประเมินตามโอกาสที!จะเกิดขึ Aนและผลกระทบที!มีต่อธุรกิจ โดยความเสี!ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี!ยงสูง 
รายละเอียดความเสี!ยงประเภทต่างๆ และการประเมนิพร้อมแนวทางในการบริหารจดัการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี A 
 
ในปี 2558 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโต 2.8% ซึ!งดีกว่าปีที!ผ่านมา 0.9% งบประมาณปี 2559 ที!ประกาศโดยรัฐบาลแสดงให้
เห็นว่า 20% ได้รับการจดัสรรเพิ!มสําหรับโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภค พร้อมกบัมีประกาศมาตรการจงูใจต่างๆเพื!อกระตุ้นการ
ลงทุภาคเอกชนให้กลบัมา หลังจากที!ลดลงในปี 2558 เช่น มาตรการช่องบริการด่วนการลงทุนภาคเอกชน และผลประโยชน์
ใหม่ๆที!ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้านการบริโภค มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพื!อเพิ!มดชันีความเชื!อมั!นของ
ผู้บริโภค ซึ!งส่งผลต่อการเพิ!มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที!ก่อให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที!เศรษฐกิจโลกมีการเติบโต
อย่างต่อเนื!อง แต่ยงัคงมีความออ่นไหวด้านราคาที!ยงัคงลดตํ!าลงของสินค้าโภคภณัฑ์ อนัส่งผลกระทบด้านลบต่อการส่งออกของ
ประเทศไทย ความผนัผวนของราคาแร่เหล็กและเศษเหล็กส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กแท่งและเหล็กรูปพรรณ เนื!องจากโดยทั!วไป
ระบบสินค้าคงคลังอุตสาหกรรมเหล็กเก็บสินค้าไว้ปริมาณไม่มาก การปรับขึ Aนของราคาสินค้าอย่างรวดเร็วสร้างความตื!น
ตระหนกแก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหล็ก ผลก็คือทั Aงผู้ผลิตเหล็กและบริษัทที!ใช้เหล็กต่างพากนัเพิ!มปริมาณสินค้าคงคลงัเพื!อ
ความปลอดภยัในธุรกิจ ทําให้ส่งผลต่อความผนัผวนของตลาดและความถี!ในการเปลี!ยนแปลงราคา 
 
บริษัทยงัคงให้ความสําคญัต่อความเป็นเลิศทั Aงด้านการดําเนินงานและด้านการพาณิชย์อย่างต่อเนื!อง โดยการเพิ!มสินค้าให้

พร้อมต่อความต้องการของลกูค้า และเพิ!มระดบัการให้บริการผ่านคลงัสินค้าตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกนับริษัทได้บริหาร

จดัการเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และจ่ายชําระหนี Aคืนสถาบนัการเงินต่างๆตรงตามกําหนด จะ

เห็นได้ว่ายอดเงินกู้ ยืมแบบมีกําหนดระยะเวลา ณ สิ Aนปีบญัชี 2558 เหลือเพียง 200 ล้านบาท )เทียบกบั 1 , 065 ล้านบาท เมื!อต้น

ปี(  

ความเสี!ยงที!สําคญัของกิจการมีดงัต่อไปนี A 
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1. ความเสี*ยงด้านการตลาด 

อุปสงค์ของเหล็กมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  )GDP) ของประเทศ แต่ในขณะที!

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  )GDP) มีอตัราตํ!าผนวกกบัมีการนําเข้าเหล็กจากจีนเพิ!มมากขึ Aนทําให้ปริมาณการผลิตและการ

ขายเหล็กของผู้ผลิตเหล็กในประเทศได้รับผลกระทบ ในระหว่างปีรัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการว่าด้วยการต่อต้านการทุ่ม

ตลาดการนําเข้าเหล็กลวดคาร์บอนตํ!าจากประเทศจีน ซึ!งช่วยให้สภาพตลาดมีเสถียรภาพขึ Aน นอกจากนี Aการนําเข้าเหล็กยงัส่งผล

กระทบต่อราคาสินค้าเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กลวด 

ในช่วงปีที!ผ่านมาบริษัทได้เสริมความเข้มแข็งในการจดัส่งเหล็กเส้นคณุภาพสงู เพิ!มกําลงัผลิตเหล็กเส้นตดัและเหล็กดดัสําเร็จรูป
พร้อมใช้งานซึ!งมีแนวโน้มเติบโตเมื!อเทียบกบัปีที!ผ่านมา เหล็กเส้นรูปพรรณขนาดเล็กมียอดขายเพิ!มขึ Aนดีกว่าปีที!ผ่านมา ปัจจยั
เหล่านี Aส่งผลต่อการปรับปรุงระดบัการบริการของบริษัทโดยการเปิดคลงัสินค้าเพิ!มขึ Aนทั Aงในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
เพื!อผลด้านยทุธศาสตร์คลงัสินค้า 
 
ทีมงานบริการลกูค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหาเฉพาะของลกูค้า และดําเนินงานในเชิงรุกด้วยการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การพฒันาผลิตภณัฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ เชี!ยวชาญทางด้าน

เทคนิค จากฝ่ายประกันคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากนี Aบริษัทยงัใช้ทรัพยากรจากระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

และจากกลุ่มบริษัท ทาทาสตีล ผู้ เชี!ยวชาญทางด้านเทคนิคดงักล่าวยงัได้ให้คําแนะนํารวมทั Aงการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน

อย่างครบถ้วน 

บริษัทให้ความสําคญัต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ จะเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกที!เพิ!มขึ Aนราว 40% 

ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 

2. ความเสี*ยงด้านวัตถุดบิ 

บริษัทมีความเสี!ยงจากความผนัผวนทั Aงด้านปริมาณและราคาของวตัถุดิบ และต้องรักษาระดบัวตัถุดิบคงคลงัให้เหมาะสมที!สุด

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ช่วงระหว่างปีบริษัทดําเนินการตามกลยุทธ์วถัุดิบโลหะต้นทุนตํ!าและใช้ทางเลือกที!ต้นทุน

ตํ!าสุดอย่างรอบคอบ และให้ความสําคัญต่อความพยายามในการสร้างและเพิ!มความสัมพันธ์กับผู้ จําหน่ายวัตถุดิบ

ภายในประเทศอย่างต่อเนื!อง ในช่วงปีที!ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างยิ!งในด้านนี Aและได้รับการสนบัสนุนด้านทรัพยากร

ต่างๆ เป็นอย่างดีจากระดบักลุ่มบริษัททาทาสตีลด้วยกนั 

3. ความเสี*ยงที*เกี*ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก )MBF( 

ราคาถ่านโค้กและแร่เหล็ก ที!ยงัคงอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื!องเมื!อเปรียบเทียบกบัเศษเหล็ก บงัคบัให้บริษัทต้องหยุดการผลิตเตา

ถลงุต่อไป แต่บริษัทยงัทําการบํารุงรักษาเครื!องจกัรอย่างเหมาะสม และรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ขายวตัถุดิบทุกรายในช่วงที!

หยดุเครื!องจกัร บริษัทยงัคงพิจารณาประเมินทางเลือกในการจําหน่ายเตาถลงุดงักล่าว 
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4. ความเสี*ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

การผลิตเหล็กมีความเสี!ยงด้านการทํางานและความเสี!ยงของสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในตวัเอง แม้ว่าการผลิตเหล็กจะ

ไม่มีการใช้วสัดหุรือวตัถดุิบอนัตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงและมีการเคลื!อนย้ายหรือบรรทุกสิ!งของที!มี

นํ Aาหนัก ดังนั Aนทุกโรงงานซึ!งมีทั Aงพนักงานประจําและผู้ รับเหมาจึงจําเป็นต้องมีแผนจดัการเพื!อความปลอดภยัที!ครอบคลุมทุก

ด้านอย่างสมบรูณ์ บริษัทได้ดําเนินโครงการเพื!อความเป็นเลิศด้านความปลอดภยัเป็นเวลาหลายปี โดยเมื!อสองปีก่อนได้มีการ

ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานตามแนวทางของ ฝ่ายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ!งแวดล้อม )SHE) ของกลุ่มบริษัท 

หลงัจากผ่านไปหนึ!งปีเราจึงได้มีการติดตามตวัชี Aวัดที!สําคญัต่อเรื!องความปลอดภยั พนกังานมีแรงจูงใจที!จะรายงานเหตุการณ์

เฉียดเกิดอบุตัิเหต ุและรายงานทกุกรณีที!มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี!ยงและกําหนดกิจกรรม

แก้ไขที!เกี!ยวข้อง ในระดับกลุ่มบริษัททาทาสตีลได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน SHE โดยมีการแต่งตั Aงรองประธานด้าน SHE ของ

กลุ่มบริษัททาทา เพื!อเป็นการยกระดบัความสําคญัของเรื!องนี Aโครงการริเริ!มที!สําคญัที!ดําเนินการในระหว่างปีที!ผ่านมา ได้แก่  :ก (

นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนักงานยงัครอบคล◌ุมถึงผู้ รับเหมา ทั Aงกลุ่มบริษัททาทาสตีลกําหนดให้เรื!องความปลอดภยั

ของผู้ รับเหมาได้รับความสําคัญ เท่าเทียมกับความปลอดภัย ของพนักงานบริษัท บริษัทได้กําหนดกระบวนการบริหารความ

ปลอดภัย 6  ขั Aนตอนสําหรับผู้ รับเหมา ซึ!งได้มีการนํามาใช้ในประเทศไทยแล้ว ข  (มีการเปิดตัวการรณ รงค์เรื!อง “ค้นหา - 

รับผิดชอบ  -  แก้ไข ” ค   (ใช้แนวทางไม่ยอมปล่อยให้มีขั Aนตอนปฏิบตัิงานใดที!ไม่ปลอดภัย และข้อ ง  (เปิดตัวเครือข่ายแบ่งปัน

ความรู้ด้านความปลอดภยั   ) Safety Competency Networks) เพื!อแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบตัิที!ดีระหว่างกลุ่มบริษัททาทาส

ตีล 

บริษัทและบริษัทย่อยได้กําหนดลําดบัสามสําคญัเพื!อให้การบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล ด้วยการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี!ยวกับสิ!งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื!อลดผลกระทบเชิงลบต่อ

ชมุชนในเรื!องนี A การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอตุสาหกรรมพื Aนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรมได้

มอบเกียรติบตัรรับรองความทุ่มเทในความพยายามของบริษัท เอ็น  .ที .เอส  .จํากดั   )มหาชน  (และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม 

จํากดั ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม วตัถดุิบหลกัที!นํามาใช้ในการผลิตของทั Aงสามโรงงาน ได้แก่ เศษเ หล็กซึ!งมีการนํากลบัมา

หมนุเวียนใช้ใหม่ได้ทั Aงหมด บริษัทได้กําหนดกรอบการบํารุงรักษาทวีผลที!ทุกคนมีส่วนร่วม และภายใต้โครงสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างต้นทุนกบัความสูญเสีย ได้กําหนดให้พนกังานต้องดําเนินการชี Aบ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดที!ก่อเกิดของเสีย ตลอดจน

ต้องดําเนินโครงการเพื!อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ!งบริษัทได้ดําเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นประจําทุกปี โดยกลุ่ม

ผู้ เชี!ยวชาญจากกลุ่มบริษัททาทาสตีล การดําเนินการดงัที!ได้กล่าวมานี Aได้ช่วยเกิดระบบการแจ้งเตือนที!เหมาะสมเมื!อมีความเสี!ยง

ใดๆ เกิดขึ Aน 

5. ความเสี*ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

การประกอบการอยู่นอกเขตอตุสาหกรรมและในพื Aนที!ซึ!งมีอตัราตัวเลขผู้ ว่างงานอยู่ในระดับตํ!า ทําให้บริษัทต้องประสบกบัความ

เสี!ยงอย่างเห็นได้ชดั จากอตัราการลาออกของพนกังานโดยเฉพาะอย่างยิ!งในระดบัปฏิบติัการและระดบัผู้บงัคบับญัชา โดยเป็น

ผลมาจากบริษัทจัดหางานที!ได้ยื!นข้อเสนอที!น่าสนใจกว่า ซึ!งนําไปสู่ความเสี!ยงในการสูญเสียพนักงานในตําแหน่งสําคญั ทาง
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บริษัทได้เตรียมแผนความสําเร็จ และแผนการพฒันาสําหรับตําแหน่งสําคญัเพื!อหลีกเลี!ยงปัจจัยเสี!ยงนี A ในขณะเดียวกันก็มีการ

พฒันาหลายด้านเพื!อให้มั!นใจว่าอตัราการลาออกอยู่ในระดบัที!ตํ!า บริษัทได้จ้างที!ปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทําการ

สํารวจความผกูพนัของพนกังานที!มีต่อองค์กร )Employee Engagement Survey) ผลจากการสํารวจได้รับการนําเสนอเพื!อหารือ

ในที!ประชุมเรื!องทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท และมีการประชุมกับทุกสายงาน หลังจากนั Aนได้มีการจัดตั Aงทีมงานขึ Aนเพื!อรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากพนกังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื!อนําสิ!งที!พนกังานหยิบยกขึ Aนไปแก้ไข โครงการดงักล่าวเรียกว่า “TOGETHER“ 

ข้อเสนอแนะหลายประการจากทีมงานดงักล่าวได้รับการพิจารณาในที!ประชมุของฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และมีการนําข้อเสนอแนะ

ดงักล่าวจดัทําเป็นแผนปฏิบตัิการ นอกจากนี Aบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที!การงานควบคู่ไป

กับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทั Aง ในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที!งานโดยตรง และด้านการจัดการ ทั Aงนี Aเพื!อเพิ!มพูน

ความรู้ ความสามารถและศกัยภาพของพนกังานและทําให้พนกังานทํางานกบับริษัทต่อไป บริษัทได้ทําโครงการพฒันาผู้ นําเพื!อ

อนาคตรุ่นที!สอง เพื!อให้พนกังานสามารถเติบโตในหน้าที!การงานได้อย่างรวดเร็วยิ!งขึ Aน ในแต่ละโรงงานยงัมีการจดักิจกรรมสร้าง

ทีมเพื!อให้เกิดทีมงานที!เข้มแข็ง 

6. ความเสี*ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหว่างประเทศ 

ความเสี!ยงด้านการเงินครอบคลมุถงึพนัธะทางการเงินทั Aงหมดที!บริษัทมีต่อโลกภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบตัิตามสญัญา

เป็นเรื!องที!มีความสําคญัอย่างยิ!ง ซึ!งในปีที!ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัิตามเงื!อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี!ยงเรื!อง

อตัราแลกเปลี!ยนเงินตราระหว่างประเทศนั Aนมีกลไกการประกันความเสี!ยงซึ!งเป็นไปตามกลยุทธ์ที!กําหนดขึ Aน ได้มีการติดตาม

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดบัภูมิภาค  )Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัททราบอย่างสมํ!าเสมอ นอกจากนี Aบริษัทได้จดัทํากรมธรรม์ประกนัภยัที!เหมาะสมเพื!อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัท

อีกด้วย 

7. ความเสี*ยงเกี*ยวกับภัยธรรมชาต ิ

จากการที!สํานกังานใหญ่และโรงงานตั Aงอยู่ใน 4 พื Aนที!ที!แตกต่างกนัความเสี!ยงของบริษัทต่อภยัทางธรรมชาติจ ◌ึงอยู่ในระดบัปาน

กลางอย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี!ยงในการดําเนินงานในเขตนิคมอตุ สาหกรรมและด้วยเหตุนี Aจึงได้ทําประกันภัยให้

ครอบคลุมความเสี!ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอื!นๆ ตลอดจนได้กําหนดให้มีขั Aนตอนปฏิบตัิในการจัดการกับ

ภาวะฉุกเฉินขึ Aนสําหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื!อให้มั!นใจว่าจะสามารถปฏิบตัิตามขั Aนตอนดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที!มีการหยดุชะงกัของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วง

โซ่อปุทุานอย่างยืดหยุ่นเพื!อให้สามารถปรับเปลี!ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั Aงสามแห่งได้อย่างคล่องตวั 
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4. ทรัพย์สินที*ใช้ประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรที*ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดงันี A 

 

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“NTS”) 
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บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด (“SISCO”)   

 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด (“SCSC”) 

 

หมายเหต ุ:  ที!ดนิ อาคารและสิ!งปลกูสร้าง เครื!องจกัรของบริษัทย่อย อนัได้แก ่NTS SISC และ SCSC ได้จํานองเป็นหลกัทรัพย์คํ Aาประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาว 

และ เงินกู้ เงินทนุหมนุเวียน ระหวา่ง TSTH กบับมจ .ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 6 , 870 ล้านบาท  และ ระหว่างกลุม่ TSTH กบั บมจ .ธนาคาร

กรุงเทพ วงเงิน 4 , 330 ล้านบาท  
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5  .ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที!เป็นคู่ความหรือคู่กรณี
โดยที!คดีหรือข้อพิพาทยงัไม่สิ Aนสดุแต่อย่างใด ในทั Aง 3 กรณี ดงัต่อไปนี A  

1. ไม่มีคดีที!อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที!มีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
2. ไม่มีคดีที!อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 
ไม่มีคดีใดที!มไิด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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6.ข้อมูลทั*วไปและข้อมูลสาํคัญอื*น 

ชื*อบริษัท  : บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย(  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) 
)เดิมชื!อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน) หรือ“MS”) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 
ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทลงทนุ (Holding Company) ตามโครงสร้างการรวมกิจการโดยการเข้าถือหุ้น 

ในบริษัทย่อย ได้แก่  บริษัท เอ็น  .ที .เอส  .สตีลกรุ๊ป จํากัด   )มหาชน ) ( “ NTS”)  
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด (“SISC”) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 
(“SCSC”)  ซึ!งบริษัทย่อยทั Aงสามบริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด 
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และอื!นๆ  

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ : TSTH  
วันเริ*มก่อตั 'งบริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 
วันเริ*มจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

: 29 พฤศจิกายน 2545 

ที*ตั 'งสํานักงานใหญ่ : เลขที! 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั Aน 20 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 2937 1000 
โทรสาร : 0 2937 1223 
เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  
ทุนจดทะเบียน  : 8,421,540,848 บาท 
  หุ้นสามญั               8,421,540,848  หุ้น 
ทุนชําระแล้ว  : 8,421,540,848 บาท 
  หุ้นสามญั                8,421,540,848   หุ้น  
มูลค่าหุ้นที*ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์  :0 2009 9000 โทรสาร  :0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บดี )ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที! 3440) 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั   

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั Aน 22-27 11/1 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท์   0 2034 0000 โทรสาร  0 2034 0100 
ส่วนสื*อสารและกจิกรรมองค์กร : นางอริศรา ณ ระนอง 
  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 2420      โทรสาร  0 2937 1224 
  อีเมล์  arisaran@tatasteelthailand.com 
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นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวปรารถนา  สิงหะเนติ 
  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 1460      โทรสาร  0 29371224 
 
ร้องเรียนการกระทาํผิด
จรรยาบรรณ 

 
: 

อีเมล์  pratanas@tatasteelthailand.com 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายมาริษ สมารัมภ์ 
อีเมล์ msamaram@gmail.com 
 
ที!ปรึกษาจรรยาบรรณ 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ� 
โทรศพัท์ 02 937 1000 ต่อ 1810  
อีเมล์ sirorotem@tatasteelthailand.com 
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ข้อมูลบริษัทย่อย  )ณ 31 มีนาคม 2559)  
 

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001273 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหล็กเส้นและเหล็กลวด 
วนัที!ก่อตั Aง  : 4 ตลุาคม 2531 
ที!ตั Aงโรงงาน  : เลขที! 351 หมู่ที! 6 ถนนทางหลวงสายที! 331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ตําบล

บอ่วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
  โทรศพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 

ทนุจดทะเบยีน  : 4,627,965,356.40 บาท 
ทนุชําระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 
มลูค่าหุ้นที!ตราไว้ต่อหุ้น  : 1.20 บาท 
ถือโดย TSTH   99.76 % 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105544085276 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 
วนัที!ก่อตั Aง  : 3 กนัยายน 2544 
ที!ตั Aงโรงงาน  : เลขที! 49 หมู่ที! 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 
ทนุจดทะเบยีน  : 120,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 
มลูค่าหุ้นที!ตราไว้  : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105532094348 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหล็กเส้น 
วนัที!ก่อตั Aง : 4 ตลุาคม 2532 
ที!ตั Aงโรงงาน  : เลขที! 1 ถนน I-7 ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150  
  โทรศพัท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969  
ทนุจดทะเบยีน  : 1,750,000,000.00 บาท 
ทนุชําระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 
มลูค่าหุ้นที!ตราไว้  : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
 
หมายเหตุ  ที!อยู่ของสํานกังานใหญ่บริษัทย่อยทั Aงสาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั Aน 20 เลขที! 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900   โทรศพัท์  0-2937-1000   โทรสาร  0-2937-1224 
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ส่วนที* 2 การจดัการและกํากับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 

ณ วนัที!   31 มีนาคม 2559  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรียกชําระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

8,421,540,848  หุ้น มลูค่าหุ้นที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ประวตัิการเพิ!มทนุและลดทนุ รวมทั Aงทนุชําระแล้วของบริษัท ปรากฎดงันี A 

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ ทุนที*เพิ*ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามญั 

10,000 บาท 

หุ้นบริุมสิทธิ 

-ไม่มี- 

0.01 0.01 จดทะเบยีนจดัตั Aงบริษทั ทนุจดทะเบยีน 10,000 บาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ
ชําระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามญั จํานวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสิทธิ 

2,083.68 

0.01 0.01 เพิ!มทนุจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท 
แบง่เป็น หุ้นสามญั 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบริุมสิทธิ 2,083.68 
ล้านหุ้น มลูค่าที!ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว 10,000 
บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสิทธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,851.62  

หุ้นบริุมสิทธิ 

788.30 

หุ้นสามญั 

1,851.62 

หุ้นบริุมสิทธิ

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิมของ NTS โดยแบง่เป็น หุ้นสามญั 1,851.62 ล้านหุ้น และ
หุ้นบริุมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
ทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 2,639.92 ล้านบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสิทธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,542.56  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,262.98 

หุ้นสามญั 

3,394.18 

หุ้นบริุมสิทธิ 

2,051.28 

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ 
CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 
• ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้ น และ หุ้นบุริมสิทธิ 

895.38 ล้านหุ้ น มูลค่าที!ตราไว้    หุ้ นละ 1 บาท ให้กับ 
CHC 

• ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้ น  มูลค่าที!ตราไว้หุ้ นละ 
1 บาทให้กับ McDonald และ  MCL  

รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน 5,445.46 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ 
ทุนที*เพิ*ม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

9 ธ.ค. 45 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,716.08 

- หุ้นสามญั 

3,841.71  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,603.75 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 5,445.46 ล้านบาท 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 367.60 ล้านหุ้น  

16 และ 20

ต.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,716.08 

หุ้นสามญั

132.60 

หุ้นสามญั 

3,974.31  

หุ้นบริุมสิทธิ

1,603.75 

ออกหุ้นสามญัรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ NTS 
เป็นครั Aงที!สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด 
อนัเนื!องจากการปฏิบตัิตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 
ล้านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน 
5,578.06 ล้านบาท 

23  ธ.ค. 46 หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,716.08 

 หุ้นสามญั 

3,977.65  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,600.41 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 5,578.06 ล้านบาท 

30 และ 31 

ธ.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,138.91  

หุ้นบริุมสิทธิ 

1,603.75 

 - หุ้นสามญั 

3,977.65  

หุ้นบริุมสิทธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกบัการดําเนินการดงันี A 

•  แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจํานวน 79.93 ล้าน
หุ้น  

• ตดัหุ้นจดทะเบียนที!ยงัมิได้นําออกจําหน่าย และมิได้ถูกจดัสรร
ไว้ เพื!อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื Aอ
หุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามญั   38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 
32.40 ล้านหุ้น) 

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน 
5,578.06 ล้านบาท 

 
 
 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ ทุนที*เพิ*ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,603.75 

 - หุ้นสามญั 
3,977.65  

หุ้นบริุมสิทธิ
1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกบัการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้าน
บาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 5,578.06 ล้านบาท  

13 ม.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,603.75 

 - หุ้นสามญั 
3,989.71  

หุ้นบริุมสิทธิ
1,588.35 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 12.06 ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สามัญที!อ ัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน
5,578.06 ล้านบาท 

13  ก.พ. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,603.75 

หุ้นสามญั
178.38 

หุ้นสามญั 
4,168.09  

หุ้นบริุมสิทธิ
1,588.35 

ผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิเดิม ณ วนัที! 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้สิทธิ�ซื Aอหุ้นสามญัเพิ!มทนุในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจํานวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทุนชําระ
แล้วทั Aงสิ Aน 5,756.44 ล้านบาท 

22 เม.ย. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,588.35 

 - หุ้นสามญั 
4,168.09  

หุ้นบริุมสิทธิ
1,588.35 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 15.40 ล้านหุ้น 

19 ต.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,588.35 

 - หุ้นสามญั 
4,172.36  

หุ้นบริุมสิทธิ
1,584.08 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 5,756.44 ล้านบาท 

30 พ.ย. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,588.35 

หุ้นสามญั
418.72 

หุ้นสามญั 
4,591.08 

หุ้นบริุมสิทธิ
1,584.07 

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 418.72 ล้านหุ้น ที!ราคา 

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน  
6,175.15  ล้านบาท 

  



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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  ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนที*เพิ*ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

18 ก.พ. 48 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,588.35 

 - หุ้นสามญั
4,603.37 

หุ้นบริุมสิทธิ
1,571.78 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 6,175.15 ล้านบาท 

 

22 เม.ย 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,571.78 

 - หุ้นสามญั
4,603.37 

หุ้นบริุมสิทธิ
1,571.78 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัรวม
จํานวน 16.57 ล้านหุ้น 

20 ธ.ค. 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,571.78 

 - หุ้นสามญั
5,503.76 

หุ้นบริุมสิทธิ 
671.39 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญั
ที!อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 6,175.15 ล้านบาท 

21 ธ.ค. 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,571.78 

หุ้นสามญั
141.84 

หุ้นสามญั 
5,645.61 

หุ้นบริุมสิทธิ 
671.39 

แปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพจํานวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจํานวน 141.84 ล้านหุ้น ที!ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ  รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน  
6,317.00  ล้านบาท 

10 ม.ค 49 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสิทธิ 
1,571.78 

 - หุ้นสามญั
5,664.06 

หุ้นบริุมสิทธิ 
652.94 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 18.45 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 6,317.00 ล้านบาท 

17 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
10,089.72  

หุ้นบริุมสิทธิ 
652.94 

 - หุ้นสามญั
5,664.06 

หุ้นบริุมสิทธิ 
652.94 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 918.84 ล้านหุ้น 

  



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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  ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนที*เพิ*ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

20 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
8,268.10  

หุ้นบริุมสิทธิ 
652.94 

- หุ้นสามญั
5,664.06 

หุ้นบริุมสิทธิ 
652.94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้าน
บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที!ยงัมิได้นําออกจําหน่าย และ
มิได้ถูกจัดสรรไว้เพื!อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิที!จะซื Aอหุ้น จํานวน 1,821.62  หุ้น 

22 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
10,372.64  

หุ้นบริุมสิทธิ  

652.94 

 - หุ้นสามญั  
5,664.06 

หุ้นบริุมสิทธิ
652.94 

เพิ!มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที!
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุ้นสามญั
10,372.64 

หุ้นบริุมสิทธิ
652.94 

 - หุ้นสามญั
5,682.15 

หุ้นบริุมสิทธิ 
634.85 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที!
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 6,317.00 ล้านบาท 

21 มี.ค 49 หุ้นสามญั
10,372.64 

หุ้นบริุมสิทธิ
652.94 

 - หุ้นสามญั
5,723.83 

หุ้นบริุมสิทธิ 
593.17 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 41  .68  ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สามญัที!อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน 6,317.00 
ล้านบาท 

2 พ.ค. 49 หุ้นสามญั 
10,432.41  

หุ้นบริุมสิทธิ 
593.17 

 - หุ้นสามญั
7,828.37 

หุ้นบริุมสิทธิ 
593.17 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื!อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 59.77 ล้านหุ้น 

16 พ.ค. 51 หุ้นสามญั
10,432.41 

หุ้นบริุมสิทธิ
593.17 

 - หุ้นสามญั
8,168.77 

หุ้นบริุมสิทธิ 
252.77 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สามญัที!อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทั Aงสิ Aน 8,421.54 
ล้านบาท 

  



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดาํเนินการ ทุนที*เพิ*ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ*ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ย. 56 หุ้นสามญั 
8,168.77  

หุ้นบริุมสิทธิ 
252.77 

 - หุ้นสามญั 
8,168.77  

หุ้นบริุมสิทธิ 
252.77 

ลดทนุจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8.421.54 ล้าน
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที!ถกูจดัสรรเพื!อรองรับการแปลง
สภาพใบสําคญัสิทธิที!จะซื Aอหุ้นสามญัจํานวน 2,604.04 ล้านบาท 
เนื!องจากใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวได้หมดอายลุง 

9 ธ.ค. 56 หุ้นสามญั 
8,421.54  

หุ้นบริุมสิทธิ 
0 

 - หุ้นสามญั
8,421.54 

หุ้นบริุมสิทธิ 
0 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิครั Aงสดุท้าย จํานวน 252.77 ล้านหุ้น เป็น
หุ้นสามญัที!อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทั Aงสิ Aน 
8,421.54 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชื!อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ถือหุ้นทั Aงหมด 7,430 ราย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ 31 พฤษภาคม 2559 มี
รายละเอียด ดงันี A 

ลําดับ รายชื*อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายวีระพนัธ์ุ ทีปสวุรรณ 417,237,600 4.95 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวิโรจน์ อึ Aงไพบลูย์ 230,000,201 2.73 

5. GERLACH & CO. - NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 100,772,455 1.20 

6. EAST FOURTEEN LIMITED (ก) 99,938,800 1.19 

7. นายธีระชยั กีรติเตชากร 85,736,300 1.02 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ข) 58,352,329 0.69 

9. กลุ่มหอรุ่งเรือง (ประกอบด้วยบคุคลธรรมดาจํานวน 7 ราย) 40,009,240 0.48 

10. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 24,676,217 0.29 

 รวม 7,076,385,871 84.03 

11. ผู้ ถือหุ้นอื!น ๆ  1,345,154,977 15.97 

 รวมทั 'งสิ 'น 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 จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที!ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสทิธิประโยชน์ทางการเงินได้

เสมือนลงทนุในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทกุประการ ยกเว้นไม่มีสทิธิในการออกเสียงในที!ประชมุผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนกัลงทนุในบริษัท ไทย

เอน็วีดีอาร์ จํากดั ได้ในเวบ็ไซต์ www.set.or.th 

ณ วนัที! 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยทั Aงสิ Aน 7 , 266 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นสามญั 2 ,703,042, 950 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญั

ทั Aงหมด 8 ,421,540, 848 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 32.1 ของหุ้นสามญัที!ชําระแล้ว  
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื*น 

 – ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายที!จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40  ของกําไรสุทธิ  หลังจากหักเงินทุนสํารองตาม

กฎหมายของงบการเงินรวมซึ!งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที!จะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสําคญั ปัจจยัดงักล่าวประกอบด้วยผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที!ที!ต้อง

ชําระหนี Aของบริษัทให้เสร็จสิ Aนตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี Aและสัญญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกับการ

บริหารงานของบริษัท โดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลักสําคัญ แต่ทั Aงนี Aจะต้องได้รับความ

เห็นชอบ และการอนมุตัิจากคณะกรรมการ และ /หรือที!ปร ะชมุผู้ ถือหุ้น สําหรับนโยบาย 

 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ Aนอยู่กบัผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั Aน ซึ!งจะต้องมีกําไรพอสมควร ที!จะจ่ายได้

และไม่มีผลขาดทนุสะสมทั Aงนี Aจะพจิารณาจากปัจจยัหลกัต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย 

สําหรับประวตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี A 

 
หมายเหตุ :  (1) ณ วนัที! 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลี!ยนนโยบายบญัชสีาํหรับเงินลงทนุในบริษัท จากวิธีสว่นได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน ทําให้กําไรใน

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากบักําไรในงบการเงินรวม 

  (2) ผลการดําเนินงาน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) 

รายละเอียด 
กําไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

กําไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 

)ล้านหุ้น(  

เงนิปันผลต่อ

หุ้น(บาท) 

สัดส่วนการ

จ่ายเงนิปันผล 

)ร้อยละ(  

ปี 2558 - 2559 54 0.01 8,421.54 0 0 

ปี 2557 - 2558 15 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2556 - 2557 130 0.00 8,421.54 0 0 

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

ปี 2554 - 2555 805 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2553 - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552 130 0.02 8,421.54 0 0 

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

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 

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซึ!งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ!งปัจจบุนับริษัทมีจํานวน
กรรมการทั Aงหมด 8 คนโดยมีกรรมการที!เป็นอสิระ 3 คน คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

รายชื*อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที* 29 เมษายน 2559 

รายชื*อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั'ง 
การประชุม 

จาํนวนครั'ง 
เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ 5 4 (ก) 
2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอสิระ 8      7  (ข) 
3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอสิระ 8 8 
4. นายหัตถศกัดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอสิระ  8 8 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  8 8 
6. นายรังกะนาร์ท  รากุปะติ เราว์ กรรมการ  1   1  

7. นายปิยุช กปุต้า กรรมการ  8 8 (ค) 
8. นายราจีฟ มงักัล กรรมการผู้จดัการใหญ่  8 8 

หมายเหตุ : 
1. การเปลี!ยนแปลงกรรมการในระหวา่งรอบปี 

  1.1 นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ดาํรงตําแหน่งแทน นายคูชิค ชทัเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวนัที! 29 กรกฏาคม 2558  
 1.2 นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ ดาํรงตําแหน่งแทน นายอาชชี อนปัุม เนื!องจากลาออก มีผลวนัที! 29 เมษายน 2559 
2. คําอธิบายการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
 (ก) ประชมุผ่านระบบวีดีโอ จาํนวน 1 ครั Aง ลาประชมุ 1 ครั Aงเนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 (ข) ลาประชมุ 1 ครั Aง เนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 (ค) ประชมุผ่านระบบวีดีโอ จาํนวน 4 ครั Aง 

กรรมการที*มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท 

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจดัการ และนายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชื!อร่วมกนัและ
ประทบัตราสําคัญของบริษัท หรือ นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจดัการ หรือ นายราจีฟ มงักลั กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชื!อร่วมกบั นายธราธร เปรมสนุทร รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที!ในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที!ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ทั Aงนี A คณะกรรมการไม่สามารถอนมุตัิหรือพิจารณากําหนดเป็นประการใดๆ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของกรรมการที!เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรื!อง ดงัต่อไปนี A 

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาทที!ไม่ได้อยูใ่นงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 
2. การให้กู้หรือให้หลกัประกนั การชดใช้คา่เสียหาย การคํ Aาประกนัหนงัสือรับรองการให้การสนับสนนุ หรือคํามั!นในลกัษณะที!คล้ายคลงึกนัแก่บคุคลใดๆ ที!มิได้

อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท เว้นแตต่ามที!อนญุาตในสญัญาหลกัในการปรับโครงสร้างหนี A หรือตามที!กําหนดในแผนฟืAนฟกิูจการ ของ N.T.S.  
3. การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที!ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนญุาตใดๆ เกี!ยวกบัทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที!มีมลูค่าทางบญัชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ!งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของ

กลุม่บริษัท 
5. การให้ความเหน็ชอบและแก้ไขงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 
6. ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลที!เกี!ยวข้องกนัซึ!งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 
7. การเปลี!ยนแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนมุติังบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปีเดี!ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุม่บริษัท 

8. การเปลี!ยนแปลงที!เกี!ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธรุกิจใดๆ ของกลุม่บริษัท 

รายชื*อคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื*อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั'ง 

การประชุม 
จาํนวนครั'ง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะตรวจสอบ 4   3(ก) 

2. นางสาวรวีวลัย ์ ภิยโยพนากลุ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3. นายหตัถศกัดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการตรวจสอบ  4 4 

 หมายเหตุ : คําอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ      

  (ก) ลาประชุม 1 ครั Aง เนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน      

ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กํากบัดแูลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามที!กฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องและเพียงพอ 

2. ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที!เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี!ยงขององค์กร 
5. สอบทานให้บริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
6. สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั Aงการประเมินผลการตรวจสอบ การดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลกัวธีิการและมาตรฐานที!ยอมรับโดยทั!วไป 
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7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที!เกิดรายการที!เกี!ยวโยงกนัหรือรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย์ ทั Aงนี Aเพื!อให้มั!นใจวา่รายการดงักล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของสํานกังานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 
9. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ!งรายงาน

ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี A 

• ความเห็นเกี!ยวกบัความถกูต้องครบถ้วน และความน่าเชื!อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี!ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี!ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเกี!ยวกบัรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนครั Aงของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที!คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที!ตามกฎบตัร 

• รายการอื!นที!เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั!วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบที!ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั Aง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทั ต่อที!ประชมุผู้ถือหุ้น และเข้าร่วม
ประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Aง  

11. แต่งตั Aง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบภายใน )ถ้ามี (หรือ การวา่จ้าง การเปลี!ยนแปลง
การวา่จ้างสํานกังานตรวจสอบภายในอื!นๆ 

12. พิจารณางบประมาณและกําลงัพลของสํานกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสํานกังานตรวจสอบ
ภายในอื!น 

13. ปฎิบตัิการอื!นใดตามที!กฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย 
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รายชื*อคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

รายชื*อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั'ง 

การประชุม 
จาํนวนครั'ง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท 
นเรนดรัน 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน 

3  2 (ก) 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน 

6    5 (ข) 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน 

6 6 

4. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และพิจารณาผลตอบแทน 

6 6 

 หมายเหตุ :  

1. การเปลี!ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี 
นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ดํารงตําแหน่งแทน นายคูชคิ ชทัเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวนัที! 29 กรกฏาคม 2558 

2. คําอธิบายการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
(ก) ลาประชมุ 1 ครั Aง เนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
(ข) ลาประชมุ 1 ครั Aง เนื!องจากติดภารกิจเร่งด่วน 

ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

ด้านบรรษัทภบิาลและสรรหา 

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื!องการปฏิบตัิงานเพื!อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ ด้านบรรษัทภิบาล

ตามที!กําหนด 
3. นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ ที!เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที!

หมดวาระหรือกรณีอื!นต่อคณะกรรมการบริษัทและที!ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิ 
4. พิจารณาสรรหาผู้ ที!เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
5. จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื!อพฒันาการปฏิบตัิงานและการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 
6. งานอื!นๆ ตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ด้านพจิารณาผลตอบแทน 

1. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที!คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั Aง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที!ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิ 

3. พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดงักล่าวให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
คํานึงถึงปัจจยัต่างๆ และบริษทัอื!นที!อยู่ในอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนัประกอบด้วย 
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4. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องงบประมาณการขึ Aนค่าจ้าง เงินรางวลัประจําปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัท
และบริษัทย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องการขึ Aนค่าจ้างและเงินรางวลัประจําปีสําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื!อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

6. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรื!องการขึ Aนค่าจ้างและเงินรางวัลประจําปีสําหรับผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคําเสนอของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

7. งานอื!นๆ ตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รายชื*อคณะจัดการ 

รายชื*อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั'ง 

การประชุม 
จาํนวนครั'ง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท 

นเรนดรัน 

ประธานคณะจดัการ 0 0 

2. นายอาชีช อนปัุม คณะจัดการ 0 0 

3. นายปิยชุ กปุต้า คณะจัดการ 0 0 

4. นายราจีฟ มงักลั คณะจัดการ 0 0 

 หมายเหตุ: ในปีที!ผ่านมาไมมี่การประชมุของคณะจดัการ 

ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะจัดการ 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อ
สภาพเศรษฐกิจเพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจ และการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที!ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื!อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

3.  กํากบั ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธุรกิจ เพื!อ
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดําเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที!
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

4.  ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั Aงนี Aคณะจดัการอาจมอบอํานาจหน้าที!ให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรื!องใด เรื!องหนึ!งหรือหลายเรื!อง
ตามที!คณะจดัการ พิจารณาเห็นสมควรได้ 
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2558 

รายชื*อ 
จาํนวนครั'ง 

การประชุม 
จาํนวนครั'ง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 1 1 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ 1 1 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ 1 1 

4. นายหตัถศกัดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์ 1 1 

5. นายธราธร เปรมสนุทร 1 1 

6. นายอาชีช อนปัุม 1 1 

7. นายปิยชุ กปุต้า 1 1 

8. นายราจีฟ มงักลั 1 1 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที! 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 10 คน ดงันี A 

รายชื*อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

3. นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิการ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การเงินและบญัช ี

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ� ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายไพฑรูย์ เชื Aอสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ - จดัหา 

6. นายชยัเฉลิม บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

7. นายอมิท คนันา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  บริหารการลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

8. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานชลบรีุ 

9. นายพรชยั ตั Aงวรกุลชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานระยอง 

10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานสระบรีุ 
หมายเหตุ :  

การเปลี!ยนแปลงผู้บริหารในระหวา่งรอบปี 

1. นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ เดิมตําแหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานระยอง เข้าดํารงตําแหน่งแทน นายธนะ เรืองศลิาสิงห์ เนื!องจาก
เกษียณอาย ุมีผลวนัที! 1 เมษายน 2559 

2. นายพรชยั ตั Aงวรกลุ ได้รับการแตง่ตั Aงให้ดํารงตําแหน่งแทน นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ มีผลวนัที! 1 เมษายน 2559 
3. นายชยัเฉลิม บญุญานวุตัร ได้รับการแตง่ตั Aงให้ดํารงตําแหน่งแทน นายทรงศกัดิ� ปิยะวรรณรัตน์ มีผลวนัที! 1 มถินุายน 2559 
4. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ได้รับการแตง่ตั Aงให้ดํารงตําแหนง่แทน นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร มีผลวนัที! 1 มิถนุายน 2559 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของผู้บริหาร 

1.  ดแูล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื!อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
ข้อบงัคบับริษัทตลอดจนระเบยีบ มต ิ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที!กําหนด และอนมุตัโิดยที!ประชมุ
คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที!เกี!ยวข้องและ ขอบเขตอํานาจที!คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2.  จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื!อนําเสนอต่อ
คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณากลั!นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื!องที!เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจก่อนที!จะนําเสนอต่อคณะจัดการ 
(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษทั 

4.  มีอํานาจในการอนมุตัิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื!องต่าง อาทิเช่น การจดัซื Aอวตัถดิุบ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายใน
การขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทนุภายในวงเงินที!คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5.  ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั Aงให้ นางสาว ปรารถนา สงิหะเนติ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท ตั Aงแต่วนัที! 21 
กรกฎาคม 2551 เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ที!มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานกุาร ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรที!
เกี!ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที!ของเลขานกุารบริษัท ได้แก ่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for 
Corporate Secretary เป็นต้น  

เลขานกุารบริษัทมีหน้าที!และความรับผิดชอบหลกัดงันี A 

1. ดแูลและจดัการเรื!องการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
2. จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัทํารายงานการประชมุ 
3. จดัเก็บเอกสารและรายงานที!เกี!ยวข้อง 
4. ดแูลให้คณะกรรมการปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏระเบียบที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
5. ดแูลและให้คําปรึกษาเรื!องการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 
6. ดแูลเรื!องอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 
7. ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติที!ประชุมของคณะกรรมการบริษทั มติที!ประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางเกี!ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน มีความสมเหตุสมผล ไม่
จ่ายเงินที!เกินสมควรและเพียงพอที!จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที!มีคณุภาพได้ 

เนื!องจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื!องเกี!ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั Aน ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ของบริษัทนั Aน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ พิจารณาอนุมตัิ โดยการกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที! ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบตัิงาน
โดยรวมและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ!งเป็นค่าตอบแทนที!อยู่ในระดับเหมาะสมเมื!อเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมลักษณะ
เดียวกนั 

ทั Aงนี A บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที!ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทย่อย 
 
สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพจิ ารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที!ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตัิงานส่วนบคุคล รวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัททั Aงในระยะสั Aนและระยะยาวประกอบด้วย ซึ!งเป็นค่าตอบแทนที!ใช้
เป็นบรรทดัฐานที!ได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจงูใจในการกํากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั!นคงต่อไป 
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(1) ค่าตอบแทนที*เป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนของกรรมการที!เป็นตวัเงินแบง่ออกเป็นสองประเภท มีกําหนดจ่ายทกุไตรมาส ได้แก่ คา่ตอบแทนประจํา ซึ!งแบง่จ่าย
เป็นรายไตรมาส และค่าเบี Aยประชุม ซึ!งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที!มาเข้าร่วมประชมุ 

กรณีที!มีกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคํานวณจ่ายตามสดัส่วนจํานวนวนัที!กรรมการดํารง
ตําแหน่งในไตรมาสนั Aนๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที*ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี*ยนแปลงเป็นอย่างอื*น  

  ค่าตอบแทน เบี 'ยประชุม 

  )บาทต่อปี(  )บาทต่อครั Aง(  
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 
และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 150,000 15,750 

 กรรมการ 75,000 10,500 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

47 

 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2558-2559 

ลาํดบั 
ที* 

ชื*อ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จดัการ 

คณะ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพจิารณา

ผลตอบแทน 

จาํนวนรวม
ทั 'งหมด 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน(ก) 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ และ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

0.00 - - 0.00 0.00 

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

640,500.00 215,250.00 - 138,000.00 993,750.00 

3. ผศ.รวีวลัย์  ภิยโยพนากลุ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

661,500.00 157,500.00 - 148,500.00 967,500.00 

4. นายหตัถศกัดิ� ณ ป้อมเพ็ชร์ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

661,500.00 157,500.00 - - 819,000.00 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 
กรรมการ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

661,500.00 - - 148,500.00 810,000.00 

6. นายปิยชุ กุปต้า  
กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ 

556,500.00 - - - 556,500.00 

7. 
 

นายอาชีช อนุปัม(ข) 
กรรมการ และกรรมการคณะจดัการ 

417,375.00 - - - 417,375.00 

8. 
นายราจีฟ มงักลั(ค) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

0.00 - - - 0.00 

รวม 3,598,875.00 530,250.00 - 435,000.00 4,564,125.00 

หมายเหตุ  (ก) ดาํรงตําแหน่งแทน นายคชิูค ชทัเทอจี เนื!องจากลาออก มีผลวนัที! 29 กรกฏาคม 2558 และแจ้งความประสงค์ไม่รับคา่ตอบแทนกรรมการ
เช่นเดียวกบันายคชิูค ชทัเทอจีจนกวา่จะเปลี!ยนแปลงเป็นอยา่งอื!น 

 (ข) ดํารงตําแหน่งแทน นายวเิวก มาดาน คามรา เนื!องจากลาออก มีผลวนัที! 1 มิถนุายน 2558 
 (ค) แจ้งความประสงค์ไม่รับคา่ตอบแทนกรรมการ มีผลตั Aงแตว่นัที! 1 กนัยายน 2557 จนกวา่จะเปลี!ยนแปลงเป็นอย่างอื!น 
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปีในปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 
2559) รวม 12 คนรวมเป็นเงินทั Aงสิ Aน 43.19 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที!พ้นสภาพระหว่างปี) 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที*เป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไมม่ีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที!เป็นธุรกิจหลกั 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที*เป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที!เป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลัประจําปี ในปี 2558 - 2559 (1 
เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) จํานวน 3 คน ได้รวมไว้ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนอื*น 

เงินช่วยเหลือการปฏิบตัิงานประจําต่างจงัหวดั/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการเดินทางในปี 2558-2559 จํานวน 5.9 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื*นที*มอบให้แก่กรรมการ 

บริษัทไมม่ีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื!น เช่น โบนสั เบี Aยเลี Aยง หรือเอกสิทธิ�พิเศษอื!น ๆ  แก่กรรมการ 

ค่าตอบแทนอื*นที*มอบให้แก่ผู้บริหาร 

• เงนิกองทุนสํารองเลี 'ยงชีพ 
บริษัทจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุสํารองเลี Aยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนกังานของบริษัท โดยคิดเป็น
อตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสําหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558 
- 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) รวมเป็นเงินทั Aงสิ Aน 3.38 ล้านบาท 

• รถประจาํตําแหน่ง 
บริษัทได้มีการจดัหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย 

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีนโยบายที!จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการซื Aอหลกัทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น 
โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหาร
ผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารในรูปแบบอื!นโดยการพจิารณาจากผลการปฏิบตัิงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกบัผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน รวมถงึหน้าที!ความรับผิดชอบและศกัยภาพของผู้บริหารประกอบกนัด้วย 
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บุคลากร  

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัท รวมทั Aงบริษัทย่อยทั Aงสามบริษัทมีพนกังานทั Aงหมด 1,215 คน โดยในปี 2558 - 2559 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทั Aงสิ Aน 241.83 ล้านบาท ซึ!งผลตอบแทนได้แก่ เงนิเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี Aยงชีพ เป็นต้น 

นอกจากนี A บริษัทย่อยทั Aงสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจํานวนทั Aงสิ Aน 606.29 
ล้านบาท 

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2558-2559 
(31 มีนาคม 2559) 

บมจ. 
ทาทา สตลี 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 
เอ็น. ที. เอส 

สตีลกรุ๊ป 

บจก. 
เหล็กสยาม 

(2001) 

บจก. 
เหล็กก่อสร้าง

สยาม 
พนกังานบริหาร )คน(  51 10 7 9 

พนกังานบงัคบับญัชา (คน) 179 64 56 45 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 87 227 190 240 

พนกังานในสํานกังานใหญ่ )คน(  167 - - - 

รวม )คน(  317 351 253 294 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 241.83 247.28 167.95 191.06 

 
ทั Aงนี A ในระยะเวลา 3 ปีที!ผ่านมา บริษัทไมมี่การเปลี!ยนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที!สําคญั แต่
อย่างใด 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ 

บริษัทมุ่งมั!นที!จะส่งเสริม ดแูลกิจการที!ดีควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างจิตสํานกึต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เพื!อเป็นเสมือนกระจกเงาที!
สะท้อนให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง บริษัทยงัมี
ความตั Aงใจที!จะพฒันาธุรกิจเพื!อให้สอดคล้อง หรือบรรลตุามข้อกําหนด ที!อยู่ภายใต้แนวทางการกํากบัและดแูลกิจการที!เป็น
ธรรมและโปร่งใส 

ดงันั Aน นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata 
Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไว้ใน “บรรษทัภิบาล” ของบริษัท ตั Aงแต่ปี 2548 และได้ทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้อง
กบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมที!เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สําหรับเนื Aอหานั Aนครอบคลมุเกี!ยวกบัหลกัการและแนว
ปฏิบตัิในเรื!องของโครงสร้างหน้าที! และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย สิทธิของผู้ ถือหุ้น
และการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานงึถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย และการควบคมุภายในและระบบการบริหาร
ความเสี!ยง  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ถือเป็นจํานวนที!เหมาะสมกบัขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที!เป็นอสิระ
ตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์ของบริษทั จํานวน 3 คน ร่วมกบักรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที!
เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ ที!มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลมุสาย
งานต่างๆ ได้แก ่กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื!อแบง่แยกบทบาทหน้าที!ให้ชดัเจนและก่อให้เกิดความสมดลุใน
อํานาจการดําเนินงาน ผู้ ที!ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้ นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้ นํา
ด้านบริหารงานประจําไม่เป็นบคุคลเดียวกนั 

นอกจากนี A คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั Aง คณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 คณะทําหน้าที!กลั!นกรองงานเฉพาะเรื!อง และเสนอเรื!องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

สําหรับรายชื!อกรรมการในแตค่ณะพร้อมทั Aงขอบเขตอํานาจหน้าที!ปรากฎอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ 8.1 

9.3 การสรรหาและแต่งตั 'งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

(1) กรรมการอิสระ  

ในการสรรหากรรมการอสิระ  จะผ่านการกลั!นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
(Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึ!งประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 2 คน จาก
จํานวนกรรมการทั Aงหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที!ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื!อลงมติเลือกตั Aง หรือแต่งตั Aง โดย
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จะพิจารณาคดัเลือกตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั Aงคณุสมบตัิพเิศษเพิ!มเติม ตามนิยาม 
“กรรมการอสิระ” ของบริษัทซึ!งมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
เพื!อให้กรรมการอสิระมีความเป็นอสิระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท ซึ!งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ดงันี A 
คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จํากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุทีิ!มีพื Aนฐานและความเชี!ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที!จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม ประวตัิการทํางานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ 

3. เป็นผู้ ที!สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษทั เพื!อติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดย
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื!นๆ ในจํานวนที!เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสดัส่วนที!มีนยัสําคญัในกิจการที!มีลักษณะอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัหรือกิจการที!อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. สําหรับกรรมการที!เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที!ผ่านมา และผลการประเมิน
ศกัยภาพประกอบด้วย 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติ
บคุคลที!อาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นที!ถือโดยผู้ที!เกี!ยวข้องด้วย 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั Aงไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที!ปรึกษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใน
ลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคมุหรือบคุคลที!จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษทัย่อยในระดบั
บดิา มารดา คู่สมรส พี!น้อง และบตุร รวมทั Aงคู่สมรสของบตุร 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที!
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั Aงไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ!งไม่ใช่
กรรมการอสิระ หรือผู้บริหารของผู้ที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที!อาจมีความขดัแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั Aงทางตรงและทางอ้อมในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงันี A 
1. รายการทางการค้าที!กระทําเป็นปกติเพื!อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื Aอวตัถุดิบ หรือให้บริการที!มีมลูค่า

ตั Aงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที!มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 
2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
3. รายการเกี!ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ 
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4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ ยืม คํ Aาประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนั
หนี Aสิน รวมถงึพฤตกิารณ์อื!นทํานองเดียวกนั ซึ!งเป็นผลให้มีภาระหนี Aที!ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ!ง ซึ!งมีมลูค่าตั Aงแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที!มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั Aงแต่ 20 ล้านบาทขึ Aนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ!ากว่าภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นบัรวมภาระหนี Aที!เกิดขึ Aนในระหวา่ง
หนึ!งปีก่อนวนัที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

• ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่กรรมการซึ!งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ!งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 24 เดือน 

• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ!งรวมถงึการให้บริการเป็นที!ปรึกษากฎหมาย หรือที!ปรึกษาทางการเงนิซึ!งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทั Aงนี A 
ในกรณีที!ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Aนด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะ
ดงักล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

• ไม่เป็นกรรมการที!ได้รับการแต่งตั Aงขึ Aนเพื!อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ!งเป็นผู้ ที!
เกี!ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

• ไม่มีลกัษณะอื!นใดที!ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี!ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
• สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
• สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื!อตดัสินใจในเรื!องต่างๆ ได้โดยอสิระ 
• เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากดั และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
อายุเกษียณ 

• กรรมการอสิระและกรรมการบริษัทที!มีอายคุรบ 70 ปี อาจดํารงตําแหน่งกรรมการได้จนอายคุรบ 75 ปี ทั Aงนี Aขึ Aนอยู่กบัดลุย
พินิจของคณะกรรมการ 

• อายเุกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั 'ง 

กรณีเสนอให้ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั Aงกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัท กล่าวคือผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจํานวนหุ้นที!ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ ที!เป็นประธานที!
ประชุมมีเสียงชี Aขาดเพิ!มเป็นอีกหนึ!งเสียงทั Aงนี Aในการเลือกตั Aงกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

อาจลงคะแนนเสียงให้แกผู่้ ได้รับการเสนอชื!อเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที!มี
อยู่ทั Aงหมดตามจํานวนหุ้นที!ตนถือโดยจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 
กรณีที!ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื!องจากเหตอืุ!นนอกจากครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั Aงบคุคลซึ!งมีคุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป 
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เว้นแต่วาระของกรรมการที!พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ!งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที!ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ!งตนแทน ทั Aงนี A มติการแต่งตั Aงบคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการที!ยงัเหลืออยู่ 
 
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที!ระบไุว้ข้างต้น หวัข้อ (1) 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที!ระบไุว้ข้างต้นสําหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ
และผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พจิารณาเบื Aองต้นในการกลั!นกรองสรรหาบคุคลที!มีคณุสมบตัิครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที!เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลวุตัถุประสงค์ เป้าหมาย ที!คณะกรรมการบริษทักําหนดไว้ได้เพื!อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพจิารณาอนมุตัิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัิ
ต่อไป 
 
9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที!ประกอบธรุกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื!น (Holding Company) คณะกรรมการบริษทัได้กํากบั
ดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื!อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินทนุของบริษัท ดงันี A 

• ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีมาปฏิบตัิ 
• คัดเลือกบุคคลที!มีความรู้ความชํานาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ!งได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 
• กํากบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายที!กําหนดโดยบริษัทแม่ 
• พิจารณาเรื!องที!มีความสําคญั เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ!มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั Aงนโยบายที!สําคญั

ต่างๆ 
• ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 
• ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตตามกฎ ระเบียบที!เกี!ยวข้องของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ การทํา

รายการระหว่างกนั การได้มาและจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทั Aง
ดูแลให้มีการจดัทําบญัชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที!ควร ตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องและมาตรฐานการ
บญัชีที!รับรองโดยทั!วไป 

• ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื!อให้มั!นใจว่ามีการควบคุมภายในที!กําหนดไว้เพียงพอและมี
ประสิทธิผล 

9.5 การดูแลเรื*องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดูแลเรื!องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี โดยได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณของบริษัทรวมทั Aงมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี!ยวกบัภาระหน้าที!ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ตลอดจน
การเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกําหนดโทษที!
ระบไุว้กรณีที!กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทําหน้าที!
สรุปและรวบรวมรายงานการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวและเสนอต่อที!ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครั Aง พร้อมทั Aงได้เปิดเผยไว้
ในรายงานประจําปีอีกด้วย 

นอกจากนี A คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกับรรษัทที!ดีของบริษัท ด้วย
การกําหนดนโยบายเกี!ยวกบัการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื!อใช้ประโยชน์ส่วนตวั (Abusive Self-dealing) เช่น การซื Aอขาย
หลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานในหน่วยงานที!เกี!ยวข้องกบั
ข้อมลูของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั Aงคู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ดงันี A 

• ห้ามมิให้บคุคลข้างต้นทําการซื Aอขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส 
และงบการเงิน ประจําปีของบริษัทและภายใน 24 ชั!วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว (Blackout period) 

• กรณีที!เป็นข้อมูลที!สําคัญอื!นซึ!งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้
กําหนดห้ามมิให้ทําการซื Aอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั!วโมงนบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั Aนสู่
สาธารณะทั Aงหมดแล้ว 

ทั Aงนี Aกรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี!ยวกบัการซื Aอขายหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทําการ ก่อน

การซื Aอขาย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 4,208,000 
บาท 

(2) ค่าบริการอื*น (non-audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษทัย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื!นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี Aยเลี Aยง ค่าที!พกั เป็นต้น 
จํานวน 2,439,298 บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีที!ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคล หรือกิจการที!เกี!ยวข้องกบั
ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที!ผู้สอบบญัชีสงักดัดงักล่าว 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการที*ดีในเรื* องอื*นๆ 

บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจงัมา
โดยตลอด ซึ!งปัจจุบนัได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ
ไปด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิที!ดีเกี!ยวกบัการกํากบัดูแลกิจการที!ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดขอบของ
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คณะกรรมการ และเพื!อเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิด้านการกํากบัดูแลกิจการที!ดีของบริษัทให้สูงขึ Aน บริษัทจึงได้
กําหนดหลักการสําคญัในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที!สุดรวมทั Aงทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อ
ภาวะการเปลี!ยนแปลงที!เกิดขึ Aนอยู่เสมอ 

ทั Aงนี A ตลอดระยะเวลาที!ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมนิผลการกํากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบั “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที!
จะพฒันาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื!อง สําหรับรอบปี 2557-2558 รายงานการกํากบัดูแลกิจการที!ดีของบริษัท
ในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดงันี A 

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายในฐานะที!เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกําหนดนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที!ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ซึ!งสิทธิของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี A 

1. สิทธิขั Aนพื Aนฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื Aอขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปันผลอย่างเท่า
เทียมกนั การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี!ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลี!ยนแปลง
อํานาจควบคุม และการซื Aอขายสินทรัพย์ที!สําคญัของบริษัทรวมทั Aงสิทธิในการได้รับการปฏิบตัิที!เท่าเทียมในการรับซื Aอหุ้น
คืนโดยบริษัทเป็นต้น 

2. สิทธิออกเสียงในที!ประชุมผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั Aงกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจดัสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงิน
ปันผล การแต่งตั Aงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี การแก้ไข/เพิ!มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การเพิ!มหรือ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนมุตัิธุรกรรมที!สําคญัซึ!งมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

3. สิทธิอื!นๆ ที!กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากการสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้อํานวยความสะดวก
แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดงันี A 
1. มีขั Aนตอนการเข้าร่วมประชมุที!ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 
2. จดัสถานที!ประชมุที!มีการคมนาคมที!สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถงึ 
3. จดัทําคําอธิบายเกี!ยวกบัเอกสารหลกัฐานเพื!อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
4. จดัให้มีเจ้าหน้าที!ผู้ ที!มีความชํานาญพร้อมทั Aงอปุกรณ์ที!เพียงพอ เพื!อรองรับผู้ ถือหุ้นทั Aงในด้านการตรวจสอบเอกสารและ

การลงทะเบียน 
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทน

ของตนเองหรือเสนอชื!อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ การเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉันทะมีขั Aนตอนที!
ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จดัส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื!อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

6. จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นกรณีที!ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้ 
7. ใช้ระบบบาร์โค้ด )Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ขั Aนตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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8. เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั!วโมง ก่อนเริ!มประชุม นอกจากนี A ภายหลังจากการประชุมได้
เริ!มแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที!อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยงัไม่ได้ลงมติได้ด้วย 

ทั Aงนี A บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทําหน้าที!ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที!โทรศพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462 

หมวด 2 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนกัถงึหน้าที!ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกราย ทั Aงผู้ ถือหุ้นที!เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที!ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่นกัลงทนุ สถาบนัผู้ ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั Aงผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันี A 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในแต่ละปีบริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ Aนสดุรอบปีบญัชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ!ง
เรียกว่า การประชมุสามญัประจําปี และการประชุมนอกเหนือจากนี A จะเรียกว่า การประชุมวิสามญั โดยในรอบปีที!ผ่านมาบริษัท
ไม่มีการจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด 

สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้จัดขึ Aนเมื!อวนัที! 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม อนนัตรา 
สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที! 2 มิถนุายน 2558 เป็นผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
และทําการรวบรวมรายชื!อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พัก
การโอนในวนัที! 3 มิถนุายน 2558 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบและกลไกที!จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที!ดีซึ!งครอบคลุมเกี!ยวกับ ข้อมูลเกี!ยวกับวนั เวลา 
สถานที! วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ขั Aนตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที!เกี!ยวข้องกบัเรื!องที!
ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ที!เป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้
สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น 

1. หนังสือนัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ที!มีรายละเอียดเกี!ยวกับ วัน เวลา สถานที! และวาระการประชุมที!กําหนดไว้เป็นเรื!องๆ 
อย่างชดัเจนพร้อมทั Aงระบวุ่าเป็นวาระเพื!อทราบ /เพื!ออนมุตัิ/เพื!อพจิารณา ระบ ุวตัถปุระสงค์ และเหตผุล ตลอด จนความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระที!เสนอไว้ ซึ!งถือเป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาที!เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

2. หนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที!กระทรวงพาณิชย์กําหนด ทั Aงแบบ ก ซึ!งเป็นแบบทั!วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ!งเป็น
แบบที!ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื!องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ผู้
ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั Aงกรรมการเป็นรายบคุคลได้ในวาระการเลือกตั Aงกรรมการ 

3. ข้อมลูเกี!ยวกบักรรมการอสิระ ที!บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นได้แก่ ชื!อ อาย ุที!อยู่ และการมี  /ไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที!เสนอในการประชมุ 

4. รายงานประจําปี ที!มีทั Aงข้อมูลภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทั Aงจัดส่งรายงานประจําปีที!เป็น
รูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที!ได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท( 

5. คําอธิบายเกี!ยวกบัเอกสารหลกัฐาน เพื!อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ 
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6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในส่วนที!เกี!ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
7. แผนที!ตั Aงสถานที!จดัประชมุ 

 
นอกจากนี A บริษัทยงัได้ดําเนินการดงันี A 

1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกัน 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วนั 

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์  )www.set.or.th) เรื!องเผยแพร่ข้อมูลเกี!ยวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอใน
การศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ )www.set.or.th) เรื!องเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถส่งคําถามเกี!ยวกบัวาระ
การประชุมได้ล่วงหน้าในช่วงวันที! 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยให้ส่งคําถามเป็นลายลักษณ์อกัษรถึง
คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการอสิระแต่ละคน ผ่านมายงัเลขานุการบริษัท เพื!อส่งต่อไปยงักรรมการอิสระแต่ละคนหรือ
กรรมการทกุคน ซึ!งคําถามในส่วนที!เกี!ยวข้องจะได้รับการตอบในที!ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นต่อไป สําหรับการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2558 นั Aน ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทแต่อย่างใด 

 
และเนื!องจากบริษัทได้ดําเนินการประชุมเป็นภาษาองักฤษ ดงันั Aนจึงได้จัดอปุกรณ์หูฟังแปลภาษาให้แก่ผู้ ถือหุ้นที!ประสงค์จะใช้ 

เพื!อให้การสื!อสารมีประสิทธิภาพยิ!งขึ Aน 

นอกจากนี A ในบริเวณจดุลงทะเบียน บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรม

เชิญผู้ ถือหุ้นร่วมบริจาคถุงเท้าใหม่ให้แก่นกัเรียนที!อยู่โรงเรียนห่างไกล บธูรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR และ บูธแนะนํา

และให้ความรู้ความเข้าใจเกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นต้น 

ก่อนเริ*มการประชุม 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในส่วนที!เกี!ยวข้องกบัการประชุม และวิธีปฏิบตัิเกี!ยวกบัการ
ประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนนการนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

ประธานในที!ประชมุได้ดําเนินการประชมุอย่างโปร่งใสตามลําดบัวาระโดยไม่มีการเพิ!มวาระเพื!อพิจารณาเรื!องอื!นนอกเหนือจากที!
ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุแต่อย่างใด นอกจากนี A ยงัได้จดัสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน
ทําการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั Aงกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั Aงกรรมการ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั Aงคําถามต่อที!ประชมุ รวมทั Aงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที! 
 
สําหรับการออกเสียงลงคะเเนน บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นด้วยการใช้บตัรลงคะแนน และได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง (Inspector) ทําหน้าที!ดแูลการนบัคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
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สําหรับการนบัคะแนนเสียงจะคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที!ออกเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” /“งดออกเสียง” และนํามาคํานวณหกัออกจากผู้ ถือหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง  

สําหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ Aนการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี A บริษัทได้
จดัให้มีการบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสื!อวิดีทศัน์ด้วย 
 
หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติที!ประชุมพร้อมทั Aงคะแนนเสียงที! (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
(www.set.or.th) โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จสิ Aนการประชุม และจดัทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที!กฎหมาย
กําหนด ซึ!งรายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทกึรายละเอียดไว้อย่างชดัเจน ดงันี A 

1. รายชื!อพร้อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั Aงผู้ เกี!ยวข้องที!เข้าร่วมประชุม 
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียง  
3. ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
4. มติที!ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที!ได้ระบไุว้ในบตัรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที!เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง 
 
ทั Aงนี A ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทั Aงที!มาด้วยตนเองและที!รับมอบฉันทะจํานวน 601 คน นบั

รวมจํานวนหุ้นได้ทั Aงสิ Aน 6,569,519,453 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.01 ของจํานวนหุ้นที!จําหน่ายได้แล้วทั Aงหมดของบริษัท จํานวน 

8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการทั Aงคณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รวมทั Aงกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี A ยงัมีผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทั Aงฝ่ายกฎหมาย ได้เข้า
ร่วมประชมุอีกด้วย เพื!อทําหน้าที!ร่วมชี Aแจงและตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ ที!เกี!ยวข้องต่อผู้ ถือหุ้น 
 
การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียด
ปรากฎอยู่ในหวัข้อ 9.5  

ทั Aงนี A ในปีที!ผ่านมาไม่เคยปรากฏวา่มีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซื Aอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั Aงบุคคลที!เกี!ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที!
เกี!ยวข้องตามแบบรายงานที!คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ เมื!อได้รับการแต่งตั Aงให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และมีการ
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เปลี!ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททําหน้าที!รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดงักล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดงักล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการที!อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที!เกี!ยวโยงกนั เป็นต้น 
 
การทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดมาตรการและขั Aนตอนในการทํารายการระหว่างกนัไว้อย่างชัดเจน รวมทั Aงถือปฏิบตัิตามประกาศของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเรื!องที!เกี!ยวกบัการทํารายการที!อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที!อาจมี
การพจิารณารายการระหว่างกนักบับคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง กรรมการและผู้บริหารที!อาจมีส่วนได้เสียในเรื!องที!พิจารณาจะไม่
เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื!อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั Aงนี Aเพื!อ
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

สําหรับรายการระหว่างกันที!เกิดขึ Aนใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการโดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื!อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

นอกจากนี A คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าที!เป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัในทกุไตรมาส เพื!อดูแลและป้องกนัการ
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที!ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 

ทั Aงนี A ในปีที!ผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที!เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที!ไม่ใช่บริษัท
ย่อยของบริษัทรวมทั Aงไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื!องการทํารายการระหวา่งกนัหรือการซื Aอขายสินทรัพย์แต่ประการใด 
 
หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิ!งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสมัพนัธ์และความร่วมมือที!ดีระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็น
กลไกที!จะช่วยสร้างความมั!งคั!ง ความมั!นคงทางการเงิน และความยั!งยืนแก่บริษัท ดงันั Aน บริษัทจึงยึดมั!นในการคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มที!เกี!ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั Aงสิทธิที!กําหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที!ทําร่วมกนั โดยการ
รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทั Aงภายในและภายนอกที!ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนพฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างสมํ!าเสมอ 

พนกังานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบตัิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : 
TCoC)” ซึ!งได้ระบถุงึหน้าที!และความรับผิดชอบที!มีต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน 

นอกจากนี A บริษัทได้กําหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิด
หลักจรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส ภายใต้ 
“นโยบายการร้องเรียนการกระทําผิดหลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 
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ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกี!ยวกบัการประพฤติปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศพัท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ที!ปรึกษาจรรยาบรรณ ดงันี A 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายมาริษ สมารัมภ์ 
เลขที! 80 ซอยพร้อมพนัธ์ สขุมุวิท 39 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
E-mail address: msamaram@gmail.com 

ที*ปรึกษาจรรยาบรรณ 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ� 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เลขที! 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั Aน 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224 
E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com 
 

ทั Aงนี A ในรอบปีที!ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี!ยวกับการกระทําผิดหลักจรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่
ประการใด 

สําหรับแนวทางการปฏิบตัิและความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดงันี A 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมั!นที!จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิ
บาลและวิสยัทศัน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื!นๆ อย่างเคร่งครัด 
เพื!อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ!มมูลค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื!อง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที!เกี!ยวกบัธุรกิจของบริษัท
อย่างถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที!เกี!ยวข้องอย่างเท่าเทียมกนั 

พนักงาน 

บริษัทถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที!มีคุณค่าอย่างยิ!ง จงึปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสที!เท่าเทียมกันแก่
พนกังานโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพ เชื Aอชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สญัชาติ 
และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกบัศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็น
เกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที!ดีทั Aงของพนักงานและครอบครัว รวมทั Aงกําหนดให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและ
สวสัดิการที!เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทชั Aนนําทั!วไป รวมถึงมีกองทนุสํารองเลี Aยงชีพเพื!อให้พนกังานได้มีเงินเก็บออม
ไว้ใช้  
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นอกจากนี Aยงัให้ความสําคัญในเรื!องความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนกังานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั!น
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในทกุระดบั และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื!อง เพื!อเป็นปัจจัยสําคญัในการสร้างให้องค์กร
เกิดการพฒันาอย่างยั!งยืน 

ลูกค้า 

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมั!นที!จะจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการเพื!อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกนัสินค้าและบริการ เพื!อ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั Aงในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที!เป็นธรรม พฒันาสินค้าและบริการเพื!อ
ตอบสนองความต้องการที!หลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับข้อร้องเรียนเกี!ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษา
ความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี A ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีที!พบว่า
ผลิตภณัฑ์ไม่ได้คณุภาพหรือตํ!ากว่ามาตรฐาน 

คู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบตัิงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท TATA ที!เรียกว่า TCoC ในการ
ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกนั ซึ!งถือเป็นหลกัปฏิบตัิที!เป็นเอกภาพเดียวกันสําหรับ
กลุ่มบริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจดัอบรมความปลอดภยั
ให้กบัผู้ รับเหมาขนส่ง ที!เข้ามารับสินค้าที!โรงงานของบริษัททกุแห่งอย่างต่อเนื!องและเป็นประจํา 

คู่แข่ง 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าที!สุจริต โดยผ่านแหล่งและ
สื!อกลางที!ถกูต้องตามกฎหมายเท่านั Aน บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมลูที!ไมเ่ป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื!อ
ทําลายคู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหนี ' 

บริษัทปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง และเงื!อนไขต่างๆ อย่างรัดกมุและเคร่งครัด ที!มีต่อเจ้าหนี A ทั Aงเจ้าหนี Aการค้าและเจ้าหนี Aเงินกู้ ยืม
อย่างเคร่งครัดและชําระหนี Aตามระยะเวลาที!กําหนด รวมถึงปฏิบตัิตามคํารับรองที!ให้ไว้แก่เจ้าหนี Aตลอดระยะเวลาที!มีภาระหนี Aกบั
เจ้าหนี A ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี Aทกุกลุ่มอย่างถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

ชุมชน สังคม และสิ*งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที!ดี มีคุณธรรมโดยกําหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจนในการคํานึงถึงหน้าที!และ
ความรับผิดชอบที!มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเพื!อเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื!อสงัคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั Aงนี Aบริษัทจะไม่ถือว่าการดําเนินการตามนโยบายที!
กําหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบตัิ หากแต่จะมุ่งมั!นยดึถือเป็นส่วนหนึ!งของแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย 

นอกจากนี A บริษัทยงัให้ความสําคญัต่อการรักษาสิ!งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื!องมาโดยตลอด เพื!อพทิกัษ์รักษาสิ!งแวดล้อม
ให้คงอยู่ในสภาพที!ดีตลอดไป ด้วยการดําเนินการและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดในทกุกระบวนการผลิต และทกุขั Aนตอนการทํางาน 
รวมถึงปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎหมายด้านสิ!งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ!งทกุบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมั!นที!จะให้ความสําคญั
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และเป็นผู้ นําในเรื!อง “การเปลี!ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อนัเนื!องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี Aยงัได้
กําหนดให้มีการนําแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทกุขั Aนตอนของการดําเนินธุรกิจหลกัขององค์กร อีกด้วย 

หน่วยงานราชการ 

บริษัทดําเนินการและถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิที!เกี!ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนกังานของบริษัททุกคนต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้องทั Aงหมด พร้อมทั Aงให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื!อง 

สื*อมวลชน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื!อมวลชนทั!วไป เพื!อการสื!อสารต่อไปยงัสาธารณชน อย่าง
กว้างขวางบนพื Aนฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 
 
หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคัญและตระหนกัในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั Aงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที!ไม่ใช่
ข้อมลูทางการเงิน เพื!อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื!นใดของผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์และผู้ มีส่วนได้เสียอื!นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทั!วถงึ และไม่ก่อให้เกิดความสําคญัผิดรวมทั Aง
มีความเป็นปัจจุบนัและทันเวลาตามที!สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื!นๆที!เกี!ยวข้องได้กําหนดไว้ คณะผู้บริหารมีหน้าที!ดูแลให้มีการติดต่อสื!อสาร
และเปิดเผยข้อมูลที!สําคญัทั Aงที!เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (PeriodicReports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น 
การได้มา/จําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์รายการ ที!เกี!ยวโยงกนั การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ!มทุน/ลดทุน การออกหลกัทรัพย์
ใหม่ การซื Aอหุ้นคืน เป็นต้น 

ทั Aงนี A ได้จัดให้มีหน่วยงาน “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ทําหน้าที!เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที!สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่าย ทั Aงในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น 

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที!ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั Aงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
)ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ ) www.set.or.th)/เวบ็ไซต์บริษัท )www.tatasteelthailand.com) 

2. ข้อมูลคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี!ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทุกไตรมาส  )ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
)www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) /หนงัสือพิมพ์( 

3. ข้อมลูโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทที!เป็นข้อมลูล่าสดุ มีรายละเอียดโครงสร้างที!แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถงึผู้
ถือหุ้นที!แท้จริง  )Beneficial Owner) ได้อย่างชดัเจน  )รายงานประจําปี /เว็บไซต์บริษัท   ) www.tatasteelthailand.com)) 
นอกจากนี A ยงัมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย ซึ!งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที!ออกแล้ว  
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4. ข้อมลูในรายงานประจําปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 
เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี!ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน ความเสี!ยงต่อการดําเนินธุรกิจประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร
ระดบัสูง และการเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น )เวบ็ไซต์บริษัท ) www.tatasteelthailand.com)) 

5. ข้อมูลการเงินที!มีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึ!งเป็นผู้ มี
ความเป็นอสิระและมีคุณสมบตัที!ได้รับการยอมรับ รวมทั Aงได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก  .ล .ต  .โดยที!ผ่านมา บริษัท

ไม่เคยมีประวตัิการส่งงบการเงินทั Aงรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก .ล .ต  .ล่าช้าแต่อย่างใด 
)ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ ) www.set.or.th)/เวบ็ไซต์บริษัท )www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมลูการทํารายการระหวา่งกนั )ถ้ามี(  
 
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที!สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง ได้กําหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการใหญ่ ทํา
หน้าที! “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจดัให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ (Investor Relation) ทําหน้าที!ดแูลรับผิดชอบในการติดต่อสื!อสาร และประสานงานกับบคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทุนสถาบนั ผู้ ลงทุนทั!วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื!นที!สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทั Aงนี A เพื!อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื!อมั!นของบคุคลภายนอกที!มีต่อบริษทั 

นอกจากนี A บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทสู่สาธารณชนโดยผ่านสื!อสิ!งพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ และ
นิตยสารต่างๆ เป็นประจําทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลิต ผู้ช่วย
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ - การตลาด และการขายเป็นผู้ ให้
สมัภาษณ์ 

ในรอบปี 2558-2559 ภายหลงัจากที!บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปีต่อตลาดหลกัทรัพย์
เป็นที!เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จดัให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกนักบั นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าที!ธนาคาร รวมทั Aงสื!อสิ!งพิมพ์ เพื!อ
ชี Aแจงผลประกอบการของบริษัทรวมถงึข้อมลูการพฒันาเปลี!ยนแปลงของธุรกิจเหล็กเป็นประจําอีกด้วย โดยการประชุมแต่ละครั Aง
จะมีผู้ เข้าร่วมประชุมประมาณ 10-20 คน 
 
หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมุ่งเน้นถงึบทบาทหน้าที!ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าที!ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที!จะปฏิบตัิหน้าที!ด้วย “ความซื!อสตัย์สุจริต ระมดัระวงั 
และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย บนพื Aนฐานของความสมัพนัธ์ที!
เชื!อถือต่อกนัระหว่างผู้ ถือหุ้นกบับริษัท นอกจากนี A คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบั
ดูแลกิจการที!ดีตามที!คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายไว้ เพื!อให้การกํากบัดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื!อสัตย์ 
สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ!งจะทําให้การ
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ดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและ
ต่อเนื!อง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทคํานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ!ง (Check and Balance) นอกจากนี Aยงัได้กําหนด
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที!ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิที!มีคุณสมบตัิหลากหลาย ทั Aงในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี!ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้ นํา 
วิสยัทศัน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที!กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั Aงได้จัดตั Aงคณะกรรมการชุดย่อยซึ!งมีความเชี!ยวชาญเฉพาะ
ด้านขึ Aน เพื!อให้การพิจารณาในเรื!องต่างๆ มีการตดัสินใจที!ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี 

นอกจากนี A คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั Aงเลขานุการบริษัท ซึ!งเป็นผู้ ที!มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ 
รายละเอียดปรากฎอยู่ในหวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.3 

บทบาทหน้าที*และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที!กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจําปีของ
บริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ นําเสนอเรื!องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่าง
เต็มที!บนพื Aนฐานของความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื!อสตัย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั Aงนี A คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที!กําหนดไว้ด้วย เพื!อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี A คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที!และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย การ
จดัสรรงบประมาณที!เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ!งงบประมาณในงานวิจยัและพฒันาองค์กร และผลิตภัณฑ์การ
พฒันาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัของบริษัทในทกุๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัท และ
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททั Aงคณะ รวมถงึผู้บริหารระดบัสงูมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบ
การบริหารความเสี!ยง ระบบควบคมุและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที!มีการเปลี!ยนแปลงตลอดจนกํากบัดูแล
และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื!อมุ่งสู่มาตรฐานที!ยอมรับในระดับสากล อุทิศตนและเวลาเพื!อบริษัทโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ!งผู้ ใดโดยมิชอบ และไม่ดําเนินการใดๆ ที!เป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกบักิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสงูสดุคือการดําเนินธุรกิจให้มั!นคง เพื!อผลประโยชน์ที!สมดุลและยั!งยืนของผู้ มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม รวมทั Aงการเพิ!มมลูค่าของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื!องในระยะยาว ทั Aงนี Aให้สอดคล้องวิสยัทศัน์และเป้าหมายของบริษัท 
 
อํานาจดาํเนินการของคณะกรรมการ 

1. อนมุตัิแผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทนุประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว 
2. อนมุตัิให้มีการกู้ ยืมเงินในวงเงินระยะสั Aนและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบนัการเงิน การให้จํานองหรือจํานําสินทรัพย์เพื!อ

คํ Aาประกนัเงินกู้  การลงนามในสญัญาเงินกู้  หรือสญัญาที!เกี!ยวข้องที!อนมุตัิแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้  
3. อนมุตัิการเปิด/ปิด บญัชีธนาคาร 
4. อนมุตัิการใช้หลกัการบญัชี หรือเปลี!ยนแปลงหลกัการบญัชี ปรับปรุง /เปลี!ยนแปลงบญัชีการใช้อตัราค่าเสื!อม 
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5. อนมุตัิการรับรองงบการเงินและจดัสรรกําไรสะสม 
6. อนุมตัิการจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื!นๆ ที!ไม่รวมเรื!องที!ดินและสิ!งปลูกสร้าง ที!มีมูลค่า

วงเงินเกินอํานาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 
7. อนมุตัิการซื Aอ ขาย แลกเปลี!ยน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซื Aอฝาก เช่า ให้เช่า ที!ดินและสิ!งปลกูสร้าง 
8. อนมุตัิการดําเนินการด้านทรัพยากรบคุคล ในเรื!อง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกําลงัพล การสรรหาและคดัเลือกผู้บริหาร

ระดบัสูง และ งบประมาณการขึ Aนค่าจ้างและเงินรางวลัประจําปี 
9. อนมุตัิการเข้าร่วมทนุ การลงทนุซื Aอ/ขายหุ้น 
10. อนมุตัิเรื!องที!ต้องนําเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
 

หน้าที*ของประธานกรรมการ 

หน้าที!หลกัของประธานกรรมการคือการบริหารจดัการและการเป็นผู้ นํา ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้าที!รับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการ และดําเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่าน
กรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมทั Aงถ่ายทอดมติของคณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป  

และด้วยภาระหน้าที!ที!แตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้ นํา ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้ นํา 
ด้านการบริหารงานประจํา บริษัทจึงได้แบง่แยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึ!งหมายความว่า
ประธานกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื!นใดอนัอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ดลุยพนิิจอย่างเป็นอสิระ 

บทบาทหน้าที!ความรับผิดชอบที!สําคญัของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี A 

1. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตัิหน้าที!ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. หารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท เพื!อกําหนดวาระการประชมุ 
4. สนบัสนนุให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความเห็น 
5. ส่งเสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ที!สร้างสรรค์ ทั Aงระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 
6. ทําให้มั!นใจว่ามีการสื!อสารกบัผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิผล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Aงคณะกรรมการตรวจสอบ ตั Aงแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน 
กรรมการตรวจสอบจํานวนสองในสามเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เป็นอย่างดี 
ตลอดจนยงัเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าที!สอบทานความน่าเชื!อถือของงบการเงินได้อีกด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที!สอบทานการดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายระเบียบปฏิบตัิ และข้อกําหนดของหน่วย งานกํากับดูแล ส่งเสริมการพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้
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เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั Aงสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี!ยงที!
รัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที!อย่างเต็มที!และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั Aงแต่ปี 2552 
คณะกรรมการได้จดัตั Aงหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ Aนเป็นหน่วยงานหนึ!งภายในบริษัท ปฏิบตัิหน้าที!ขึ Aนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื!อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ!งขึ Aน และในกรณีที!จําเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากที!ปรึกษาภายนอกที!เป็นอิสระได้อย่างเต็มที! โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Aงคณะกรรมการบริหาร ตั Aงแต่ปี 2545 ปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 4 คน ทําหน้าที!
ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที!คณะกรรมการมอบหมาย ทั Aงในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอํานาจการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากบัดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั!นกรอง
เรื!องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตั Aงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั Aงแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื!อวนัที! 31 มกราคม 
2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั Aง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื!อความสะดวกและความ
คล่องตวัในการปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน และมีกรรมการ
ครึ!งหนึ!งเป็นกรรมการอสิระ ทําหน้าที!ด้านบรรษัท ภิบาล คือ เสนอทบทวนและกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทตลอดจนมีหน้าที!พิจารณากําหนดแนวทางและสรรหาผู้ ที!
เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื!อทดแทนกรรมการที!ครบรอบออกตามวาระ
หรือกรณีอื!น และทําหน้าที!ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี!ยนแปลงและแนวโน้มในเรื!อง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทกําหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั Aง ให้กรรมการ
จํานวนหนึ!งในสามของกรรมการทั Aงคณะพ้นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้นจากตําแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 
ทั Aงนี A กรรมการซึ!งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ โดยมิได้กําหนดระยะเวลา วาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยจะเท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ดงันั Aน กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการ
ชดุย่อยทนัที เมื!อพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื*นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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บริษัทยังไม่มีนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนอื!นที!กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ!งหนึ!ง โดยกรรมการที!เป็น
ชาวต่างชาติเป็นผู้ มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศทําให้ไม่มีการรับตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื!นแต่อย่างใด ส่วน
กรรมการไทยนั Aนตามข้อมลูประวตัิกรรมการห้าปีย้อนหลงั ไมป่รากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื!นเกิน 
5 บริษัท ดงันั Aน จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ ที!สามารถปฏิบตัิหน้าที!และอทิุศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที!และ
เต็มความสามารถ 

สําหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ในฐานะพนกังานคนหนึ!งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทํางานทั Aงหมดของตนให้แก่บริษัท 
เพื!อให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้าง 

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที!ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื!นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจําปีอย่างชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั Aง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอด
ทั Aงปี พร้อมทั Aงได้กําหนดวาระการพิจารณาที!สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้อย่างชดัเจน และอาจมีการประชุมเพิ!มในกรณีที!มีเรื!องสําคญัเร่งด่วน ในการประชุมแต่
ละครั Aงได้มีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระ พร้อมทั Aงเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วนั
ก่อนวนัประชุม ในการประชุม ประธานกรรมการซี!งทําหน้าที!เป็นประธานในที!ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอสิระ แบง่เวลาอย่างเพียงพอสําหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั!วถงึในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระ
จะใช้มติเสียงข้างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที!ประชุมจะเป็นผู้ ออกเสียงชี Aขาด ซึ!งการพิจารณาวาระต่างๆ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั Aงนี A กรรมการที!มีส่วนได้เสียในเรื!องที!
พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชมุ และภายหลงัเสร็จสิ Aนการประชมุได้มีการจดบนัทกึการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

ในรอบปี 2558-2559 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8 ครั Aง ในแต่ละครั Aงมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
เฉลี!ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั Aงหมด และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั Aงปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั Aง เพื!อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ!มเติมใน
ฐานะเป็นผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัปัญหาโดยตรง พร้อมทั Aงรับทราบนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที เพื!อให้
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที!จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือ
เฉพาะกรรมการที!ไม่เป็นผู้ บริหาร เพื!อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที! ทั Aงนี A กรรมการที!ไม่เป็น
ผู้บริหารได้มีการประชมุหารือระหว่างกนัเองเพิ!มเติมเป็นประจําทกุไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจํานวนครั Aงของการประชุมและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการในปี 2558-2559 รายละเอียดปรากฎอยู่ในหวัข้อ 8. 
โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผล
การปฏิบตัิงานโดยตนเองเป็นประจําทกุปี ทั Aงนี Aเพื!อให้มั!นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมกบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย สําหรับรูปแบบของการประเมินมีทั Aงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทั Aงคณะและ
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ!งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดงักล่าวเป็นเครื!องมือที!จะ
ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคที!เกิดขึ Aนในรอบปีที!ผ่านมา โดยจะนําผลการประเมินมา
วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื!อกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทั Aงคณะ จะพิจารณาจาก1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) บทบาท 
หน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 5) การพฒันา
ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชดุย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 
จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจดัการความเสี!ยงและการ
ควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดํา เนินงาน 
และ 6) การประชมุคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขั Aนตอนดงัต่อไปนี A 

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื!อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้องและทนัสมยั 

2. เลขานกุารบริษัท รวบรวมแบบประเมินที!ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทั Aงข้อเสนอแนะ 
3. เลขานุการบริษัท นําผลการประเมินพร้อมทั Aงข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพื!อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน

ต่อไป 
ส่วนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ!งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นั Aน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558-2559 กรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 
 
จริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทมุ่งมั!นดําเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “คุณธรรม ความเข้าอกเข้าใจ ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็นหนึ!งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ!งถือเป็นตวัแทนของค่านิยมองค์กร
และหลักการสําคัญซึ!งกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทั Aงนี A เพื!อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมี
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุ 

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั Aงจัดทําไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกทั Aง
ภาครัฐและเอกชนที!บริษัทดําเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี A คณะผู้บริหารของบริษัทได้จดัให้มีการกํากบั ดูแล สื!อสาร และส่งเสริมให้
พนกังานทกุระดบัได้ยดึถือเป็นแนวทางสําหรับการประพฤติปฏิบตัิในชีวิตการทํางานอย่างจริงจงัและเคร่งครัด ทั Aงในเรื!องความ
ซื!อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี!ยวกับ
จรรยาบรรณดงักล่าว รวมทั Aงต้องลงนามให้คํารับรองที!จะยดึถือประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางที!ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย 

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั Aนเอกสารฉบบันี Aจะถูกปรับปรุงและพฒันาเพื!อให้สอดรับกับบรรทัดฐานทาง
วฒันธรรมและกฎระเบียบที!เปลี!ยนแปลงอยู่เสมอ โดยครั Aงล่าสดุได้มีการปรับปรุงเมื!อเดือนกรกฎาคม 2558 
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กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดับชั Aนทราบทันที โดยตั Aงแต่ปี 
2551 บริษัทได้แต่งตั Aงที!ปรึกษาจรรยาบรรณเพื!อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื!องที!มีการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณเกิดขึ Aน 

นอกจากนี A บริษัทยงัได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี!ยวกบัการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 
Policy and Practices”) เพื!อให้พนกังานทุกคนรวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื!องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือเรื!องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือที!ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื!นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภยัและเกิดผลจริงในทางปฏิบตัิ 

การต่อต้านการตดิสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั*น 

บริษัทมุ่งมั!นดําเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที!ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพนัธสญัญาที!จะป้องกนั ยบัยั Aง และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบนและการกระทําการทุจริตคอร์รัปชั!นทั Aงปวง นอกจากนี A บริษัทยงัได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั Aงภาครัฐและภาคเอกชนเพื!อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที!ใสสะอาด 

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็น

บริษัททีผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที CAC กําหนดไว้” 

นอกจากนี Aบริษัทยงัได้เป็นส่วนหนึ!งของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื!อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คํามั!นในการ
ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจที! The Children Sustainability Forum ซึ!งจดัโดย สถาบนัไทยพฒัน์ และองค์การยูนิ
เซฟ 

ทั Aงนี A กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทําการทุจริต
คอร์รัปชั!นในทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที!
สามเพื!อการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยื!นข้อเสนอ ให้สญัญา หรือ การจดัหาให้ได้มาซึ!งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื!นใดที!มีมลูค่า หรือผลการปฏิบตัิใดๆ ซึ!งมาจากการที!ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที!ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื!อให้ได้มาซึ!ง
ผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมุ่งเน้นให้พนกังานทุกระดับได้ตระหนกัถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้
จัดตั Aงระบบและกําหนดขั Aนตอนการปฏิบตัิที!มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั!วทั Aงองค์กร ทั Aงในด้านการจัดทํา
รายงานทางการเงินและการปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนกังานสามารถควบคุม
กํากบัประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพื!อลดความเสี!ยงของการกระทําทุจริตและการใช้อํานาจในทางมิชอบ และ
ป้องกนัไม่ให้มีการกระทําผิดกฏหมาย 

บริษัทได้จดัตั Aงหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ Aนเป็นหน่วยงานหนึ!งภายในบริษัท ตั Aงแต่ปี 2552 และได้มีการกําหนดวตัถุประสงค์ 
อํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบตัร) โดยกฎบตัรดงักล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
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จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยปฏิบตัิงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ!งมีหน้าที!กํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่างๆ เป็น
ประจําทกุไตรมาสเพื!อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอํานาจหน้าที!และกฏระเบียบต่างๆ รวมทั Aงการประเมินผลการบริหาร
จดัการ ความเสี!ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั Aงนี A คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมี
อสิระ และสามารถรับรองได้ว่าการดําเนินงานที!สําคญัและการทําธุรกรรมทางการเงินที!สําคญัเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที!
กําหนด 

รายละเอียดปรากฎอยู่ในหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี!ยง  

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความสําคญัในเรื!องการจดัการเกี!ยวกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เกี!ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทจะดําเนินงานด้วยความซื!อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื!อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญด้วยการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที!เกี!ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการ
ดําเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ตลอดจนไม่นําข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนําไปใช้ เพื!อ
ประโยชน์ส่วนตน กรณีที!กรรมการบริษัทคนหนึ!งคนใดมีส่วนได้เสียกบัผลประโยชน์ของเรื!องที!กําลงัมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วม
ประชุมหรืองดการออกเสียง  

นอกจากนี A บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที!ได้กําหนดแนวปฏิบตัิในเรื!อง 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน ซึ!งได้ครอบคลมุถงึพนกังานทกุระดบัชั Aนโดยเคร่งครัดอีกด้วย 

การบริหารความเสี*ยง 

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี!ยงที!เหมาะสม โดยนําระบบที!เป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัท และแต่งตั Aงคณะทํางานบริหารความเสี!ยงซึ!งประกอบด้วย ฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย
ทําหน้าที!กําหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี!ยงในการดําเนินธุรกิจทั!วทั Aงองค์กร รวมถึงกําหนดและ
ทบทวนปัจจยัความเสี!ยงโอกาสที!จะเกิดความเสี!ยง และผลกระทบจากความเสี!ยงที!ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการที!เหมาะสมเพื!อลดความเสี!ยงที!เกิดขึ Aนและติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสี!ยง 
รวมทั Aงทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ!งขึ Aน 

ทั Aงนี A ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที!ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี!ยง และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําเพื!อเป็นสญัญาณเตือนภยั ล่วงหน้าในการป้องกนัหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความ
เสียหายที!อาจจะเกิดขึ Aนต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัต่อการปฎิบตัิหน้าที!ของกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ที!
เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ จาก
สถาบนัที!เกี!ยวข้องอย่างต่อเนื!องและเป็นประจํา ตั Aงแต่เริ!มเข้าตําแหน่งในบริษัท เช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบนัการศึกษาของ
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รัฐและเอกชน เพื!อเป็นการเพิ!มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั Aงนี Aกรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาใน
หลกัสตูรต่างๆ ที!เกี!ยวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที!กรรมการจาก IOD เป็นที!เรียบร้อยแล้ว 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

รายละเอียดในหวัข้อนี Aอยู่ในหนงัสือ “การพัฒนาเพื*อความยั*งยืน” ซึ!งบริษทัได้แนบตวัเล่มแยกมาให้ต่างหาก 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี*ยง 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั!นส่งเสริมให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที!มีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้กําหนดนโยบายและกรอบการ
ควบคมุภายให้ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการกําหนดความเสี!ยง ออกแบบกิจกรรมในการควบคุมและการปฏิบตัิการ 
กํากบัดแูลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบนั บริษัทยงัจดัทํานโยบายและคู่มือการปฏิบตัิงานรวมถึงระเบียบ
ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื!อเป็นแนวทางการปฏิงานของพนกังานและเพื!อให้มั!นใจว่าการผลิตสินค้าและ
บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดําเนินธุรกิจอย่างยตุิธรรม 

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั Aงคณะกรรมการตรวจสอบซึ!งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ให้ดูแลประสิทธิภาพ
ของกระบวนการที!เกี!ยวข้องกบั ความเป็นอสิระ การควบคมุภายใน การบริหารความเสี!ยง การปฏิบตัิตามนโยบายและข้อบงัคบั
ของบริษัทและกฎหมายที!เกี!ยวข้อง จริยธรรม การรายงานและการเปิดข้อมูลทางการเงิน และยังทําหน้าที!สอบทานการ
ดําเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที!ดีรวมทั Aงการเสนอแต่งตั Aงผู้ สอบบญัชีและงานอื!นๆที!คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ!งแวดล้อมและความเสี!ยงที!
เปลี!ยนแปลง คณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบข้อมลูที!ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที!ที!ได้รับมอบหมายจากแหล่งต่างซึ!งรวมถงึ 

• การปรึกษากบัผู้บริหารถึงผลการดําเนินงานและเหตกุารณ์ที!สําคญั 

• การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อการจัดทํางบการเงินของบริษัทและประเด็นสําคัญที!เกี!ยวกับ

รายงานทางการเงิน 

• แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ที!จดัทําโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุมตัิโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบเกี!ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคมุภายใน 

• การร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท ที!รายงานโดยที!ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื!อวันที! 29 เมษายน 2559 ซึ!งมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนั Aน 
คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท มี
ความเห็นต่อระบบควบคมุภายใน ของบริษัทในแต่ละด้านสําหรับรอบปี 2558-2559 ดงันี A 
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องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที!ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่าง
เพียงพอและสามารถแบง่แยกหน้าที!ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี A ยงัมีการจดัโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมกบัแผนธุรกิจ รวมทั Aงสรรหาพนกังานที!มีคณุภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพฒันาพนกังานอย่างต่อเนื!องให้เหมาะสม
กบัการเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้มีคู่มือปฏิบตัิงานเพื!อให้การปฏิบตัิงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี A 
บริษัทได้กําหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจําปี 2558-2559 โดยให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และเป้าหมายในระยะยาว 
แผนงานประจํา ปีนี Aได้จดัทําขึ Aนโดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขนั และ
ความมุ่งมั!นของบริษัทที!จะบรรลตุามเป้าหมายที!กําหนดไว้ 

การบริหารจัดการความเสี*ยง 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี!ยงที!มีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ!งมีผลจากการเปลี!ยนแปลงด้าน
อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจดัลําดบัความสําคญัของความเสี!ยงตามความถี!
และผลกระทบที!มีต่อความสําเร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสี!ยงได้ถกูถ่ายทอดเพื!อให้หน่วยงานต่างๆกําหนดกิจกรรม
เพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยง ผู้บริหารได้มีการประชุมติดตามผลการบริหารความเสี!ยงอย่างเป็นประจําซึ!งกิจกรรมส่วนหนึ!งของ
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี Aการบริหารความเสี!ยงเป็นอีกหนึ!งวาระที!ประธานบริษัทต้องรายงานในที!ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

การควบคุมการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขั Aนตอนการปฏิบตัิงานที!เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กําหนดขอบเขต 
อํานาจหน้าที! และอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน มีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นประจําและสมํ!าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคมุภายในเรื!องการทําธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและ
บคุคลเกี!ยวข้องที!เพียงพอและรัดกมุ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื*อสารข้อมูล 

บริษัทนําเสนอข้อมูลที!ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื Aอหาที!จําเป็นและสําคญัต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบนัทึก
รายงานการประชมุอย่างละเอียดทกุครั Aง นอกจากนี A มีการจดัเก็บเอกสารสําคญัและเอกสารบญัชีตามที!กฎหมายกําหนด พร้อม
ทั Aงมีระบบการจดัเก็บและช่องทางการสื!อสารที!มีความเป็นปัจจบุนั ทนัเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ    

ระบบการตดิตาม 

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน เพื!อติดตามผลการดําเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที!กําหนดไว้ 
และได้นําเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ และกําหนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการปฏิบตัิงานตาม
แผนที!กําหนดต่อที!ประชมุกรรมการบริษัทอย่างสมํ!าเสมอ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

รายการบญัชีที!สําคญักบับริษัทที!เกี!ยวข้องกนั สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปีสิ Aนสดุวนัที! 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 
และ 31 มีนาคม 2557 สรุปได้ดงันี A  

ประเภทของรายการระหว่างกัน              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2557 

ขายสินค้า 1,166,977 910,270 1,177,231 

รายได้อื!น 8,059 8,703 8,149 

ซื Aอสินค้า 2,147,396 1,125,724 2,375,933 

ค่าใช้จ่ายอื!น 11,263 20,039 25,101 
ลกูหนี Aการค้า 175,368 - 55,062 

ลกูหนี Aและเงินให้กู้ ยืม  950 812 1,142 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น * 71,220 71,220 71,220 

เจ้าหนี Aการค้า 459,311 290,265 725,875 

เจ้าหนี Aและเงินกู้ยืม 12,405 3,213 8,926 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 46,100 99,658 - 

หนี Aสินระยะยาว 270,596 270,596 270,596 

การคํ Aาประกนัของบริษัทและบริษทัย่อย ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 11 ที!ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ 

*หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี!ยนตวัลกูหนี Aจาก Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. 

รายละเอียดของรายการระหว่างกนัแตล่ะประเภทมีดงันี A 

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน      หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี .ค.  59 31 มี .ค.  58 31 มี .ค.  57 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหล็ก มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 464,640 666,717 925,379 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 666,183 212,103 123,565 

3 NatSteel Holding Pte. Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 6,403 

7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลติลวดเหล็กเคลอืบ
สงักะสี มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 36,154 31,450 121,884 

รวมรายการขายสินค้าระหว่างกนั 1,166,977 910,270 1,177,231 

 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

74 

 

รายละเอียดรายการรายได้อื*นกับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน      หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 57 

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 8,095 8,703 8,149 

รวมรายการรายได้อื*นระหว่างกนั 8,095 8,703 8,149  

 

รายละเอียดรายการซื 'อสินค้ากับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน      หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 239 404,142 2,003,125 

2 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 182,971 221,788 188,637 

3 Tata Steel International (Singapore) Pte. 

Ltd. 

ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 24,243 24,774 - 

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

5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดมิ
ชื!อ Tata Steel international (Hong Kong) 
Ltd.) 

ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 1,917,153 181,782 6,299 

6 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 677 

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 1,452 177,195 

8 Tata International Limited ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 22,790 18,539 - 

รวมรายการซื 'อสินค้าระหว่างกนั 2,147,396 1,125,724 2,375,933  
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รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื*นกับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน     หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 
1 Tata Consultancy Services (Thailand) 

Ltd. 
ให้บริการคอมพิวเตอร์ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 11,092 11,496 

2 Mjunction Services Limited 
ค้าขายและบริการ 

จดัซื Aอจดัจ้าง 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 489 - 4 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหล็ก มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 240 - 5 

4 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 720 11 90 

5 Tata Sons Ltd. ลงทนุ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 754 757 5,560 

6 T S Global Holdings Pte. Ltd. ลงทนุ ผู้ถือหุ้น - - 19 

7 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 60 80 142 

8 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยทางอ้อม 9,000 8,099 7,785 

รวมรายการค่าใช้จ่ายอื*นระหว่างกัน 11,263 20,039 25,101  

 

รายละเอียดลูกหนี 'การค้ากับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน            หน่วย : พนับาท                                                                          

ชื*อบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 
1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จาํกดั ผลติลวดเหล็กเคลอืบ 

สงักะสี 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 4,616 - 7,089 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 47,973 
3 Tata Steel Limited ผลติเหล็ก บริษัทใหญ่ 170,752 - - 

รวมรายการลูกหนี 'การค้าระหว่างกัน 175,368 - 55,062  

รายละเอียดรายการลูกหนี 'และเงนิกู้ยืมบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน                     หน่วย : พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 31 มี.ค. 57 

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 805 788 710 

2 Tata Steel Nederland Services B.V. ผลติเหล็ก มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 432 

3 Tata Steel Limited ผลติเหล็ก บริษัทใหญ่ 16 24 - 

4 Tata Sons Limited. ให้บริการด้านที!
ปรึกษา 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 129 - - 

รวมรายการลูกหนี 'และเงินให้กู้ยมืระหว่างกัน 950 812 1,142  
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รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*นกับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน                          หน่วย : พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทุน ผู้ ถือหุ้น 71,220 71,220 71,220 

รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*นระหว่างกัน 71,220 71,220 71,220 

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนี 'การค้ากับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน                                    หน่วย : พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดมิชื!อ 
Tata Steel international (Hong Kong)  

ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 436,940 179,848 - 

2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 5,340 4,370 - 

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน (498) 84,207 667,685 

4 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหล็ก ถือหุ้นโดยทางอ้อม 17,529 21,840 21,468 

5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - - 36,722 

รวมรายการเจ้าหนี 'การค้าระหว่างกัน 459,311 290,265 725,875  

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนี 'และเงนิกู้ยืมกับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน**    หน่วย : พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

  1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 306 825 317 

2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ให้บริการคอมพิวเตอร์ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 1,902 3,087 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 441 - 

4 Tata Sons Ltd ลงทนุ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน 11,773 33 5,510 

5 Tata Steel UK Ltd. ผลติเหล็ก มีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน - 12 12 

6 Tata Steel Limited ผลติเหล็ก บริษัทใหญ่ 326 - - 

7  T S Global Holdings Pte. Ltd. ลงทนุ ผู้ ถิอหุ้น 201,822 - - 

รวมรายการเจ้าหนี 'และเงินกู้ยมืระหว่างกนั 214,227 3,213 8,926 

หมายเหต ุ **รายละเอียดเจ้าหนี Aและเงินกู้ยืมกบับริษัทที!เกี!ยวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที!เกิดขึ Aนระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับริษัทที!เกี!ยวข้องกนั ซึ!งตามวิธีการ
บนัทกึบญัชี หากเป็นรายการค้าที!เป็นธุรกิจหลกัของแตล่ะบริษัท จะบนัทกึบญัชีเป็นเจ้าหนี Aการค้ากบับริษัทที!เกี!ยวข้องกนั แตห่ากไม่ใช่ธรุกิจหลกัหรือเป็นบริการอื!น 
รายการดงักลา่วจะถกูบนัทกึไว้ในรายการเจ้าหนี Aและเงินกู้ ยืมกบับริษัทที!เกี!ยวข้องข้างต้น เป็นต้น 
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รายละเอียดรายการเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า      หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ ผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 46,100 99,658 - 

รวมรายการเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 46,100 99,658 - 

 

รายละเอียดรายการหนี 'สินระยะยาวกับบริษัทที*เกี*ยวข้องกัน     หน่วย: พนับาท 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 31 มี.ค.57 

1 T S Global Holding Pte .Ltd ผลติเหล็ก ผู้ ถือหุ้น 270,596 270,596 270,596 

รวมรายการหนี 'สินระยะยาว 270,596 270,596 270,596 

 

รายละเอียดการคํ 'าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย      หน่วย: ล้านบาท 

ชื*อบริษัท ลักษณะการคํ 'าประกัน วงเงนิคํ 'าประกัน 

TSTH - คํ 'าประกนัการชําระหนี'ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 11,200 

NTS - คํ 'าประกนัการชําระหนี'ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 11,200 

SISC - คํ 'าประกนัการชําระหนี'ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 11,200 

SCSC - คํ 'าประกนัการชําระหนี'ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB 11,200 

หมายเหตุ   การคํ Aาประกนัดงักลา่ว เป็นการคํ Aาประกนัเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้ เงินทุนหมนุเวียน ระหว่าง TSTH กบับมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
วงเงิน 6,870 ล้านบาท  และ ระหว่างกลุม่ TSTH กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 4,330 ล้านบาท 

 

เงื*อนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัทที!เกี!ยวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซื Aอขายและ

อตัราการกู้ ยืมซึ!งต่อรองกนัตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบี Aยได้เช่นเดียวกบับคุคลทั!วไป อย่างไรก็ตาม

ในกรณีที!ไม่มีราคาหรืออตัราเทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใต้เงื!อนไขที!เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 

หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื!อนํามาใช้เปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกนัที!สําคญั 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นธุรกรรมซึ!งเกิดขึ Aนจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัทที!เกี!ยวข้องกนั 

บนเงื!อนไขการค้าทั!วไป ซึ!งเป็นรายการที!ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื Aอวตัถุดิบ บริษัทมั!นใจในเรื!องคุณภาพ

และความสมํ!าเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ สําหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ!มช่องทางการจําหน่ายให้แก่บริษัท และในส่วนของ

ตั�วเงินสามารถเพิ!มความคล่องตวัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

มาตรการหรือขั 'นตอนในการอนุมัตริายการระหว่างกัน  

ในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนันั Aน ในแต่ละบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับ
อนุมตัิจากผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมตัิจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือคณะ
จัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที!กําหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที!วางไว้ การกําหนด
อํานาจดงักล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ!าเสมอ เพื!อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการดําเนินงานและการ
ควบคมุภายในที!ดี 

ในกรณีที!อาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตกบับุคคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะปฏิบติั
ตามมาตรการและขั Aนตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั Aงในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้ น ภายใต้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั Aงนี A กรรมการและผู้บริหารที!อาจมีส่วนได้เสียในเรื!องที!พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออก
เสียง เพื!อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยตุิธรรม  

การดําเนินการดงักล่าวยงัครอบคลมุถงึการปฏิบตัิตามข้อกําหนดในกรณีที!จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที!เกี!ยวโยง
กนัและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ที!สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามาตรฐานการบญัชีที!กําหนด โดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ด้วย มาตรการและขั Aนตอนในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกันดงักล่าวจะกระทําไปบน
พื Aนฐานของความจําเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพื!อผลประโยชน์สูงสดุของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ!งเกิดขึ Aนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที!เกี!ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติและตามเงื!อนไขการค้าทั!วไป   

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึ Aนกบับคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย 
และ/หรือบคุคลที!เกี!ยวโยงกนั บริษัทก็จะปฏิบตัิตามมาตรการและขั Aนตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที* 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปีสิ Aนสดุวนัที! 31 มีนาคม 2559  31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557 ปรากฏดงันี A                                                                                                                             
                  (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ 2559 2559 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน    

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 1,186.75 708.60 1,340.10 

ลกูหนี Aการค้า-สทุธิ 636.14 660.08 692.74 

ลกูหนี Aและเงินให้กู้ ยืมบริษัทที!เกี!ยวข้อง 31.25 30.64 44.55 

สินค้าคงเหลือ 2,296.42 3,222.68 4,575.83 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น 27.48 29.26 40.49 

ที!ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 4,906.72 5,203.66 5,532.37 

สินทรัพย์อื!น 3,812.18 3,784.60 3,968.96 

รวมสินทรัพย์ 12,896.93 13,639.52 16,195.04 

    

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Aน 2,044.15 2,298.95 2,085.03 

เจ้าหนี Aการค้า 846.59 801.00 1,414.59 

หนี Aสินส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี 206.32 871.33 1,616.33 

เจ้าหนี Aและเงินกู้ ยืมจากบริษัทที!เกี!ยวข้อง 233.08 28.04 27.70 

หนี Aสินหมนุเวียนอื!นๆ 570.68 613.03 575.37 

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 270.60 470.60 1,335.60 

หนี Aสินอื!น 171.27 157.88 123.95 

รวมหนี 'สิน 4,342.69 5,240.83 7,178.57 
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               (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 2559 2558 2557 

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)    

ทุนจดทะเบยีน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

ทุนชําระแล้ว    

   หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 

กําไรที!ยงัไม่เกิดขึ Aนจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย 

1.86 0.50 0.60 

สํารองตามกฏหมาย 337.30 334.60 333.84 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (3,582.67) (3,734.18) (3,117.03) 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย (12.62) (12.60) (11.31) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,554.24 8,398.69 9,016.47 

    

งบกําไรขาดทนุ    

รายได้จากการขาย 16,732.80 21,355.09 25,362.71 

รายได้รวม 16,872.26 21,410.46 25,440.10 

ต้นทนุขาย 15,784.88 20,788.78 24,236.73 

กําไร )ขาดทนุ(ขั Aนต้น  947.92 566.31 1,125.98 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 730.84 779.41 792.02 

ค่าเผื!อการด้อยค่า - - - 

ดอกเบี Aยจ่าย 133.17 227.96 327.54 

ค่าใช้จ่าย )รายได้ (ภาษีเงินได้  69.19 225.35 53.02 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 69.19 (611.04) 30.78 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 154.22 (609.76) 30.79 

กําไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั Aนพื Aนฐาน (บาท( 0.02 (0.07) 0.00 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

81 

 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับแต่ละปีสิ Aนสดุวนัที! 31 มีนาคม 2559  31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557    (หน่วย : ล้าน

บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2559 2558 2557
กําไรสุทธิ )ขาดทุน(ก่อนภาษีเงินได้  223.38 (385.70) 83.80
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการดําเนินงาน    

 
(กําไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที!ยงั
ไม่เกิดขึ Aนจริง  

4.07 (2.99) 4.38

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื!น (52.56) (16.80) -
 กลบัรายการค่าเผื!อมลูค่าสินค้าเสื!อมคณุภาพ  9.18 6.40 1.93
 ค่าเสื!อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 522.87 521.16 588.84
 ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือ 2.50 - -
 ประมาณหนี Aสินสําหรับพนกังานเกษียณอาย ุ 27.75 35.31 25.56
 ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 0.04 0.04
 ดอกเบี Aยรับ (3.70) (8.58) (20.59)
 ดอกเบี Aยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 133.17 227.96 327.54
 กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี A - - (2.89)
 )กําไร (ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  10.50 (2.86) (4.89)

 
กลบัรายการค่าเผื!อการลดลงของมลูค่าสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนอื!น - - (0.17)

 
ประมาณการเบี Aยปรับและเงินเพิ!มที!เกี!ยวข้องกบัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลรอขอคืน - - 2.73

  877.16 373.94 1,006.28

 ลกูหนี Aการค้าและลกูหนี Aบริษัทที!เกี!ยวข้อง 24.00 46.56 180.28
 สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 872.98 1,308.02 338.53

 
สินทรัพย์หมนุเวียน ภาษีมลูค่าเพิ!มรอขอคืนและสินทรัพย์
ไม่หมนุเวียน (10.86) 23.83 70.37

 เจ้าหนี Aการค้าและเจ้าหนี Aบริษัทที!เกี!ยวข้อง 56.47 (610.17) 35.15
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี Aสินหมนุเวียนอื!น (116.23) 44.73 (12.83)
 ประมาณหนี Aสินสําหรับพนกังานเกษียณอายเุพิ!มขึ Aน (13.66) (10.72) (12.37)
 จ่ายภาษีเงินได้ (31.64) (56.72) (86.39)
 จ่ายดอกเบี Aย (125.82) (230.54) (326.90)
 เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน 1,532.40 888.93 1,192.12
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สําหรับแต่ละปีสิ Aนสดุวนัที! 31 มีนาคม 2559  31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557       

 (หน่วย : ล้านบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 2559 2558 2557
 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื!น 52.56 16.80 -
 รับดอกเบี Aย 4.06 9.37 22.30
 ที!ดิน อาคารและอปุกรณ์ 4.05 2.90 6.40
 เงินสดรับ/จ่ายจากซื Aอหรือขายสนิทรัพย์ถาวร (197.93) (153.42) (69.83)
 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (137.26.) (124.35) (41.13)
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสั Aนจากสถาบนั
การเงิน - 213.91 (247.14)

 จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว (917.00) (1,610.00) (1,650.00)
 เจ้าหนี Aการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี A - - (48.50)

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (917.00) (1,396.09) (1,945.64)
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ*มขึ 'น(ลดลง( 478.14 (631.50) (794.65)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 708.60 1,340.10 2,134.75

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสิ 'นงวด 1,186.74 708.60 1,340.10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

83 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิที*สําคัญ 2559 2558 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

   อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน (เท่า)  1.07 1.01 1.17 

   อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียนเร็ว (เทา่)  0.47 0.30 0.36 

อตัราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์   

   อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี " (ครั "ง)  25.82 31.57 31.92 

   ระยะเวลาเก็บหนี "เฉลี%ย (วนั)  14 12 12 

   อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (ครั "ง)  23.33 18.94 16.67 

   อตัราการหมนุเวยีนของสินทรัพย์ถาวร (ครั "ง)  3.34 3.99 4.41 

   อตัราการหมนุของสินทรัพย์รวม (ครั "ง)  1.27 1.44 1.48 

อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี "   

   อตัราส่วนหนี "สินต่อสินทรัพย์ (%)  34 38 44 

  

 อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบี "ย 

(เท่า)  
6.59 1.64 3.07 

   อตัราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.51 0.62 0.80 

อตัราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

   อตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (%)  0.91 (2.85) 0.12 

   อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%)  1.2 (4.1) 0.2 

   อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  (%)  1.8 (7.0) 0.3 

   อตัรากําไรขั "นต้น (%)  2.7 2.7 4.4 

   อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(%)  2.1 (0.7) 1.6 
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14. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

สําหรับงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 16,732.80 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆ ภายในประเทศ คิด

เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 63, ร้อยละ 19 และร้อยละ 8 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้เป็นการจัด

จําหน่ายต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้า จํานวน 139.47 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.83 ของ

รายได้รวม ที!สําคัญได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื!น 52.56 ล้านบาท, เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัท

ประกันภยั 34.69 ล้านบาท, กําไรจากอตัราแลกเปลี!ยน - สุทธิ 15.08 ล้านบาท, กําไรจากการขายสินทรัพย์และวสัดุเหลือใช้ 

6.14 ล้านบาท, ดอกเบี Aยรับ 3.70 ล้านบาท, กําไรจากการจําหน่ายที!ดิน อาคารและอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.43 ล้าน

บาท และรายได้อื!นๆ 25.87 ล้านบาท 

สําหรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 21,355.09 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆภายในประเทศ คิดเป็น

สดัส่วนประมาณร้อยละ 65, ร้อยละ 21 และร้อยละ 7 ตามลําดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายได้เป็นการจัดจําหน่าย

ต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้า จํานวน 55.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.26 ของ

รายได้รวม ที!สําคัญได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื!น 16.80 ล้านบาท, กําไรจากอตัราแลกเปลี!ยน - สุทธิ 15.20 

ล้านบาท, ดอกเบี Aยรับ 8.57 ล้านบาท, กําไรจากการขายสินทรัพย์และวสัดุเหลือใช้ 6.20 ล้านบาท, กําไรจากการจําหน่ายที!ดิน 

อาคารและอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.88 ล้านบาท, และรายได้อื!น 5.71 ล้านบาท 

สําหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจําหน่าย 25,362.71 ล้านบาท  โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วยรายได้จากการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื!นๆภายในประเทศ คิดเป็น

สดัส่วนประมาณร้อยละ 58, ร้อยละ 27 และร้อยละ 5 ตามลําดบั ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้เป็นการจดัจําหน่าย

ต่างประเทศ 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที!มิใช่จากการจําหน่ายสินค้า จํานวน 77.38 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.30 ของ

รายได้รวม ที!สําคญัได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภยั 33.33 ล้านบาท ดอกเบี Aยรับ 20.59 ล้านบาท กําไรจาก

การขายสินทรัพย์และวสัดุเหลือใช้ 10.00 ล้านบาท กําไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี Aชําระคืนเจ้าหนี Aการค้าจากการปรับ

โครงสร้างหนี A 2.89 ล้านบาท และรายได้อื!น 10.57 ล้านบาท 

วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของรายได้ 

ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) เป็นเงิน 16,732.80 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,145,000 ตนั เมื!อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ!งมียอดขายสทุธิ 21,355.09 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตนั ปริมาณการขายเพิ!มขึ Aนร้อยละ 2 

ยอดขายที!เพิ!มขึ Aนเนื!องจากมีการส่งออกเพิ!มขึ Aน 

ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็นเงิน 21,355.09 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตนั เมื!อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ!งมียอดขายสทุธิ 25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตนั ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 13 

เนื!องจากการอ่อนตวัของตลาดส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าตํ!า การนําเข้าสินค้าเพิ!มขึ Aน และแนวโน้มราคาขายที!ลดลง 

ยอดขายสุทธิสะสมทั Aงปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็นเงิน 25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตนั เมื!อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ!งมียอดขายสุทธิ 25,014.52 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,175,000 ตนั ปริมาณการขายเพิ!มขึ Aนร้อยละ 

10 ยอดขายที!เพิ!มขึ Aนมาจากความต้องการในงานโครงการที!ยังทําต่อเนื!อง การขายในตลาดต่างจงัหวดัและการส่งออกไปยัง

ประเทศเพื!อนบ้าน 

ต้นทุนในการขายและอัตรากําไรขั 'นต้น 

สําหรับงวด เมษายน 2558   - มีนาคม 2559 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขาย 15,784.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.33 ของรายได้จากการขาย มีอตัรากําไรขั Aนต้นคิดเป็น

ร้อยละ 5.67 ของรายได้จากการขาย 

สําหรับงวด เมษายน 2557  - มีนาคม 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขาย 20,788.78  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.35  ของรายได้จากการขาย  มีอตัรากําไรขั Aนต้นคิดเป็นร้อยละ 2.65 

 ของรายได้จากการขาย  

สําหรับงวด เมษายน 2556  - มีนาคม 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขาย 24,236.73  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.56  ของรายได้จากการขาย  มีอตัรากําไรขั Aนต้นคิดเป็นร้อยละ 4.43 

 ของรายได้จากการขาย  
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วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของต้นทุนในการขายและอัตรากําไรขั 'นต้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขั Aนต้นงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 อยู่ที!ร้อยละ 5.67 ซึ!งสูงกว่าปีก่อน เนื!องจากราคา

ขายเฉลี!ยในปีนี Aลดลงจากปีก่อนตันละ 4,300 บาท ขณะที! ต้นทุนขายเฉลี!ยลดลงตนัละ 4,600 บาท ต้นทุนขายที!ลดได้มากกว่า 

เป็นผลจากการบริหารทั Aงด้านการค้า และการผลิตที!มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้อตัรากําไรขั Aนต้นปีนี Aเพิ!มขึ Aนจากปีก่อน ตนัละ 300 

บาท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขั Aนต้นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 อยู่ที!ร้อยละ 2.65 ซึ!งตํ!ากว่าปีก่อน เนื!องจากราคา

ขายเฉลี!ยในปีนี Aลดลงจากปีก่อนตนัละ 600 บาท ขณะที! ต้นทุนขายเฉลี!ยลดลงตนัละ 300 บาท เป็นผลให้อตัรากําไรขั Aนต้นปีนี A

ลดลงจากปีก่อน ตนัละ 300 บาท 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขั Aนต้นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 อยู่ที!ร้อยละ 4.43 ซึ!งสูงกว่าปีก่อน เนื!องจากราคา

ขายเฉลี!ยในปีนี Aลดลงจากปีก่อนตนัละ 1,800 บาท ขณะที! ต้นทนุขายเฉลี!ยลดลงตนัละ 2,300 บาท เป็นผลให้อตัรากําไรขั Aนต้นปี

นี Aเพิ!มขึ Aนจากปีก่อน ตนัละ 500 บาท 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับงวด เมษายน 2558  - มีนาคม 2559 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 154.22 ล้านบาท เมื!อเทียบกบัปีก่อนที!มีขาดทนุสทุธิ (609.76) ล้านบาท 

สําหรับงวด เมษายน 2557  - มีนาคม 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทนุสทุธิ )611.04) ล้านบาท เมื!อเทียบกบัปีก่อนที!มีกําไรสทุธิ 30.79 ล้านบาท  

สําหรับงวด เมษายน 2556  - มีนาคม 2557 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 30.79 ล้านบาท เมื!อเทียบกับปีก่อนที!มีขาดทนุสทุธิ (4,545.47) ล้านบาท 

วิเคราะห์การเปลี*ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

งวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 154.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2557 - 

มีนาคม 2558 ซึ!งมีผลขาดทนุสทุธิ (609.76) ล้านบาท ทั Aงนี Aเป็นผลมาจากการควบคุมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด 

และเน้นการควบคมุต้นทนุและสดัส่วนของการขายอย่างต่อเนื!อง 

งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้านบาท เปรียบเทียบกบั เมษายน 2556 - 

มีนาคม 2557 ซึ!งมีผลกําไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายที!ลดลงเนื!องจากความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการ

โครงสร้างพื Aนฐาน, การจํากดัปริมาณการซื Aอของลูกค้าซึ!งจะสั!งเมื!อมีคําสั!งซื Aอแล้วเท่านั Aน รวมถึงแรงกดดนัอย่างต่อเนื!องของ



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

87 

 

ผลต่างราคาขายและวตัถุดิบ เนื!องจากราคาเศษเหล็กที!ไม่ลดลงในขณะที!ราคาขายสินค้าสําเร็จรูปอ่อนตวัลง และการปรับปรุง

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (200) ล้านบาท ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 (ปรับปรุง 2555) 

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

2556 ซึ!งมีผลขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท ซึ!งผลประกอบการที!ดีขึ Aนเกิดจากการควบคุมการใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่าง

เข้มงวด เน้นการควบคมุต้นทนุการผลิตอย่างต่อเนื!อง ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และคณุภาพการบริการ 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 12,896.93 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ที!ดิน 

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์อื!น 4,178.03 ล้านบาท 4,906.72 ล้านบาท และ 3,812.18 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ!ง

สินทรัพย์อื!นแบง่เป็นค่าความนิยม 3,456.01 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตดับญัชีจํานวน 31.94 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอขอคืน

จํานวน 209.89 ล้านบาท และอื!นๆ 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี Aการค้าสุทธิหลงัค่าเผื!อหนี Aสงสยัจะสูญแล้ว 636.14 ล้านบาท โดย

ร้อยละ 72.43 เป็นลูกหนี Aการค้าบริษัทอื!น หากพิจารณาคณุภาพลกูหนี Aการค้าของบริษัทจดัได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ 

99.27 ของยอดลกูหนี Aการค้าดงักล่าวมีอายุหนี Aตํ!ากว่า 3 เดือน ซึ!งเป็นระยะเวลาการชําระหนี Aเฉลี!ยที!บริษัทให้กบัลกูค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั Aงค่าเผื!อหนี Aสงสยัจะสญูตามจํานวนหนี Aที!คาดว่าจะเรียกเก็บจากลกูหนี Aไม่ได้ ซึ!งจํานวนหนี Aที!คาด

ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั Aน ประมาณขึ Aนจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี Aในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหนี A 

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื!อหนี Aสงสัยจะสูญ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 21.88 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.44 ของ

ยอดลูกหนี Aการค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื!อหนี Aสงสยัจะสูญสําหรับลูกหนี Aการค้าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการในปี 

2549 

นอกจากนี A ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีการตั Aงค่าเผื!อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื!อมคุณภาพและ

เคลื!อนไหวช้า 38.60 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 2 เรื!อง สินค้าคงเหลือซึ!งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้

มีการพจิารณาเป็นประจําทกุปี  

สภาพคล่อง 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ!มขึ Aนจากปี 2558 478.15 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,532.40 ล้านบาท ซึ!งเป็นกําไรจากกิจกรรม
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ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี Aสินดําเนินงาน 877.16 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ

สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 655.24 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงิน

สดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 137.26 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทนุเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 917.00 ล้านบาท ซึ!งเป็นผลจากการจ่ายชําระ  คืนเงินกู้ ระยะยาว 865.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงินและ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะสั Aน 52 ล้านบาท 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2557 631.50 ล้านบาท 

สาเหตหุลักเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 888.93 ล้านบาท ซึ!งเป็นกําไรจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี Aสินดําเนินงาน 373.93 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ

สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 515.00 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงิน

สดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 124.35 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทนุเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 1,396.09 ล้านบาท ซึ!งเป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะยาว 1,610.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงิน 

และการได้รับเงินกู้ยืมระยะสั Aน 213.91 ล้านบาท 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2556 797.65 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ!มขึ Aนของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,192.12 ล้านบาท ซึ!งเป็นกําไรจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี Aสินดําเนินงาน 1,006.28 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี!ยนแปลงของ

สินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงานลดลง 185.84 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงิน

สดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 41.12 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ!มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้านบาท ซึ!งเป็นผลจากการจ่ายชําระคืนกู้ ยืมระยะสั Aน 247.15 ล้านบาท, การจ่ายชําระคืนเงินกู้

ระยะยาว 1,650.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงนิ, การจ่ายชําระคืนเจ้าหนี Aการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี A 48.49 ล้านบาท 

แหล่งที*มาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนี Aสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.51 เท่า ปี 2558 ที! 0.62 เท่าส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น 8,554.24 ล้านบาท เป็นทุนชําระแล้วของหุ้นสามญัรวม 

11,810.36 ล้านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม (3,582.67) ล้านบาท, สํารองตามกฎหมาย 337.30 ล้านบาท, กําไรที!ยงัไม่

เกิดขึ Aนจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื!อขาย 1.86 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ (12.62) ล้านบาท 
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หนี 'สิน 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี Aสินรวมทั Aงสิ Aน 4,342.69 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี Aสินหมนุเวียน 3,900.83 

ล้านบาท และหนี Aสินไม่หมนุเวียน 441.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของหนี Aสินรวม ตามลําดบั 

ทั Aงนี A หนี Aสินหมนุเวียนประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสั Aนจากสถาบนัการเงิน 2,044.15 ล้านบาท, ส่วนของหนี Aสินระยะยาวที!ถงึ

กําหนดชําระภายในหนึ!งปีจากสถาบนัการเงิน 200.00 ล้านบาท, เจ้าหนี Aการค้าและเจ้าหนี Aอื!น 1,343.25 ล้านบาท, เงนิกู้ ยืมระยะ

สั Aนจากกจิการที!เกี!ยวข้องกนั 201.82 ล้านบาท และหนี Aสินหมนุเวียนอื!น 111.60 ล้านบาท หนี Aสนิไม่หมนุเวียนประกอบด้วยเงิน

กู้ ยืมจากกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 270.60 ล้านบาท และหนี Aสินอื!น 171.27 ล้านบาท 

เงนิกู้จากสถาบันการเงนิ  : 

1. เงนิกู้ ยืมระยะสั 'น 

ณ วันที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสองแห่งจํานวน 1,498 ล้านบาท และ 2,179 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีอตัราดอกเบี Aยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ!งเป็นการทําสญัญาระยะสั Aนสําหรับวงเงินสินเชื!อรวม 3,216 

ล้านบาท เพื!อซื Aอเศษเหล็กวตัถดุิบอื!นๆ และค่าสาธารณปูโภค 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ!งจํานวน 120 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี Aยร้อยละ 4.81 - 

4.82 ต่อปี เพื!อเป็นเงินทนุหมนุเวียน (2559 : ไม่มี) 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัได้กู้ยืมเงนิจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งจํานวน 546 ล้านบาท สําหรับทรัสต์รีซีทส์เพื!อซื Aอ
เหล็กแท่ง โดยมีอตัราดอกเบี Aยร้อยละ LIBOR ต่อปี (2558 : ไมมี่) 
 
ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสญัญากบัสถาบนัการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื!อขอรับวงเงินสินเชื!อรวม

จํานวน 5,484 ล้านบาท และ จํานวน 6,723 ล้านบาท เพื!อเป็นเงินทนุหมนุเวียน อตัราดอกเบี Aยของวงเงินสินเชื!อเหล่านี Aมีดงันี A 

วงเงิน อตัราดอกเบี Aย 

1( วงเงินเบกิเกินบญัชี อตัราดอกเบี Aยขั Aนตํ!าสําหรับเงินเบกิเกินบญัชี )MOR( 

2( ทรัสต์รีซีทส์สกลุเงินบาท อตัราดอกเบี Aยตามสภาวะตลาด (MMR) 

3) ตั�วสญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบี Aยตามสภาวะตลาด (MMR) 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้ทําการเบิกใช้วงเงินสินเชื!อซึ!งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้วจํานวน 1,534 

ล้านบาท และ 824 ล้านบาท ตามลําดบั 
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2. เงนิกู้ ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาวประกอบด้วยสญัญาเงินกู้  2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวนัที! 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอตัรา

ดอกเบี Aยลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัที! 2 ลงวนัที! 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบี Aย

ลอยตวัร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้อตกลงเพิ!มเติมอื!นแนบท้ายสญัญา โดยบริษัทใช้ที!ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทย่อย

ทั Aง 3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมดงักล่าวตามที!กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เงินกู้ ยืม มีข้อจํากดัเกี!ยวกบัการ

ดํารงอตัราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น ซึ!งเป็นไปตามเงื!อนไขในสญัญาเงินกู้ระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี Aตํ!ากว่า อตัราที!ระบไุว้ในเงื!อนไขสญัญา
เงินกู้ ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษทัได้รับหนงัสืออนมุตัผิ่อนผนัในการไม่ปฏิบตัิตามในเรื!องดงักล่าว
จากผู้ให้กู้แล้ว 
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที*อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ภาระหนี 'และภาระคํ 'าประกันที*เกี*ยวข้องอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัที! 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนี Aสินที!อาจเกิดขึ Aน ดงันี A 

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที!เปิดแล้วแต่ยงัไม่เข้าเงื!อนไขการเป็นหนี Aสิน 705.94 ล้านบาท 

2. หนังสือคํ Aาประกันที!ออกโดยสถาบนัการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการนิคม

อตุสาหกรรม 386 ล้านบาท ซึ!งเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ!งมีเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลักประกันจํานวน 32.11 

ล้านบาท 

3. บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเกี!ยวกบัการซื Aอและติดตั Aงเครื!องจกัร 0.67 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมค่าบริการ) 62 ล้านบาท 

ปัจจัยอื*นที*อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสี!ยงที!ระบใุนหวัข้อปัจจยัความเสี!ยง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 25 เครื!องมือทางการเงนิ  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจํานวนรวม 4,208,000 

บาท  

 

 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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ค่าบริการอื*นๆ    (Non-audit fee)  

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื!นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน

ตามมาตรฐานอนิเดีย, งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ, ค่าเดินทาง, ค่าเบี Aยเลี Aยง, ค่าที!พกั เป็นต้น 

จํานวน 2,439,298  บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานสอบบญัชีที!ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคล หรือกิจการที!เกี!ยวข้องกบั

ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที!ผู้สอบบญัชีสงักดัดงักล่าว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



                

แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  
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แบบ 56-1 ประจําปี 2558-2559 บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย (จํากดั )มหาชน(  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 
 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

1 

     

 

เอกสารแนบ 1 

 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

2 

     

 

เอกสารแนบ 1 

 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

3 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

4 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

5 

     

 

เอกสารแนบ 1 

*เป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทตามที�กําหนดในหนงัสือรับรอง 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

6 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

7 

     

 

เอกสารแนบ 1 

*หมายเหต ุ เขา้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทแทน นายอาชีช อนปุัม มีผลตั'งแต่วนัที� 29 เมษายน 2559



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

8 

     

 

เอกสารแนบ 1 

*เป็นกรรมการผูม้ีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทตามที�กําหนดในหนงัสือรับรอง 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

9 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

10 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

11 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

12 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

13 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

14 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

15 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

16 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

17 

     

 

เอกสารแนบ 1 



 
รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที* 31 มีนาคม 2559 
 

18 

     

 

เอกสารแนบ 1 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

1 

     

 

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

ซึ*งดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 
 

ชื*อ – สกุล 
 

บริษัท เอ็น.ท.ีเอส สตีลกรุ๊ป จาํกัด บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด   บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกดั  

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

2. นายวนัเลศิ       การวิวฒัน์  / / / 

3. นายชิชิร์  วีเจย์  ปิมปลิก้า - / / 

4. นายศิโรโรตม์    เมธมโนศักดิ� / / / 

5. นายอรุน คมูาร์  ชอว์ดารี // - - 

6. นายพรชยั        ตั Aงวรกุลชยั /  - // 

7. นายรุ่งโรจน์      เลศิอารมย์ - // - 

 5 คน  5 คน  5 คน  

    
   หมายเหต ุ:               / =  กรรมการ     //  =  กรรมการผู้จดัการ    /// = ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

2 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น .ที.เอส .สตีลกรุ๊ป จาํกัด  (มหาชน) 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

3 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น .ที.เอส .สตีลกรุ๊ป จาํกัด  (มหาชน) 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

4 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม )2001  (จาํกัด  



        

   เอกสารแนบ  2 

 

5 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็สยาม )2001  (จาํกัด  



        

   เอกสารแนบ  2 

 

6 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

7 

     

 

รายละเอียดเกี*ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จาํกัด 



        

   เอกสารแนบ  2 

 

8 

     

 



 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกี*ยวกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที* 31 มีนาคม 2559 

 

     

 

 


