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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เดิมชือบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากัด (มหาชน) จัดตังขึนตามโครงสร้างการ

ควบรวมกิจการระหว่างบมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึงถือหุ้ นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และบจก. เหล็กสยาม (2001) 

(SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึงถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด ในปีพ.ศ. 2549 Tata Steel 

Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.(“TSGH”) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียม

สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัทได้เปลียนชือจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) (TSTH) 

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

ร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจ เป็นบริษัทลงทนุ มีสาํนกังานใหญ่ตงัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทังนี TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนทีจัดตังขึน

ภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กทีหลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ทําการผลิตใน

ประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับริษัททีตังอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จงึสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มทีในเรืองการดําเนินงานทาง

ธุรกิจ ทงัทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย

ผ่านทางสํานักงานเครือข่ายด้วยการบริหารงานทีประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลือนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะ

ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ 

SCSC  ซึงทังสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีม

ผู้บริหารทีมีความเชียวชาญด้านธุรกิจเหลก็ 

การดําเนินงานของบริษัทเป็นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารระดับสงูสดุ 

และบริษัทย่อยทังสามจะดูแลด้านการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทีบริษัทกําหนดไว้ทังด้านการตลาด การ

วางแผนการผลติ การจดัหาวตัถดิุบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล และการบริหารงานด้านอืนๆ 

 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ทาทา สตีล  )ประเทศไทย (  มุ่งมันในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที

เหนือระดับ สาํหรับเหลก็ก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิมให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เราจะทําให้วิสยัทัศน์ของเราบรรลผุลสาํเร็จ ด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชือถอืไว้วางใจ และการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกบัการรักษาไว้ซงึการทํางานอย่างมีความสขุของพนักงานและการยดึมนัในมาตรฐานสงูสดุของ

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

1.2 ประวัติและพัฒนาการทีสําคัญ 

ประวติัและพฒันาการทีสําคญัทีผ่านมามีดังนี 

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

 บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง N.T.S. กบั SISCO และ SCSC ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด 

(CHC) 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนมุติัให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเริมซือขายภายใต้หมวด “REHABCO” 

2547 

2548 

 ตลาดหลกัทรัพย์อนุมติัให้ย้ายหมวดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทกลบัสูห่มวด “CONMAT” 

 CHC บรรลขุ้อตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยู่ในบริษัททงัหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel 

2549  กลุม่ Tata Steel ร่วมกนัยืนคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัททงัหมดโดยสมคัรใจ จากผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการทัวไป 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลยีนจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 

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

(มหาชน)” 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเปลยีนแปลงชือย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซือขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 

2550  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2549 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามัญ ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกําไร

สทุธิ) 

2551  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจําปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสทิธิและหุ้นสามญั  ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท (20% 

ของกําไรสทุธิ) 

2552  โครงการเตาถลงุขนาดเล็ก (MBF) ซึงเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  

ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2554  ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศปรับเปลยีนหมวดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL” 

 โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) หยดุการผลติเป็นการชวัคราว เนืองจากราคาวตัถุดิบทีมีราคาสงูขนึและคาดว่าจะ
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 กลบัมาดําเนินการผลิตเมือความผนัผวนของราคาวตัถดิุบกลบัเข้าสูส่ภาวะการณ์ทีเหมาะสม 

 บริษัทเปิดตวัตราสนิค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสงิหาคม 2554 

2555  บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา”(Special Bar Quality) ซึงเป็นผู้ ผลิตเพียงรายเดียวใน 

ประเทศไทย 

 บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหว” ครังแรกในประเทศไทย สําหรับพืนทีทีมี

แนวโน้มเรืองแผ่นดินไหว 

2556 
 

2557 

 

2558 

 

 

 

2559 

 

 

 

 

2560 

 

 บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 N.T.S ได้รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามยั และความปลอดภัยในการทํางาน 

 บริษัทได้รับรางวลั CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 N.T.S ได้รับรางวัล “อตุสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 บริษัทได้รับการคดัเลอืก ให้อยู่ในรายชือ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชือ “หุ้นยงัยืน” 

 บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนําร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability 

Forum เพือสง่เสริมการดําเนินธุรกิจทีเป็นมิตรและคํานงึถงึสทิธิเด็ก 

 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว 2558” จากกรมอตุสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

 บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน 

 SCSC ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

 SCSC ได้รับรางวลั Gold Award จากการแข่งขนั ICQCC 2016  

(International Convention on Quality Control Circle 2016) จดัขนึในประเทศไทย 

 SISCO ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้

อย่างยงัยืน ซงึจดัขนึโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 SCSC ได้รับรางวลั “ธงธรรมาภิบาลสงิแวดล้อม” ประจําปี 2559 ณ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 บริษัทจดัมหกรรมการแข่งขนัเดิน-วิง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิงเพือทหารผ่านศกึ” เป็นครังแรกเพือ

ยกระดบัแบรนด์ของบริษัท 

 บริษัทได้รับรางวลั “หุ้นยงัยืน” และ “รายงานการพฒันาเพือความยงัยืน ปี ” จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

 N.T.S. ได้รับรางวัล “อตุสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย” 

 N.T.S., SCSC และ SISC ได้รับรางวลั “National Safety” จากกระทรวงแรงงาน 

 N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพรินท์

ขององค์กร) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 N.T.S. ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอตุสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

 SCSC ได้รับรางวลั “Green Star Award” จากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว” จากกรมอตุสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

 SCSC ได้รับรางวลัจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชนอย่างยงัยืน 

(CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ SISCO ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริม

โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยงัยืน (ระดบัต่อเนือง) 

 SCSC ได้รับรางวลั “ไคเซ็นระดบัเหรียญทอง” 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกําลงัการผลิตสาํหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายทีจะทําให้เกิดผลกําไรสงูสดุแก่บริษัทโดยรวม 

ด้วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตดัสนิใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสนิค้าได้

หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลกูค้าได้อย่างเต็มที 

บริษัทย่อย 
ทุนชําระแล้ว )ล้านบาท(  

ณ 31 มีนาคม 2561 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป 4,627.96 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้นและเหลก็ลวด  

บจก. เหลก็สยาม (2001) 120.00 ผลิตเหลก็ เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น 

 

บมจ. ทาทา สตีล 

)ประเทศไทย(  

 

บมจ. เอ็น. ที. เอส. 

สตีลกรุ๊ป (“N.T.S”) 
บจก. เหล็กก่อสร้าง

สยาม (“SCSC”) 
บจก. เหล็กสยาม  

(“SISCO”) 

99.76% 99.99% 99.99%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

การดําเนินงานของกลุม่บริษัทเกียวข้องกบัสว่นงานธุรกิจเดียวคือการผลติและการขายผลติภัณฑ์เหลก็ทรงยาว โดยมีสดัสว่นของ

รายได้จากการจดัจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซงึมีการผลติโดยแต่ละบริษัทย่อย ดงันี 

ประเภทผลิตภัณฑ์  ปี 2560 – 2561  ปี 2559 – 2560  ปี 2558 – 2559  

  พันตัน ล้านบาท ร้อยละ  พันตัน ล้านบาท ร้อยละ  พันตัน ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ       

เหลก็เส้น 
682 12,174 54.7  844 12,929 65.6  751 10,545 63.0 

 

เหลก็ลวด 360 6,977 31.4  256 4,263 21.6  195 3,115 18.6 
 

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 59 1,094 4.9  69 1,106 5.6  77 1,295 7.8 
 

อืนๆ 
3 52 0.2  8 95 0.5  5 53 0.3 

 

รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย
ภายในประเทศ 

 

1,104 20,297 91.2 

  

1,177 18,393 93.3 

  

1,028 

 

15,008 89.7  

   
 

   
 

   
 

  

ส่งออก   
 

   
 

   
 

 
 

เหลก็เส้น 
101 1,729 7.8  84 1,295 6.6  116 1,705 10.2 

 

เหลก็ลวด 12 220 1.0  1 13 0.1  1 20 0.1 
 

รวมรายได้จากการส่งออก 113 1,949 8.8  85 1,308 6.7  117 1,725 10.3  

              

รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย

ทังสิน 
1,217 22,246 100.0 1,262 19,701 100.0 1,145 16,733 100.0 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

1.1 เหลก็เส้นกลมมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2559 ชนั

คณุภาพ SR24 

1.2 เหลก็ข้ออ้อยมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 24-2559 ชนั

คณุภาพ SD40 และ SD50 

เหลก็เส้นก่อสร้างจัดจําหน่ายภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สาํหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน 

เสา พืนของถนน สะพานสนามกีฬา เขือน บ้าน และอาคาร เป็นต้น 

นอกจากนี บริษัทได้พฒันาเหลก็ข้ออ้อยคณุภาพพิเศษให้มีคณุสมบติัสามารถต้านทานแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิงขนึ 

(เมือเทียบกบัเหลก็เส้นปกติ) ภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ซุปเปอร์ดกัไทล์ ชนัคุณภาพ SD40 ทีมีเส้นผ่าศนูย์กลาง

ขนาด 10-40 มม. 

ในอนาคตบริษัทกําลงัพฒันาเหล็กข้ออ้อยชนัคุณภาพ SD60 และทาทา ทิสคอนซุปเปอร์ดกัไทล์ ชนัคุณภาพ SD50 

2. เหล็กลวด 

ประกอบด้วย 

2.1  เหล็กลวดคาร์บอนตําชันคุณภาพ SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 สาํหรับใช้เป็นวัตถดิุบผลิต เช่น ลวดผกูเหลก็ ตะป ูลวดตาข่าย ลวดชบุ

สงักะส ีลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น 

2.2  เหล็กลวดคาร์บอนสําหรับงานยําหัวและงานทุบขึนรูปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. 

ผลิตตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เลขที 2243-2548 สาํหรับใช้เป็นวตัถุดิบผลติ เช่น ลวดขอบยางรถยนต์ 

น๊อต สลกั และสกรู เป็นต้น 

2.3  เหล็กลวดสําหรับทําแกนลวดเชือมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที2244-2548 สาํหรับใช้เป็นวัตถดิุบผลิต เช่น ลวดเชือม เป็นต้น  

2.4  เหล็กลวดคาร์บอนสูงชันคุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 349-2548 สาํหรับใช้เป็นวัตถดิุบผลิต เช่น ลวดเหลก็แรงดงึสงู ลวดเหลก็ตีเกลียว 

สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด และลวดสลงิ เป็นต้น 
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ประกอบด้วยเหลก็ฉาก และเหลก็รางนํา ชนัคณุภาพ SM400-540 และSS400-540 โดยผลติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที1227-2539 ภายใต้เครืองหมายการค้า  สาํหรับใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่างๆ 

เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลงัคา เสาสง่ไฟฟ้า เป็นต้น 

4. เหล็กเพลา 

ชนัคณุภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สาํหรับการใช้

งานทวัไป และชนัคณุภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ JIS G4051 (1979) 

สาํหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม  

5. เหล็กตัด และดัดสําเร็จรูป 

เป็นผลติภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างสาํเร็จรูปทีพร้อมใช้งานตามผู้ ใช้งานออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างทีเป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็น

วตัถดิุบและสงัให้บริษัทดําเนินการตดั และหรือดัดตามรูปแบบทีต้องการ ทีสถานทีก่อสร้าง ซงึสง่ผลดีในหลายด้าน เช่น ค่าเหลก็

ทีเหลอืจากการตดั ประหยัดพืนทีในการดดั การใช้คนทีมีทกัษะในการดัด เหลก็ตัดและดดั ผลดิด้วยเครืองจกัรทีทนัสมยัทีโรงงาน

และขนสง่ทนัเวลาสูส่ถานทีก่อสร้าง จากข้อจํากัดในการวางอปุกรณ์การดดัและการกองเก็บ และความพร้อมของแรงงานทีมี

ทกัษะ สง่ผลให้สดัสว่นของเหล็กตดัและดดัสาํเร็จรูปเพิมขนึ 

บริษัทได้ผลติผลติภัณฑ์เหลก็ปลอกสาํเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้เครืองหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ สาํหรับใช้ในงานก่อสร้าง

ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้ผลิตเหลก็เดือยสําเร็จรูป (Dowel) ภายใต้เครืองหมายการค้า 

ทาทา ทิสคอน สําหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็นต้น 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทกุบริษัทซงึประกอบด้วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมันทีจะส่งเสริมระบบ

การบริหารงานสูค่ณุภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ และ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 9001:2015 นอกจากนี บริษัทยังตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสิงแวดล้อม โดยได้รับ

การรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจดัการสิงแวดล้อม โดย SCSC N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS/ISO 

14001:2015 (ระบบการจัดการสิงแวดล้อมระดับมาตรฐานสากล) N.T.S. และ SCSC ได้ รับการรับรองมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005 (มาตรฐานข้อกําหนดทวัไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และ

ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ) SISCO และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” 

(คาร์บอนฟตุพรินท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

ตลอดจน บริษัทได้ให้ความสาํคัญสงูสดุต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพือสขุอนามยัของพนักงาน

ทกุคน โดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001-2554 และ BS OHSAS18001:2007 

(มาตรฐานสากลสาํหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย) 

ที TSTH ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจดัหา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2008 

ตามลําดบั 
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทจะใช้สทิธิประโยชน์สาํหรับข้อยกเว้นทางภาษีทีได้รับจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ทีบริษัทย่อย มี

อยู่ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ซงึสทิธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี 

 

ปริมาณการผลิต  

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ทีได้รับ 

N.T.S 

ระยะที 2 

 

 

MBF* 

 

 

SISCO 

ระยะที 1 

 

 

 500,000 

 

 

500,000 

 

 

 

372,000 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี ตังแต่วันทีเริมมี

รายได้ (เมษายน 2549 – เมษายน 2557) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี   

ตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้ (พฤศจิกายน 2552 – พฤศจิกายน 2560) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัร 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงิน

ลงทนุ เป็นเวลา 3 ปี (ธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2561) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 3 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 
 *Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

บริษัทจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ 

ภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอนทีเป็นทีรู้จัก และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพือนบ้านบริษัทยังคงมีการเพิม

ตวัแทนจําหน่ายรายใหม่ในจงัหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาค โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้องการและการเติบโตของแต่ละพืนที 
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โดยบริษัทจะมีการสนบัสนนุกิจกรรมและการสอืสารทางการตลาดในกลุม่ผู้แทนจําหน่ายรายหลกั อีกทังมีการขายสินค้าผ่านทาง

เครือข่ายร้านค้าวสัดกุ่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวสัด ุและ เมกาโฮม เป็นต้น 

บริษัทมีการจดัตงัทีมพฒันาตลาด เพือให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ  เหล็กเส้นรับ

แรงสูง SD50 เหล็กตัด และดัดสําเร็จรูป เหล็กปลอกสําเร็จรูป และเหล็กเดือยสําเร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ 

หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ รับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วยให้ความรู้แก่พนักงานของตัวแทนจําหน่ายทังด้าน

เทคนิค และจดุขายของผลติภัณฑ์อย่างสมําเสมอ 

2. เหล็กลวด 

บริษัทจําหน่ายแก่ผู้ ผลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่านตัวแทนจําหน่าย บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของผู้ ใช้อย่างต่อเนืองผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า ซึงประกอบไปด้วยฝ่ายผลิตฝ่าย

การตลาดและการขาย ฝ่ายรับประกนัคณุภาพและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่และสว่นวางแผนการผลติ 

บริษัทยงัคงมีการขยายฐานลกูค้ารายใหม่อย่างต่อเนือง และในด้านผลติภัณฑ์บริษัทมีการพัฒนาเหล็กลวดสําหรับผลิตลวดเหล็ก

เสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซงึเป็นลวดเหลก็คณุภาพสงู 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

บริษัทจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพ และจงัหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาคและยงัคงมีการเพิมตวัแทนจําหน่ายรายใหม่ใน

จงัหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาค อีกทงัการจดัทีมบริการลกูค้าเข้าพบผู้ ใช้ปลายทางอย่างต่อเนือง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลติชินส่วนงานการ

ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือรับฟังความต้องการสนิค้าและบริการมาปรับปรุง และพฒันาต่อไป 

4. เหล็กเพลา 

บริษัทจําหน่ายแก่ผู้ผลติส่วนประกอบยานยนต์ รวมถงึผู้ผลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง 

5. เหล็กตัด และดัดสําเร็จรูป 

บริษัทจําหน่ายไปยงัผู้ รับเหมาโครงการ และผ่านตัวแทนจําหน่ายทงัในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

บริษัทจดัทีมบริหารงานโครงการเพือประสานงานกบัผู้ใช้ในด้านการวางแผนผลติ และจดัสง่ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการใช้ของลกูค้า 
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ทกุผลติภัณฑ์ทางบริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสอืสงัคมออนไลน์ วิทย ุสงิพิมพ์ และรถสาธารณะ ทงัในกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดั  อีกทงัจดักิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพือสร้างความสมัพนัธ์ และผลกัดนัสนิค้าไปยงัลกูค้ารายย่อยกบั

ผู้แทนจําหน่ายอย่างต่อเนือง 

ตลาดส่งออก 

บริษัทสง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้าง และเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพือนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพูชา 

ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสงิคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลปิปินส์ นอกจากนีบริษัทยงัได้ส่งออกสนิค้าเหลก็เส้น 

ภายใต้เครืองหมายการค้า TATA TISCON ไปยงัประเทศอินเดีย บริษัทมีสดัสว่นการขายสง่ออก ประมาณร้อยละ 9 ของยอดขาย

รวม 

ในปีทีผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลติตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ เหลก็เส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศ

ออสเตรเลยี/ประเทศนิวซีแลนด์) เหลก็รูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหลก็ลวดตามมาตรฐาน SIRIM 

(ประเทศมาเลเซีย) เพือขยายฐานการสง่ออก 

สัดส่วนของช่องทางจดัจําหน่าย 

ช่องทางจาํหน่าย 
ปีการเงนิ (ร้อยละ) 

ปี 2560-2561* ปี 2559-2560* ปี 2558-2559* ปี 2557-2558* ปี 2556-2557* 

ขายตรง 48 39 34 32 37 

ตวัแทนจําหน่ายสว่นภูมิภาค 17 18 18 18 16 

ตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 43 48 50 47 

รวม 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ: *ปรับตามผงัองค์กร 
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ในปี 2560 ประมาณความต้องการใช้เหลก็ของโลกอยู่ที 1,622 ล้านตนั เพิมขนึร้อยละ 7 เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากภาวะ

เศรษฐกิจของโลกทีปรับตัวดีขนึ เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรป และประเทศญีปุ่ น ด้านความต้องการใช้เหลก็ของประเทศจีนอยู่ที 766 

ล้านตนั เพิมขนึร้อยละ 12.4 เมือเทียบกบัปีก่อนเนืองจากการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืนฐาน 

ในปีทีผ่านมา ประเทศจีนได้ดําเนินนโยบายการลดกําลงัการผลติส่วนเกินในอตุสาหกรรมเหลก็ ทงัวัตถดิุบและสนิค้าเหล็กอย่าง

ต่อเนือง โดยเฉพาะโรงงานผลติเหลก็แบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) สง่ผลให้ผู้ผลติเหลก็ใน

ประเทศจีนมีการขายเครืองจกัร หรือย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศไทย 

ด้านความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ที 16.5 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 14.2 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการนําเข้าอยู่

ที 11.3 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 10.2 เมือเทียบกบัปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของความต้องการใช้เหลก็ของประเทศไทย 

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที 5.6 ล้านตนัลดลงร้อยละ 25.7 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการ

นําเข้าอยู่ที 2.6 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 16.3 เมือเทียบกบัปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 46.4 ของความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวของ

ประเทศไทย (สถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย) เนืองจากการลงทนุภาครัฐมีการชะลอตวัจากการเลอืนการประมลู 

และก่อสร้างภาคเอกชนลงทนุน้อยเนืองจากยังขาดความเชือมนัในเศรษฐกิจ 

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย 

ปี ปริมาณการผลติ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

นําเข้า 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

สง่ออก 
(ล้านตนั) 

การเติบโต
(ร้อยละ) 

ความ
ต้องการใช้ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

นําเข้า 
(ร้อยละของความ

ต้องการใช้) 

2560 6.77 -15 11.33 -10 1.55 20 16.54 14 68 

2559 7.96 22 12.61 10 1.29 8 19.28 15 65 

2558 6.50 -4 11.44 -4 1.20 -11 16.74 -4 68 

2557 6.80 -4 11.90 -3 1.35 -4 17.35 -3 69 

2556 7.12 1 12.25 9 1.40 0 17.97 6 68 

2555 7.02 1 11.29 25 1.40 4 16.91 15 67 

ทีมา: สถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย    
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ภาวะการแข่งขัน  

ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กลา่วคือ 

1. ผู้ผลติทีมีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) จดัหาเศษเหลก็ทงัภายในประเทศ และนําเข้าจาก

ต่างประเทศ เพือใช้เป็นวัตถดิุบในการผลติผลิตภัณฑ์กงึสาํเร็จรูปทีเรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนีสามารถจํากดัสารมลทินได้

เกือบร้อยละ 100 ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณุภาพตลอดทังเส้น) ซงึจะถูกนําไปผลติผลติภัณฑ์สาํเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหลก็ลวด 

เหลก็รูปพรรณ และเหล็กพิเศษ 

2. ผู้ผลิตทีมีเตาหลอมแบบเหนียวนําไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) จัดหาเศษเหล็กทังภายในประเทศ เพือใช้เป็น

วตัถดิุบในการผลติผลติภัณฑ์กงึสาํเร็จรูปทีเรียกว่า เหลก็แท่ง (วิธีการนีต้องใช้เศษเหล็กทีมีคุณภาพสงูกว่า และการควบคุม

การผลติทีเข้มงวดตงัแต่ขนัตอนการคดัแยกเศษเหลก็จนถงึการปรุงนําเหล็ก ซึงอาจทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สมําเสมอ

ตลอดทังเส้น เนืองจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) โดยกระบวนการนีจะมีข้อได้เปรียบทางด้าน

ต้นทุนการผลิตเนืองจากมีกระบวนการหลอมทีสนักว่า ซึงจะถูกนําไปผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็ก

รูปพรรณ 

3. ผู้ผลติทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จดัหาเหลก็แท่งทงัภายในประเทศ และนําเข้าจากต่างประเทศ ซงึจะถกูนําไปผลติ

ผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูป เช่น เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหล็กรูปพรรณ และเหลก็พิเศษ 

4. ผู้นําเข้าผลติภัณฑ์สาํเร็จรูป เช่น เหลก็เส้น เหล็กลวด เหลก็รูปพรรณ และเหลก็พิเศษ ทงัทีเป็นผู้ ใช้ และผู้นําเข้ามาจดั

จําหน่าย 

เมือพิจารณากําลงัการผลติผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และเหลก็รูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศทีมีโดยรวมประมาณ

กว่า 15 ล้านตนั กบัความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2560 ที 5.6 ล้านตนั จะเห็นได้ว่ายงัคงมีกําลงัการผลติ

เหลอืเพียงพอทีจะรองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนําเข้าแต่อย่างใด 

ในปีทีผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขนัสงู จากผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมีการลงทนุ และว่าจ้างผู้ เชียวชาญเพือผลิตเหล็ก

คณุภาพทีสงูขนึ และการเพิมขนึของผู้ผลติรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) 

ด้วยนโยบายการปรับลดกําลงัการผลิต และความต้องการใช้ภายในประเทศทีเพิมขนึ ทําให้การสง่ออกผลิตภัณฑ์เหลก็จาก

ประเทศจีนลดลง อนงึในปีทีผ่านมาไทยมีการนําเข้าผลติภัณฑ์เหล็กลวดจากประเทศเวียดนามสงูขนึมาก บริษัทจงึต้องติดตาม

สถานการณ์การนําเข้าเหล็กลวดจากเวียดนามอย่างใกล้ชิดเช่นกนั 
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ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ

เมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่การแข่งขันหลกัในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจาก

ประเทศเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าทีผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นทียอมรับในเรือง

คณุภาพทีเหนือกว่า จงึทําให้มีการสง่ออกอย่างต่อเนือง ในสว่นประเทศอินเดีย บริษัทยงัสง่ออกอย่างต่อเนืองไปยังกลุ่มลกูค้าของ

ทาทา สตีล 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2561 

ธนาคารโลกประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ทีระดบัร้อยละ 3.1 ซงึสงูขนึจากปีก่อนทีอยู่ในระดบัร้อยละ  เนืองจาก

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ยโุรป และประเทศญีปุ่ น อีกทงัประเทศกําลงัพฒันา เช่น ประเทศอินเดีย 

ประเทศรัสเซีย ประเทศบราซิล และตะวนัออกกลาง เศรษฐกิจประเทศจีนยงัคงชะลอตวัลงทีระดบัร้อยละ 6.4 ซงึลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 6.8 (ธนาคารโลก) จากมาตรการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพของระบบการเงิน 

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตทีระดบัร้อยละ 3.6-4.6 ซงึสงูขนึจากปีก่อนทีระดบัร้อยละ 3.9 (สภาพฒัน์) โดยมีปัจจัยสนบัสนนุ

ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกทีขยายตวัอย่างต่อเนือง ทําให้การส่งออกเพิมขนึ จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขนึ การลงทนุ

ภาครัฐทงัโครงการเก่า และโครงการใหม่ทีมีอย่างต่อเนือง เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าทงัในกรุงเทพและต่างจงัหวัด รถไฟฟ้า

ความเร็วสงู การสร้างและขยายสนามบิน ท่าเรือ ถนน และเขือน อีกทงัระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor-EEC) พร้อมด้วยการลงทนุภาคเอกชนทีเพิมขนึจากความเชือมนัทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการจ้างงานทีเพิมขนึทังภาค

การเกษตร บริการ และอตุสาหกรรม แต่ก็มีสงิทีน่ากงัวลประกอบด้วยภาวะเงินเฟ้อทีอาจสงูขนึจากราคานํามนั นโยบายทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาสนิค้าทางการเกษตรทียงัคงไม่ปรับเพิมขนึ และมาตรการปกป้องทางการค้าทงัใน

รูปแบบมาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของประเทศต่างๆ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ด้านสนิค้าเหล็กสถาบนัเหลก็โลกประมาณความต้องการใช้เหลก็ของโลกไว้ที 1,648 ล้านตนั เพิมขนึร้อยละ 1.6 เมือเทียบกบัปี

ก่อน จากภาวะเศรษฐกิจของโลกทีปรับตัวดีขนึ 

ความต้องการใช้เหลก็ของประเทศจีนอยู่ที 766 ล้านตนั ซงึเท่ากบัปีก่อน จากการทีรัฐมีมาตรการเพิมความเข้มงวดในภาค

อสงัหาริมทรัพย์ อีกทงัการดําเนินนโยบายลดกําลงัการผลติสว่นเกินในอตุสาหกรรมเหลก็ทงัวตัถุดิบ และสนิค้าเหลก็อย่าง

ต่อเนืองอีกหลายปี 
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อตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยงัคงมีการแข่งขนัสงูจากผู้ผลติเหลก็แบบเตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้า (Induction furnace) 

การลงทนุใหม่ของผู้ผลติเหล็กจากประเทศจีน และการนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม มาตรการ

การเพิมภาษีเหล็กนําเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงอาจทําให้ราคาเหล็กผนัผวน และการหาประเทศสง่ออกทดแทน

สหรัฐอเมริกา ต้นทนุการผลติเหลก็ทีสงูขนึตามราคาแท่งถ่านอิเลคโทรด และเฟอร์โรอัลลอยด์ 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์ 

ในช่วงหลายปีทีผ่านมา ประเทศจีนได้กลายเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสําคัญสําหรับวัตถุดิบวัสดุอะไหล่และวัสดุสินเปลืองต่างๆ 

ให้กบัภูมิภาคต่างๆ ในโลก และในช่วงปีทีผ่านมา รัฐบาลประเทศจีนได้ออกมาตรการเพือควบคุม และปรับปรุงผลกระทบด้าน

สงิแวดล้อมในประเทศ ทําให้โรงงานทียงัปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรการใหม่นีต้องปิดตัวลงบางส่วนหรือทังหมด ส่งผลกระทบ

ต่ออปุทานของวสัดบุางประเภทด้วยเหตุดังกล่าวต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เช่น แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอัลลอยด์ 

และวสัดทุนไฟ จงึกลายมาเป็นความท้าทายของผู้ผลติเหลก็ สาํหรับแท่งถ่านอิเลคโทรดนนั ราคาปรับตวัสงูขึนถึง 8 เท่าในช่วง 15 

เดือนทีผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และพัฒนาแหล่งอืนๆ นอกเหนือจากประเทศจีน 

เพือเป็นการลดความเสียง ในขณะเดียวกันฝ่ายจัดหาก็มีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับ Tata Steel China Desk เพือหาผู้ จําหน่าย

ในประเทศจีนทีราคาแข่งขนัได้และมีความน่าเชือถือ นอกจากนี ยงัถือเป็นการขยายฐานผู้ จําหน่ายอีกด้วย 

ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานบนพืนฐานการบริหารจัดการองค์กรเพือความยังยืน

ดําเนินงานในแนวทางความยงัยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายทีจะขยายไปสูห่่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเนือง มีการประสานงาน และ

สอืสารนโยบายเกียวกบัจริยธรรมอย่างสมําเสมอ เกียวกับการกํากับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ เกียวข้องใน

ห่วงโซ่อปุทานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพือให้ผู้ทีเกียวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถนําไปพัฒนาระบบทีเกียวข้องกับตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

บริษัทจดัหาวตัถดิุบและผลติภัณฑ์อืนๆ ทงัจากตลาดภายในประเทศและการนําเข้าโดยเน้นทีความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลกั 

โดยมีสดัส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการนําเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 สําหรับปี 

2560 – 2561 ตามลําดับ สดัส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศทีมีแนวโน้มเพิมขึนเนืองจากระยะเวลาการส่งมอบสัน 

สามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่ายของการขนสง่ ลดความเสยีงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลียนของสกุลเงิน และเกิดการสร้างงาน

และขบัเคลอืนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในทุกๆ ปี ผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทมีการพบปะและแลกเปลียนข้อมูลกับคู่ ค้าทีสําคัญในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือสอืสารแผนงานในอนาคตของบริษัทให้คู่ค้าได้รับทราบ ในทางกลบักนัก็ได้รับข้อมลูในตลาดจากคู่ค้าอีกด้วย 
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โครงสร้างของฝ่ายจดัหา 

ในปีทีผ่านมา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทํางานภายในฝ่ายจัดหา ได้แก่ การแยกหน่วยงานจัดหาวัสดกุารผลิตออกจากการ

จดัหาวัสดเุพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาการผลิต และเพิมเจ้าหน้าทีบริหารข้อมลูวัสด ุโดยมีวัตถปุระสงค์เพือการทํางานทีคลอ่งตวั 

และเพือมุ่งเน้นการจดัหาแบบกลยทุธ์ให้มากขนึ จดัตังแผนกใหม่เพือจดัการข้อมูลวสัดโุดยมีวตัถปุระสงค์เพือเพิมระดบัการ

บริการให้ผู้ใช้งาน และดแูลฐานข้อมูลให้มีรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์เพียงพอต่อการจัดหา และจัดการความพร้อมใช้งานของวัสดุ

ให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสมหน่วยงานจัดหาของบริษัทได้จดัระบบการทํางานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสนิค้า และ

หมวดหมู่ในการใช้จ่ายออกเป็น  หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี 

1. การจดัหาเศษเหล็ก 

เศษเหลก็ถือเป็นวตัถดิุบหลกัสําหรับการผลติเหล็กทีใช้เตาหลอมไฟฟ้า ในปี 2560 สภาวะการแข่งขนัของตลาดเศษเหลก็ใน

ประเทศยงัคงสงูอนัมีสาเหตมุาจาก มีผู้ผลติเหลก็ทีใช้เตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้าเข้ามา ในบางช่วงเวลาทีประเมินแล้วว่าบริษัท

คุ้มค่ามากสดุ บริษัทได้มีการซือเหลก็แท่ง (Billet) มาผลิตต่อ เพือช่วยในการลดต้นทุนโดยรวม อีกทัง เป็นการเพิมศกัยภาพการ

แข่งขนัในตลาดผลติภัณฑ์สําเร็จรูปอีกด้วย แต่ทงันี บริษัทก็ยงัคงศึกษาและพฒันาการใช้เศษเหลก็ทีมีต้นทนุตําประเภทต่างๆ 

อย่างต่อเนือง พร้อมทงั ขยายศนูย์รับซือเศษเหลก็ในประเทศอย่างต่อเนืองเพือเป็นการเพิมแหลง่วตัถดิุบในประเทศให้ได้ปริมาณ

มากขนึ เพือทดแทนเศษเหลก็ต่างประเทศทียงัคงมีราคาสงูกว่าสง่ผลให้สามารถรักษาระดบัต้นทนุให้ตําทีสดุได้ 

2. การจดัหาวัสดุเพือการซ่อมแซม บํารุงรักษา และเพือการผลิต 

วสัดหุลกัทีจัดหาโดยหน่วยงานนี เป็นวสัดเุทคนิคและวสัดอุะไหล ่เช่น ตลบัลกูปืน อปุกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค ระบบหลอ่ลนื 

ระบบบําบดันําเสยี เครืองกรอง สายพานลําเลยีง และอืนๆ การตงัแผนกใหม่เพือจัดการข้อมูลวัสด ุโดยการทํางานร่วมกนัอย่าง

ใกล้ชิดของหน่วยงานนี และแผนกจัดการพสัดไุด้ช่วยปรับปรุงฐานข้อมลูวัสดอุย่างมีประสทิธิผล สงินีช่วยในการปรับปรุง

ประสทิธิภาพในการจดัหาวัสดเุพือการซ่อมแซม ชินสว่นอะไหลใ่นรุ่นทีเทียบเคียงได้ และการจัดหาจากประเทศทีมีต้นทนุตํา 

หน่วยงานนียังคงให้ความสาํคญักบัการลดภาระการทําธุรกรรมและการขยายฐานผู้จัดจําหน่าย 

3. การจดัหาวัตถดุิบ บริการกลางและงบลงทุน 

การจัดหาวัตถดิุบ เฟอร์โรอลัลอยด์ วสัดทุนไฟ และวัสดปุรุงแต่งทีใช้ในกระบวนการหลอมเหลก็ด้วยเตาไฟฟ้า กลยทุธ์ทีสําคญัคือ 

การหาแหลง่วัตถดิุบทีมีคุณภาพเหมาะสมกบัคุณค่า และราคาทีเหมาะสมสาํหรับการผลิตของบริษัทการใช้กลยทุธ์การจัดหาไป

ยงัผู้ผลิตโดยตรงในประเทศทีมีต้นทนุตํา ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน ประเทศมาเลเซีย ประเทศปากีสถาน เนืองจาก

ผู้ผลติบางรายในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายเรืองสงิแวดล้อมทีเข้มงวดของรัฐบาลทําให้การผลติมีปริมาณจํากดั 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

สาํหรับงานจัดหาโครงการและงบลงทนุสว่นใหญ่ในรอบปีทีผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการทบทวนและจดัทํา Technical 

Specification โดยผู้จดัการแต่ละโครงการ ทําให้ลดขนัตอนการเตรียมการก่อนการเสนอราคาลงโครงการทีดําเนินการเป็น

โครงการสนบัสนนุและปรับปรุงเครืองจกัรเพือให้เกิดการประหยดัพลงังานเป็นหลกั เพือให้สอดคล้องกบันโยบายจากกลุม่บริษัทที

มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยงัยืน 

4. การจดัหาวัสดุการผลิต  

วสัดุการผลติมีความเชือมโยงกบัแผนการผลติซึงต้องมีการปรับเปลยีนให้ทนัเวลา ตามสภาวะตลาดทีเปลียนแปลง วัสดุการผลติ

ทีสาํคัญ ได้แก่ แท่งถ่านอิเลคโทรด ซงึเป็นวัสดุสาํคญัในกระบวนการหลอมเหลก็  

ความท้าทายทีสาํคัญเกิดจากนโยบายเรืองสงิแวดล้อมทีเข้มงวดของประเทศจีนในช่วงปีทีผ่านมา สง่ผลให้การเกิดภาวะราคาผนั

ผวนอย่างมาก อย่างไรก็ดี มีการร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจดัหาของบริษัทกบัหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุม่ทาทา 

สตีลใน ประเทศอินเดีย และประเทศสงิคโปร์ ในการรวมกนัเป็นเอกภาพในตลาดเพือเพิมอํานาจการต่อรอง และการใช้กลยทุธ์

จดัหาจากผู้ผลติกระจายออกไปในแหลง่ต่างๆ เพือเป็นการลดความเสยีงดงักลา่ว 

5. การจดัหาและบริการโรงงาน 

หน้าทีหลกัของหน่วยงานนี คือ การจดัหางานบริการสาํหรับโรงงานทัง 3 โรงงาน บริษัทปฏิบัติตามโครงสร้างค่าจ้างขันตําตามที

รัฐบาลประกาศในแต่ละครัง เนืองจากค่าใช้ จ่ายในการบริการขึนอยู่กับจํานวนคนงาน ความพยายามในการปรับปรุง

ประสทิธิภาพของคนงานอย่างต่อเนือง ในฐานะนายจ้างหลกับริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจดทะเบียนและการปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้องกบัแรงงานต่างด้าว นอกจากนี บริษัท ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการความปลอดภัย

ของผู้ รับเหมาเพือให้มนัใจว่าไม่มีอนัตรายต่อสถานทีทํางาน 

6. บริการโลจสิติกส์ 

งานโลจิสติกส์ และงานบริการทีเกียวข้องกบัการนําเข้าวัสด ุโดยมีเป้าหมายหลกัคือ การจัดการขนัตอนกระบวนการขนสง่ ตามแต่

ละวิธีทีจะทําให้สนิค้าขนสง่ได้ตรงตามเวลาทีต้องการ ด้วยต้นทนุทีเหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบายความปลอดภัย 

ช่วงรอบปีทีผ่านมามีแนวทางการเพิมประสทิธิภาพกระบวนการรับเข้า และสง่วัสดอุอกนอกโรงงาน โดยบริษัทได้ตงัคณะทํางานที

มีตวัแทนจากฝ่ายทีเกียวข้องเพือลดเวลาเข้า-ออก ของรถบรรทกุ และเพือเป็นการเพิมระดบัความพึงพอใจให้กบัผู้ รับเหมาขนสง่ 

รวมทงัลกูค้าของบริษัทด้วย 
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7. การสนับสนุนงานจดัหา และรายงาน 

บริษัทมีแผนจะพฒันาระบบการจัดหาทีมีประสทิธิภาพในการสอืสารข้อมูลการจดัหาอย่างชดัเจนและโปร่งใสแก่ผู้มีสว่นได้เสีย

ภายในและภายนอก มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ทางเลอืกต่างๆ กําลงัอยู่ระหว่างการศกึษา และปรึกษากบัทีม IT ของทาทา สตีล 

อินเดีย 

8. การจดัการพัสดุ 

หน่วยงานมีหน้าทีบริหารและจดัการพัสดใุนแต่ละทีตงัของโรงงาน โดยมีหน้าทีหลกัในการรับผิดชอบการจดัเก็บวสัดอุะไหล ่วัสดุ

สนิเปลอืงเพือบริการให้กบัหน่วยงานการผลติและซ่อมบํารุงได้ในเวลาทีต้องการ ในขณะเดียวกนัยังต้องควบคมุมลูค่าของวัสดคุง

คลงัให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม แนวทางปฏิบติัทีดีทีสดุจากทาทา สตีล อินเดีย ได้ผนวกอยู่ในกลยทุธ์การจัดการวัสดเุพือรักษา

คณุภาพของอะไหลแ่ละวัสดุสนิเปลอืงให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม โดยไม่กระทบกบัระดบัการให้บริการ 

รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

 N.T.S SISC SCSC รวม 

กําลงัผลติ (ตนัต่อปี) 

- เหลก็เส้น 
450,000 - 500,000 950,000 

- เหลก็ลวด 350,000 300,000 - 650,000 

- เหลก็รูปพรรณ - 100,000 - 100,000 

กําลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 
ข้อมูลสินรอบระยะเวลาบัญชี ณ วนัที  มีนาคม  มีอตัราการใช้ประโยชน์ของกําลงัการผลิตจากจํานวนผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปรวม 1.21 ล้านตนั 

คิดเป็นประมาณ 71% 

ปัจจยัความเสียง 

1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถดุิบหลัก 

ปีทีผ่านมา ความต้องการเศษเหลก็ภายในประเทศจากผู้ผลิตเหลก็ทีใช้เตาหลอมเหนียวนําไฟฟ้าทีเพิมสงูขนึในประเทศและความ

ผนัผวนของราคาเศษเหล็กและแร่เหลก็ในตลาดต่างประเทศ สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเหลก็อย่างมีนยัสาํคัญ บริษัทได้ขยาย

ลานรับซือไปยงัพืนทีใหม่ๆ เพือรวบรวมเศษเหลก็ภายในประเทศเพิม บริษัทยงัคงให้ความสําคญักบัการทดลองใช้เศษเหลก็

ต้นทนุตําและการจดัหาเศษเหลก็ต้นทนุตําทีผ่านการทดลองใช้ในเชิงพาณิชย์ 
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2. การจดัหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว 

การลดความเสยีงจากผู้ผลติ/ผู้ จําหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรกการทํางานร่วมกนักบัผู้ใช้ปลายทาง ผ่าน

คณะทํางาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพฒันาศกัยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้

วสัดใุหม่ๆ แหลง่ใหม่ๆ เพือเพิมแหลง่จําหน่ายให้เป็นทางเลอืกให้มีมากขนึ จากการติดตามผลเป็นประจําทกุเดือน พบว่าในรอบปี

ทีผ่านมาการจดัหาจากผู้ขาย/ผู้ผลติรายเดียวมีแนวโน้มลดลง 

ประการทีสองในกรณีทีเป็นผู้จดัจําหน่ายรายเดียวการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวเพือให้เกิดการบริหารต้นทนุอย่างมี

ประสทิธิผล หน่วยงานจัดหามีหน้าทีทบทวนรายการทียังใช้จากผู้ผลติ/ผู้ จําหน่ายรายเดียว เพือขออนมุติัจากระดบัทีเหมาะสม 

3. ความเสียงจากแรงงานทักษะมีต้นทุนสูงขึน 

เนืองจากรัฐบาลประกาศเมือไม่นานนีว่า ไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างชาติทํางานทีใช้ทกัษะ สง่ผลให้ต้นทนุแรงงานมีแนวโน้ม

สงูขนึ เพือลดผลกระทบดงักลา่ว บริษัทจัดให้มีการรวมงานประเภทต่างๆ เพิมประสทิธิภาพของผู้ รับเหมาเพือยกระดบัผลผลติ 

ยกเลกิสญัญาการจ้างแรงงานภายนอก และใช้พนักงานแทนปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือหลีกเลยีงกิจกรรมบางประเภท 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจดัทําและสอืสารนโยบายด้านสงิแวดล้อมให้กบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจทราบ

อย่างชดัเจน เพือให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจตระหนกัและปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกบัสงิแวดล้อมและกฎหมายทีดิน 

โดยในปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรืองใดๆ เกียวกบัปัญหาด้านสงิแวดล้อม 

งานทียังไม่ได้ส่งมอบ  

ไม่มีงานทีเกียวข้องกบัโครงการ หรือการจัดซือทีมีมลูค่าสงูและการขายทีรอการสง่มอบ 

3. ปัจจัยความเสียง 

บริษัทดําเนินการตามระบบการบริหารความเสียงองค์กร (Enterprise Risk Management – ERM) เพือจัดการกับความเสียงที

เกียวข้องกบัธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการบริหารความเสยีงองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัททาทา สตีล และ

ยดึตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) โดยมีข้อมลูจากแนวปฏิบติัทีดีทีสดุของบริษัทชนันําในอตุสาหกรรมต่างๆ การบริหารความเสียงองค์กรของบริษัท มีการ

พฒันาและก้าวหน้าขนึเรือยๆ ในช่วงหลายปีทีผ่านมา และถกูนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบุและวิเคราะห์ความเสียงที

คาดไม่ถงึ ซงึช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจจัดการกับความเสียงนันได้ นอกจากนัน การบริหารความเสียงองค์กรยังเป็นส่วน

สําคัญในกระบวนการวางแผนระยะยาวเพือให้เกิดความยังยืนขององค์กร ซึงช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทําให้บริษัท
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สามารถบริหารความเสยีงทีอาจจะเกิดขนึเพือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสยีงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนนัน ในขณะเดียวกัน

ก็ช่วยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู่ เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป 

 

การทีบริษัทดําเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเหลก็ บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสียงในการดําเนินธุรกิจในหลายด้าน ทังด้านการค้า 

การปฏิบติัการ ด้านความปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี บริษัทจึงได้จัดทําและรวบรวมความเสียงของ

ธุรกิจทังหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กําหนดแผน

รับมือกบัความเสยีงโดยมีผู้ รับผิดชอบในด้านต่างๆ สาํหรับความเสยีงจะแบ่งเป็นประเภทเอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสทีจะ

เกิดขนึและผลกระทบทีมีต่อธุรกิจ โดยความเสยีงประเภทเอ ถือว่ามีความเสยีงสงู 

 

รายการความเสยีงทีบนัทกึไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนในการประชมุประจําเดือนของคณะผู้บริหารของ TSTH โดยหน่วยงาน

เจ้าของความเสยีงแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบติัการลดความเสียงและแนวโน้มของข้อบ่งชีเตือนภัยความเสียง 

ความเคลือนไหวของรายการความเสียงจะเป็นทีเข้าใจโดยทัวกันผ่านแผนทีเตือนความเสียงของบริษัท นอกจากนี ยังมีการ

พิจารณารายการความเสียงดงักลา่วในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส 

 

รายละเอียดความเสยีงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจดัการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปน ี

 

1. ความเสียงด้านการตลาด 

อตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญักบัการลงทุนของภาครัฐทีมีผลกระทบ

ต่อความต้องการใช้เหลก็ของประเทศ ในปี 2560 การลงทนุภาครัฐลดลงร้อยละ 1.2 ซึงตํากว่าประมาณการทําให้ปริมาณการใช้

เหลก็ลดลงเช่นกนั อีกทงัการนําเข้าเหลก็อย่างต่อเนืองจากประเทศจีน และเริมมีการนําเข้าจากประเทศเวียดนามมากขึน ทําให้

อตุสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ ทังนี การมีส่วนร่วมอย่างสมําเสมอกับหน่วยงานกํากับดูแลผ่านทางสมาคม

ผู้ผลติเหลก็ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีทีผ่านมา บริษัทได้ขยาย 

ตลาดเหล็กเส้นตัดและดัดสําเร็จรูป และเพิมกําลงัผลิตเหล็กเส้นตัดและเหล็กดัดสําเร็จรูปพร้อมใช้งานซึงมีแนวโน้มเติบโตเมือ

เทียบกบัปีทีผ่านมา นอกจากนนัการสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสงัคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจําหน่ายและ

กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย 

 

บริษัทยงัให้ความสาํคญัต่อการขยายตลาดสง่ออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพือเป็น

อีกหนงึมาตรการในการลดความผนัผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนีช่วยขยายฐานลูกค้าซึง

สง่ผลให้ปริมาณการสง่ออกเพิมขนึเมือเทียบกบัปีก่อน รวมถงึสร้างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นทีนิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย 
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2. ความเสียงด้านวัตถดุิบ 

บริษัทมีการใช้วตัถดิุบในการผลติทงัโดยการนําเข้าจากต่างประเทศ และการจัดหาภายในประเทศ ซึงในปี 2560 ทีผ่านมา เป็นปี

ทีราคาวตัถดิุบ (เศษเหลก็, บิลเล็ต) ในตลาดโลกมีการปรับราคาสงูขึนอย่างต่อเนือง เนืองจากความต้องการทีเพิมสงูขึน อีกทัง

จากความต้องการบริโภคภายในประเทศจีนทีเพิมสงูขนึ สง่ผลให้การสง่ออกวัตถดิุบราคาถกูจากประเทศจีนมีปริมาณลดลง 

 

สถานการณ์ด้านวัตถุดิบดังกล่าวส่งผลให้ผู้ ผลิตในประเทศ รวมถึงบริษัทได้รับผลกระทบด้านต้นทุนในส่วนทีมีการนําเข้าจาก

ต่างประเทศทีสงูขนึ ดงันนั ผู้ผลติสว่นใหญ่ รวมถงึบริษัทจงึหนัมาใช้วตัถดิุบภายในประเทศเป็นหลกั จึงทําให้การแข่งขันด้านการ

ซือวตัถดิุบภายในประเทศ (เศษเหลก็, บิลเลต็) เพิมสงูขนึ 

 

บริษัทได้มีการบริหารความเสียงนี ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกับพันธมิตรทีสําคัญ ทําให้บริษัทประสบ

ความสาํเร็จในการเพิมปริมาณการจดัหาวตัถดิุบภายในประเทศ ในส่วนของความเสียงด้านความไม่แน่นอนของราคาบริษัทได้มี

การบริหารความเสยีงนี ด้วยการรักษาสมดลุของระดบัวตัถดิุบคงคลงั 

 

3. ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) 

บริษัทได้ลงนามในสญัญาซือขายสนิทรัพย์กบัผู้ ซือ เมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2560 เพือขายเครืองจักรและอุปกรณ์ เครืองมือและ

อะไหล่ทีเกียวข้องกับโครงการเตาถลงุขนาดเล็ก “ตามสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน” ในราคา 15.15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อกําหนดของสญัญากําหนดให้ผู้ ซือชําระเงินลว่งหน้าก่อนทีจะทําการรือถอนและขนสง่ชินส่วนของสิงปลกูสร้างของโครงการเตา

ถลงุเหล็ก MBF งานรือถอนดังกล่าวค่อนข้างซับซ้อนและน่าจะใช้เวลา 12-18 เดือน ซึงอาจจะมีความเสียงในการปฏิบัติตาม

ข้อตกลง รวมถงึความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนอนัจะสง่ผลต่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

4. ความเสียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม 

บริษัทได้นําระบบบริหารเพือความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้าน

สิงแวดล้อม ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษัทมีการกําหนด

โครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสดุ (Apex Safety Council - ASC) ซึงมีกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่เป็นประธานและมีผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ทงัหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริมทีสําคัญทีดําเนินการในระหว่างปีทีผ่านมา 

เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้ผู้ รับเหมามีมาตรฐานสงูขึน และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทาง

ถนน บริษัทให้ความสาํคญัในการติดตามตวัชีวดัด้านอตัราความถีการบาดเจ็บถงึขันหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีทีมีการบาดเจ็บ

และปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียด

เกิดอบุติัเหต ุ(Near Miss) การสงัเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขันเสียชิวิต (Fatal Risk 

Control Program - FRCP) สง่ผลให้มีความใสใ่จในจดุเสยีงและกําหนดกิจกรรมแก้ไขทีเกียวข้อง 
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บริษัทยงัให้ความสาํคญัด้านสขุภาพโดยจดัให้สถานทีทํางานมีสภาพแวดล้อมทีดีมีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ต่างๆ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมีความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทังติดตามและให้การรักษาหากมีผล

ผิดปกติจากปัจจยัในการทํางาน โดยได้นําระบบดชันีด้านสขุภาพ (Health Index) มาใช้ในการวดัผลด้านสขุภาพของพนกังาน 

 

บริษัทได้กําหนดลําดับความสําคัญเพือให้การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ด้วยการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการเกียวกับสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน 

วตัถดิุบหลกัทีนํามาใช้ในการผลติของทงัสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหลก็ สามารถนํากลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทังหมด บริษัทยังให้

ความสาํคญัด้านสิงแวดล้อม โดยใช้ดัชนีชีวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ในการวัดผลเพือควบคุมการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และยงัมีการติดตามมาตรการลดผลกระทบด้านสงิแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวดัการปลอ่ยก๊าซ ได้แก่ 

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่ น ของทุกโรงงาน โดยมี

เป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรือง รวมถึงใช้ทรัพยากรนําอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลกัการ

ปลอ่ยนําทิงเป็นศนูย์ (Zero Discharge) ในการจดัการนํา สาํหรับการจดัการขยะและกากของเสยีได้ใช้หลกั 3R ในการรีไซเคิล 

ขยะให้มากทีสุด โดยมีเป้าหมายให้นํากากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมสเีขียวเป็นระดบั 4 

 

5. ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทอาจจะประสบกับความเสียงในด้านการจัดการอัตรากําลังพล และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

โดยเฉพาะอย่างยิงบคุลากรกลุม่ศักยภาพ และกลุม่แรงงานทีมีทกัษะ เนืองจากการประกอบการอยู่ในเขตอตุสาหกรรมและ 

ในประเทศซงึมีอัตราตัวเลขผู้ ว่างงานอยู่ในระดับตํา มีการแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรืองการจ้าง

แรงงานต่างด้าว การปรับขึนค่าจ้างขันตํา ประกอบกับโอกาสทีบริษัทจัดหางานอืนๆ จะยืนข้อเสนอทีสูงกว่าให้กับพนักงาน 

ถงึแม้ว่าอตัราการลาออกของพนกังานจะอยู่ในระดบัทดีีอย่างต่อเนืองโดยปรับลดตําลงจากร้อยละ 8.2 เป็นร้อยละ 5.1 และร้อย

ละ 4.5 ในปีการเงิน 2559, 2560 และ 2561 ทีผ่านมาตามลาํดับ บริษัทก็ได้มีการดําเนินการในหลายๆ ด้านเพือหลีกเลียงปัจจัย

เสยีงเหลา่นี 

 

บริษัทว่าจ้างทีปรึกษาภายนอกเพือมาศกึษาด้านการวางแผนกําลงัพล โดยเริมต้นโครงการนําร่องกับ 3 หน่วยงานหลกัของบริษัท 

มีการกําหนดกําลงัพลสาํรองเพือรองรับความต้องการกําลงัพลวิศวกร ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้านเพือให้มันใจว่า

อตัราการลาออกอยู่ในระดบัทีตํา บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีการงาน สนับสนุนการสรรหา 

และคดัเลอืกบคุลากรจากภายใน ซงึถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนกังานควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากรอย่างรอบด้าน ทังใน

ด้านการปฏิบติังานในหน้าทีงานโดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจดัการ และภาวะผู้นํา ทังนี เพือเพิมพูนความรู้ ความสามารถ

และศกัยภาพของพนกังาน นอกจากนี บริษัทได้ทําโครงการพัฒนาผู้นําเพืออนาคต “LOT” (Leaders of Tomorrow) ต่อเนืองมา

เป็นรุ่นที 3 เพือให้พนกังานสามารถเติบโตในหน้าทีการงานได้อย่างรวดเร็วยิงขนึ 
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บริษัทได้ว่าจ้างทีปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรบุคคลให้ทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กร (Employee 

Engagement Survey) และได้จดัตงั Engagement Champion ซงึเป็นกลุม่ตวัแทนของพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วม

กนัหารือและนําเสนอแผนการปรับปรุงยกระดบัความพงึพอใจและความผูกพันในองค์กร มีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ 

โดยคํานงึถงึความสามารถในการแข่งขนัได้โดยเทียบเคียงกับตลาดและบริษัทชันนําอืนๆ ตลอดจนสะท้อนถึงความต้องการและ

เสียงจากพนักงาน ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมทีหลากหลายอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิดทีมงานทีเข้มแข็งและมีความ

ผูกพัน มีการจัดประชุมกับพนักงานกลุ่มต่างๆ เพือรับฟังความคิดเห็นและชีแจงในเรืองต่างๆ เพือให้มันใจว่ามีการสือสารกับ

พนกังานอย่างต่อเนืองและเพือลดความเสยีงทีพนักงานจะเกิดความไม่พงึพอใจอีกด้วย 

 

6. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราระหว่างประเทศ 

ความเสียงด้านการเงินครอบคลมุถึงพันธะทางการเงินทังหมดทีบริษัทมีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตาม

สญัญาเป็นเรืองทีมีความสําคัญอย่างยิงซึงในปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงือนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความ

เสียงเรืองอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศนันมีกลไกการประกันความเสียงซึงเป็นไปตามกลยุทธ์ทีกําหนดขึน มีการ

ติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ การบริหารสภาพคล่องขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและ

การประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนนั บริษัทได้จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยทีเหมาะสมเพือคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของ

บริษัทอีกด้วย 

 

7. ความเสยีงเกียวกับภัยธรรมชาติ 

ความเสียงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนืองจากการทีสํานักงานใหญ่และโรงงานตังอยู่คนละพืนที 

อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนกัถงึความเสยีงในการดําเนินงานในเขตนิคมอตุสาหกรรม จึงได้กําหนดให้มีขันตอนปฏิบัติในการจัดการ

กบัภาวะฉกุเฉินขนึสาํหรับทกุโรงงานและจดัการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพือให้มันใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขันตอนดังกล่าวได้

อย่างมีประสทิธิภาพในกรณีทีมีการหยดุชะงกัของธุรกิจ บริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วง

โซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพือให้สามารถปรับเปลียนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทังสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนัน 

บริษัทยงัได้ทําประกนัภัยให้ครอบคลมุความเสียงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอตุสาหกรรมอืนๆ 
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

  (ณ วนัที 31 มีนาคม 2561)  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

ราคาตามบัญชี(ล้าน

บาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดิน  เป็นเจ้าของ  798.69 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงทีดิน อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  549.47 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,860.54 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์สํานกังาน เครืองตกแต่งและ

ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 60.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  22.18 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   3,291.49   

 

รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดังนี 

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. อปุกรณ์สํานกังาน เครืองตกแต่งและ

ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 32.71 ไม่มีภาระผกูพนั 

. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ เป็นเจ้าของ 0.23 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  32.94  
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บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“N.T.S”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดิน  เป็นเจ้าของ  714.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงทีดิน อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  324.54 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,510.99 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์สํานกังาน เครืองตกแต่งและ

ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  12.89 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  6.99 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   2,570.02  

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด (“SISCO”)   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดิน  เป็นเจ้าของ  84.08 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงทีดิน อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  30.08 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  132.30 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์สํานกังาน เครืองตกแต่งและ

ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  

 

9.23 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  13.54 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   269.23  
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บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด (“SCSC”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดิน  เป็นเจ้าของ  0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงทีดิน อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  83.34 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  217.24 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์สํานกังาน เครืองตกแต่งและ

ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  5.80 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  1.41 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม   07.79  
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5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย คือ N.T.S SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีเป็นคู่ความหรือคู่กรณี

โดยทีคดีหรือข้อพิพาทยงัไม่สนิสดุแต่อย่างใด ในทัง 3 กรณี ดังต่อไปนี  

1. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ  ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มีคดีใดทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคัญอืน 

ชือบริษัท  : บริษัท ทาทา สตีล )ประเทศไทย(  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) 

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายเหล็กทรงยาว  

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ 

หมายเลขกํากับใบหลักทรพย์                   
: 

: 

TSTH 

ในประเทศ         TH0692010000 

ต่างด้าว            TH0692010018 

NVDR              TH0692010R12  

วันเริมก่อตังบริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 

วันเริมจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

วันเริมซือขายหลักทรัพย์ครังแรก 

: 

 
: 

29 พฤศจิกายน 2545 

 
18 ธันวาคม 2545 

ทีตังสํานักงานใหญ่ : เลขที 555  อาคารรสา ทาวเวอร์  ชนั  ถนนพหลโยธิน  

แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 2937 1000 

โทรสาร : 0 2937 1224 

เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  

ทุนชําระแล้ว   : 8,421,540,848 บาท 

หุ้นสามัญ : 8,421,540,848   หุ้น  

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  :0 2009 9000 โทรสาร  :0 2009 9991 

อีเมล SETContactCenter@set.or.th 

เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี 

 

: นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4474) 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

  ชนั 15, อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0 2844 1000 
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ร้องเรียนการกระทําผิด

จรรยาบรรณ 

 
 
 
ทีปรึกษาจรรยาบรรณ 

: 

 

 

 

 
: 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายอลนั แคม 

อีเมล alank@libertasth.com 

 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ 

โทรศพัท์ 02 937 1000 ต่อ 1810  โทรสาร  0 29371224 

อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com 

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางอริศรา ณ ระนอง 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 3210      โทรสาร  0 29371224 

 

ส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร 

 

: 

อีเมล  arisaran@tatasteelthailand.com 

นายจิตติ สวุรรณวาจกกสกิิจ 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 2420     โทรสาร  0 2937 1224  

  อีเมล  jittis@tatasteelthailand.com  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มีนาคม 2561) 

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

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001273 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 

วนัทีก่อตงั  : 4 ตลุาคม 2531 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 351 หมู่ที 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตําบลบ่อ

วิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  โทรศพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 

ทนุจดทะเบียน  : 4,627,965,356.40 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้ต่อหุ้น  : 1.20 บาท 

ถือโดย TSTH   99.76 % 

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105544085276 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็ลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเลก็ 

วนัทีก่อตงั  : 3 กนัยายน 2544 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 49 หมู่ที 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

ทนุจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105532094348 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้น 

วนัทีก่อตงั : 4 ตลุาคม 2532 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 1 ถนน I-7 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

ทนุจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

 

หมายเหต ุ ทีอยูข่องสํานักงานใหญ่บริษัทยอ่ยทังสาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน 20 เลขที  ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุักร เขตจตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 10900   โทรศพัท์  0-2937-1000   โทรสาร  0-2937-1224 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

วนัที   31 มีนาคม 2561  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรียกชําระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 8,421,540,848  หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 2 การจดัการและกํากับดูแลกิจการ 
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ประวติัการเพิมทนุและลดทนุ รวมทงัทนุชําระแล้วของบริษัท ปรากฏดงันี 

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามัญ 

10,000 บาท 

หุ้นบริุมสทิธิ 

-ไม่มี- 

0.01 0.01 จดทะเบียนจดัตงับริษัท ทนุจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ

ชําระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามญั จํานวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

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

แบ่งเป็น หุ้นสามญั 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ 2,083.68 

ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว 10,000 

บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,851.62  

หุ้นบริุมสทิธิ 

788.30 

หุ้นสามัญ 

1,851.62 

หุ้นบริุมสทิธิ

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสทิธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กบัผู้ ถือ

หุ้นเดิมของ N.T.S โดยแบ่งเป็น หุ้นสามญั 1,851.62 ล้านหุ้น 

และหุ้นบริุมสทิธิ 788.30 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 2,639.92 ล้านบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,542.56  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,262.98 

หุ้นสามัญ 

3,394.18 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,051.28 

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้ นให้กับ 

CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 

 ออกหุ้ นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 

895.38 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้    หุ้นละ 1 บาท ให้กับ 

CHC 

 ออกหุ้ นบุริมสิทธิ  367.60 ล้านหุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 

1 บาทให้กับ McDonald และ  MCL  

รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,445.46 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

9 ธ.ค. 45 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

- หุ้นสามัญ 

3,841.71  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,445.46 ล้านบาท 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน .  ล้านหุ้น  

 และ 

ต.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

หุ้นสามัญ

132.60 

หุ้นสามัญ 

3,974.31  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,603.75 

ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ N.T.S 

เป็นครังทีสอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด 

อนัเนืองจากการปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 

ล้านหุ้ น  มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมทุนชําระแล้วทังสิน 

5,578.06 ล้านบาท 

  ธ.ค. 46 หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

 หุ้นสามัญ 

3,97 .   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,60 .  

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,578.06 ล้านบาท 

30 และ  

ธ.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,1 .9   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,6 . 5 

- หุ้นสามัญ 

3,97 .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1,60 .  

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกบัการดําเนินการดงัน ี

  แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจํานวน 79.93 ล้าน
หุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นําออกจําหน่าย และมิได้ถูกจัดสรร

ไว้ เพือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ

หุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ   38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 

32.40 ล้านหุ้น) 

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชําระแล้วทังสิน 

5,578.06 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,977.65  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้าน

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

ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,578.06 ล้านบาท  

13 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,9 .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้ น เป็นหุ้ น

สามัญทีอ ัตราแปลงสภ าพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน

5,5 .  ล้านบาท 

  ก.พ. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

หุ้นสามัญ

.  

หุ้นสามัญ 

, .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

ผู้ ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิเดิม ณ วนัที 9 มกราคม 2547 ได้

ใช้สทิธิ ซือหุ้นสามญัเพิมทนุในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน

ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจํานวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทนุชําระ

แล้วทงัสนิ 5,756.44 ล้านบาท 

22 เม.ย. 47 หุ้นสามัญ 

9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, . 5 

- หุ้นสามัญ 

, .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ

จํานวน 15.40 ล้านหุ้น 

19 ต.ค. 47 หุ้นสามัญ 
9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, . 5 

- หุ้นสามัญ 
, 72.36  

หุ้นบริุมสทิธิ
1, 4.08 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ , .  ล้านบาท 

30 พ.ย. 47 หุ้นสามัญ 
9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, . 5 

หุ้นสามัญ
.  

หุ้นสามัญ 
, .  

หุ้นบริุมสทิธิ
1, . 7 

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 418.72 ล้านหุ้น ทีราคา 

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ  รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ  
6,175.15  ล้านบาท 
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  ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

18 ก.พ. 48 หุ้นสามัญ 

9,154.   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .35 

- หุ้นสามัญ

, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .78 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ ,175.15 ล้านบาท 

 

22 เม.ย 48 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .78 

- หุ้นสามัญ

, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .78 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัรวม

จํานวน 16.57 ล้านหุ้น 

20 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 

9, .88  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .78 

- หุ้นสามัญ

, .76 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .39 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญ

ทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ ,175.15 ล้านบาท 

21 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 
9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.  

หุ้นสามัญ
.  

หุ้นสามัญ 
,645.61 

หุ้นบริุมสทิธิ 
671.39 

แปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพจํานวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้ นสามัญจํานวน 141.84 ล้านหุ้ น ทีราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้ นสามัญ  รวมทุนชําระแล้วทังสิน  
6,317.00  ล้านบาท 

10 ม.ค 49 หุ้นสามัญ 
9, .88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, .78 

- หุ้นสามัญ
, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 
6 .94 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน . ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 6,317.00 ล้านบาท 

17 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 
10,089.72  

หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

- หุ้นสามัญ
, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 
6 .94 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 918.84 ล้านหุ้น 
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  ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

20 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

8,268.10  

หุ้นบริุมสทิธิ 

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้าน

บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นําออกจําหน่าย และ

มิได้ถูกจัดสรรไว้เพือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง

สทิธิทีจะซือหุ้น จํานวน 1,821.62  หุ้น 

22 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

10,372.64  

หุ้นบริุมสทิธิ  

652.94 

- หุ้นสามัญ  

, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ

6 .94 

เพิมทนุจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้ น มูลค่าที

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .15 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .85 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ , .00 ล้านบาท 

21 มี.ค 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .83 

หุ้นบริุมสทิธิ 

593.17 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 41  . ล้านหุ้น เป็นหุ้ น

สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน , .00 

ล้านบาท 

2 พ.ค. 49 หุ้นสามัญ 
10,432.41  

หุ้นบริุมสทิธิ 
593.17 

- หุ้นสามัญ
, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ 
.17 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 59.77 ล้านหุ้น 

16 พ.ค. 51 หุ้นสามัญ
10,432.41 

หุ้นบริุมสทิธิ
.17 

- หุ้นสามัญ
, .77 

หุ้นบริุมสทิธิ 
252.77 

แปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้ น

สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 8,421.54 

ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ย. 56 หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 

252.77 

- หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 

252.77 

ลดทนุจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8.421.54 ล้าน

บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามัญทีถูกจดัสรรเพือรองรับการแปลง

สภาพใบสําคญัสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัจํานวน 2,604.04 ล้านบาท 

เนืองจากใบสาํคัญแสดงสิทธิดงักลา่วได้หมดอายุลง 

9 ธ.ค. 56 หุ้นสามัญ 

8,421.54  

หุ้นบริุมสทิธิ 

0 

- หุ้นสามัญ

, 421.54 

หุ้นบริุมสทิธิ 

0 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิครังสดุท้าย จํานวน 252.77 ล้านหุ้น เป็น

หุ้นสามัญทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทังสนิ 

8,421.54 ล้านบาท  
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ ถือหุ้นทงัหมด 6,285 ราย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนลา่สดุ 25 พฤษภาคม 2561 มี

รายละเอียด ดงันี 

ลําดับ รายชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. (ก) 5,718,472,083 67.90 

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ 456,306,500 5.42 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวิโรจน์ อึงไพบลูย์ 273,002,901 3.24 

5. EAST FOURTEEN LIMITED (ข) 114,829,000 1.36 

6. นายธีระชยั กีรติเตชากร 108,420,200 1.29 

7. PERSHING LLC 100,772,455 1.20 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ค) 97,555,777 1.16 

9. นายอําพล วิโรจน์เวชภณัฑ์ 52,384,000 0.62 

10. นายอนนัต์ ระวีแสงสรูย์ 52,000,000 0.62 

 รวม 7,269,793,712 86.32 

11. ผู้ ถือหุ้นอืน ๆ (6,267 ราย) 1,151,747,136 13.68 

 รวมทงัสิน 8,421,540,848 100.00 

หมายเหตุ 

(ก) เป็นบริษัทยอ่ยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สดัสว่นร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทนุ จดัตังขนึ

เมือปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนืองด้วย TSGH ซงึเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จงึทําให้สามารถควบคุมมติทปีระชมุผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทงัหมด เช่น การแต่งตังกรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนทต้ีองใช้เสียงสว่นใหญ่ของทีประชมุ เป็นต้น 

(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย : 

- EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP  

- EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. 

- EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP STRATEGIES FUND 

- EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS 

- EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 

- EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 

- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG 

- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT 

- EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 

(ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผู้ลงทนุทีถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทนุในหุ้นของ บริษทั

จดทะเบียนทกุประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีประชมุผู้ ถือหุ้น สามารถหาข้อมลูนกัลงทนุในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th 

 

ณ วันที 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยทงัสิน 6,028 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นสามญั 2,246,736,228 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญัทงัหมด 8,421,540,848 หุ้น หรือ

อัตราร้อยละ 26.68 ของหุ้นสามญัทีชําระแล้ว 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

 – ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ หลงัจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย

ของงบการเงินรวมซึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีจะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผลการดําเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการชําระหนีของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที

ทีต้องชําระหนีของบริษัทให้เสร็จสนิตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนี และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ

บริหารของบริษัท โดยการคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัสําคัญ แต่ทังนีจะต้องได้รับความเห็นชอบ

และการอนมุติัจากคณะกรรมการและหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึนอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนัน ซึงจะต้องมีกําไรเพียง

พอทีจะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทนุสะสม ทงันี ต้องพิจารณาจากปัจจยัหลกัต่างๆ ข้างต้นด้วย 

สาํหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  

รายละเอียด กําไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

กําไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 

)ล้านหุ้น(  

เงนิปันผลต่อ

หุ้น(บาท) 

สัดส่วนการจ่ายเงนิปัน

ผล )ร้อยละ(  

ปี 2560 - 2561 44 0.01 8,421.54 0 0 

ปี 2559 - 2560 528 0.06 8,421.54 0 0 

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 25  - 2555  0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2  - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552  .  8,421.54 0 0 

ปี 2550 - 2551 ,  .  8,421.54 0.076  

ปี 2550 )(   .  , .    

ปี 2549 )(   .  , .  .   

หมายเหต ุ:  ( ) ณ วนัที 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลียนนโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัท จากวธีิสว่นได้เสียมาเป็นวธีิราคาทนุ ทําให้กําไรในงบ

การเงินเฉพาะกิจการไมเ่ทา่กบักําไรในงบการเงินรวม 

  ( ) ผลการดําเนินงาน  เดือน (มกราคม – มีนาคม)
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8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซงึประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซงึปัจจบุนับริษัทมีจํานวน

กรรมการทงัหมด 8 คนโดยมีกรรมการทีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที 31 มีนาคม 2561  

รายชอื ตําแหน่ง 
จํานวนครังการประชุม 

(2560-2561) 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า 
(ได้รับการแต่งตังเป็นประธานกรรมการมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 

ประธานกรรมการ 
6 

2 

กรรมการ   4(ก) 

2. นายอลนั แคม 
(ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการมีผลวันที 8 กรกฎาคม 2560) 

กรรมการอิสระ 6 4 

3. นายหตัถศกัด ิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 6 6 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง 
(ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการมีผลวันที 20 มีนาคม 2561) 

กรรมการอิสระ 6 1 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 6 6 

6. นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ กรรมการ 6   6(ข) 

7. นายราจีฟ มงักัล กรรมการ 6 6 

8. นายอาชีช อนปัุม 
(ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการมีผลวันที 30 มกราคม 2561) 

กรรมการ 6   2(ค) 

9. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 
(ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผลวันที 10 มกราคม 2561) 

ประธานกรรมการ 6   4(ง) 

10. นายมาริษ สมารัมภ์ 
(เกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวันท ี7 กรกฎาคม 2560) 

กรรมการอิสระ 6 2 

11. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล 
(เกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวันท ี20 มีนาคม 2561) 

กรรมการอิสระ 6 5 

หมายเหตุ : คําอธิบายการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 

 (ก), (ค) และ (ง) ประชมุผา่นระบบวีดีโอ จาํนวน 1 ครัง  

 (ข) ประชมุผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 3 ครัง 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท 

นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะจัดการ และนายราจีฟ มงักัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบริษัท หรือนายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะจดัการ หรือ นายราจีฟ มงักัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกับ  

นายธราธร เปรมสนุทร รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าทีในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทงันี คณะกรรมการไม่สามารถอนมุัติหรือพิจารณากําหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรือง ดงัต่อไปนี 

1. การกู้ ยืมในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

2. การให้กู้หรือให้หลกัประกนั การชดใช้ค่าเสยีหาย การคําประกนัหนงัสอืรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือคํามนัในลกัษณะที

คล้ายคลงึกนัแก่บุคคลใดๆ ทีมิได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท เว้นแต่ตามทีอนญุาตในสญัญาหลกัในการปรับ

โครงสร้างหนี หรือตามทีกําหนดในแผนฟืนฟกิูจการ ของ N.T.S.  

3. การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนญุาตใดๆ เกียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ทีมีมลูค่าทางบญัชีเกินห้าสบิล้านบาท ซงึไม่ได้

อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

6. ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลทีเกียวข้องกนัซึงมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 

7. การเปลยีนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนมุติังบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปีเดียว และงบการเงินรายไตร

มาสของกลุ่มบริษัท 

8. การเปลยีนแปลงทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท 
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รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครังการประชุม 

(2560-2561) 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายอลนั แคม 

(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการมีผลวนัที 8 กรกฎาคม 2560 และดํารง

ตําแหน่งเป็นประธานคณะตรวจสอบมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 

ประธาน 
5 

2 

กรรมการ 1 

2. นายหตัถศกัดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 5 5 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง 

(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 
กรรมการ 5 - 

4. นายมาริษ สมารัมภ์ 
(เกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวนัที 7 กรกฎาคม 2560) 

ประธาน 5 2 

5. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล 
(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบมีผลวนัที 8 กรกฎาคม 2560 

และเกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 

ประธาน 
5 

3 

กรรมการ 2 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กํากบัดแูลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส 

ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบัญชีสากล 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสียงขององค์กร 

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทงัการประเมินผลการตรวจสอบ การดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลกัวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันีเพือให้มนัใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบติังานของสาํนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบัญชี 

9. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

 ความเห็นเกียวกบัความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนครังของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัร 

 รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตงั ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้น และเข้าร่วม

ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง  

11. แต่งตงั ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้บริหารสงูสดุของสํานกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลยีนแปลง

วาระการว่าจ้างงานของพนกังานทีทํางานอยู่ในสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

12. พิจารณางบประมาณและกําลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสาํนกังานตรวจสอบ

ภายในอืน 

13. ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย  

รายชือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครังการประชุม 

(ในปี 2560-2561) 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า 
(ได้รับการแต่งตงัเป็นประธานมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 

ประธาน 3 1 

2. นายอลนั แคม* 
(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการมีผลวนัที 8 กรกฎาคม 2560) 

กรรมการ 3 2 

3. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 3 3 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง* 

(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 
กรรมการ 3 - 

5. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 
(ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการมีผลวนัที 10 มกราคม 2561) 

ประธาน 3 1 

6. นายมาริษ สมารัมภ์ 
(เกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวนัที 7 กรกฎาคม 2560) 

กรรมการ 3 1 

7. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล 
(ได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบมีผลวนัที 8 กรกฎาคม 2560 และ

เกษียณอายจุากตําแหน่งมีผลวนัที 20 มีนาคม 2561) 

ประธาน 
3 

1 

กรรมการ 1 

หมายเหตุ: *กรรมการอิสระ  
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรืองการปฏิบัติงานเพือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาล

ตามทีกําหนด 

3. นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที

หมดวาระหรือกรณีอืนต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

5. จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพฒันาการปฏิบติังานและการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีคณะกรรมการ

บริษัทแต่งตงั เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

7. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่สายการผลติ และ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

8. พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดังกลา่วให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดย

คํานงึถงึปัจจยัต่างๆ และบริษัทอืนทีอยู่ในอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนัประกอบด้วย 

9. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองงบประมาณการขนึค่าจ้าง เงินรางวลัประจําปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษัท

และบริษัทย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุัติ 

10. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะจดัการ 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อ

สภาพเศรษฐกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจ และการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามทีฝ่ายบริหารเสนอมา เพือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.  กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพือ

ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดําเนินงานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจทีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดไว้ 

4.  ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทงันีคณะจดัการอาจมอบอํานาจหน้าทีให้พนักงาน

ระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรืองใด เรืองหนงึหรือหลายเรืองตามทีคณะจดัการ พิจารณาเห็นสมควรได้ 
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รายชือคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน 

รายชือ ตําแหน่ง จาํนวนครังการประชุม 
จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายหตัถศกัดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ ประธานกรรมการ 1/1 1 

2. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 1/1 1 

3. นายราจีฟ มงักัล กรรมการ 1/1 1 

หมายเหต:ุ คณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืนได้รับการแต่งตงัขึนเมือวนัที 23 เมษายน 2561 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน 

1. กําหนด เสนอแนะและติดตาม นโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม นําเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการ

ดําเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ทบทวนและติดตามการดําเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือให้มนัใจว่าบริษัทได้ปฏิบติัตามนโยบายในด้าน

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

3. พิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสงัคมและประเด็นทีเกียวข้องกบัสว่นรวม รวมทงัเรืองทีอาจสง่ผล

กระทบต่อการ ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานของบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางทีบริษัทควร

ตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวลเหลา่นนั เพือให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมได้อย่างมีประสทิธิผลมากขนึ 

4. ทบทวนตําแหน่งของฝ่ายบริหารทีเกียวข้องกบัการคาดหวงัหลกัของผู้ มีสว่นได้เสยีทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รวมทงัการนําเสนอมุมมองเหลา่นนัต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา 

5. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือง ทงัในปัจจบุนัและอนาคต เพือสนบัสนนุการเติบโตอย่างยังยืน 

ของบริษัท 

6. ทบทวนรายงานการพฒันาอย่างยงัยืนประจําปีของบริษัทก่อนทีจะนําเสนอต่อสาธารณะ 

7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกบัแนวทางปฏิบติัทีดีทีสดุในด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของโลก 

8. ทบทวนและนําเสนองบประมาณประจําปีในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. ทบทวนเกียวกบัโครงการริเริมต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดําเนินการโดยฝ่ายบริหารในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

10. ทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสงิแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบติัตามกฎระเบียบดังกลา่ว 

11. ทบทวนกลยทุธ์ด้านการสอืสารทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและการเติบโตอย่างยังยืนของบริษัทอย่างต่อเนือง 
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12. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพือให้เกิดความเชือมนัในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

14. ดแูลการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบติัของบริษัทและสงัคมในฐานะบรรษัทพลเมืองทีมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม 

15. ดแูลให้มีการทํากิจกรรมทีสง่ผลต่อคณุภาพชีวิตของผู้ มีสว่นได้เสยีต่างๆ 

16. ติดตามให้บริษัทย่อยดําเนินการสอดคล้องกบันโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมทีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

17. สนบัสนนุให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ติดตาม ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

บริษัท และนําไปปฏิบติัเพือให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยงัยืน เพิมคณุค่าให้สอดคล้องกบัการคงไว้และเพิมขนึในระยะยาว 

ทางด้านการเงิน การผลิต เรืองทีเกียวกบัธรรมชาติ สงัคม มนษุยชาติ และทนุทางปัญญา 

18. ให้ข้อมลู ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองทีคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ 

19. ดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทอ้างถงึเป็นครังคราว หรือทีอาจมีผลบงัคบัใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย 

20. ติดตามทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท และนําไปปฏิบติัเพือให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง

ยงัยืน 
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การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2560 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครังการประชุม  

(2560-2561) 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธาน 1 1 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 1 1 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล กรรมการอิสระ 1 1 

4. นายหตัถศกัดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ 1 1 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 1 1 

6. นายปิยชุ กปุต้า กรรมการ 1 1 

7. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ กรรมการ 1 1 

8. นายราจีฟ มงักัล กรรมการ 1 1 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 10 คน ดงันี 

รายชือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายราจีฟ มงักัล กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

3. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี  

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

5. นายไพฑูรย์ เชือสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - จดัหา 

6. นายชยัเฉลิม บญุญานวุัตร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

7. นายอมิท คนันา ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -  บริหารการลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

8. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบรีุ 

9. นายพรชัย ตงัวรกลุชยั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง 

10. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนระเบียบมติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดและอนุมัติโดยทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเกียวข้องและขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพือนําเสนอต่อคณะ

จดัการ และคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณากลันกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรืองทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจก่อนทีจะนําเสนอต่อคณะจัดการ และ

คณะกรรมการบริษัท 

4. มีอํานาจในการอนมุติัการดําเนินธุรกิจปกติในเรืองต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทนุภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตังแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ

ซือสตัย์สจุริต ปัจจบุนัเลขานกุารบริษัท ชือนางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทีมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน

เลขานกุาร ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary 

Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัดังนี 

1.  ดแูลและจดัการเรืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

2.  จดัประชุมผู้ ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชมุ 

3.  จดัเก็บเอกสารและรายงานทีเกียวข้อง 

4.  ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติัตามกฏหมาย กฏระเบียบทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5.  ดแูลและให้ข้อเสนอเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท 

6. ดแูลให้บริษัทสามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กฏหมาย และแนวปฏิบติัด้านตลาดทนุได้อย่างถกูต้อง 

7.  ดแูลเรืองอืนๆ ทีเกียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น 

8.  ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติทีประชมุของคณะกรรมการบริษัท มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษา

กรรมการและผู้บริหารทีมีคณุภาพสามารถปฏิบติังานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้

ถือหุ้ นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจาก

ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการดําเนินงานของบริษัทเพือเสนอต่อที

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน ทังนี บริษัทไม่มี

นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทย่อย 

 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ ผล

การปฏิบติังานสว่นบคุคล รวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัททังในระยะสนัและระยะยาวประกอบด้วย ซึงเป็นค่าตอบแทนทีใช้

เป็นบรรทดัฐานทีได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจงูใจในการกํากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมนัคงต่อไป 
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(1) ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็นตวัเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่าตอบแทนประจํา ซงึแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบีย

ประชมุ ซงึจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีมาเข้าร่วมประชุมหลงัการประชมุแต่ละครัง 

กรณีทีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคํานวณจ่ายตามสดัสว่นจํานวนวนัทีกรรมการดํารง

ตําแหน่งในไตรมาสนนัๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าทีประชุมผู้ถอืหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน  

  ค่าตอบแทน เบียประชุม 

  )บาทต่อปี(  (บาทต่อครัง) 

คณะกรรมการบริษัท 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  ประธาน - 15,750 

 กรรมการ - 10,500 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 

กรรมการ 

150,000 

75,000 

15,750 

10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคม 

และความยงัยืน* 

ประธาน 

กรรมการ 

150,000 

75,000 

15,750 

10,500 

หมายเหต:ุ *การจัดตังคณะกรรมการพันธกจิเพือสังคมและความยังยืน มีผลเมือวันที 24 เมษายน 2561 ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการพันธกจิเพือสังคมและความยังยืนกระทาํได้เมือผ่านการอนุมัตจิากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2560-2561 

ลาํดับ 

ที 
ชือ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะ 
กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพจิารณา

ผลตอบแทน 

จาํนวนรวม
ทังหมด 

1. นายปิยุช กุปต้า (ก) 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

- - - - - 

2. นายอลนั แคม (ข) 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

429,388.00 107,178.00 - 65,324.00 601,890.00 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง (ค) 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

36,750.00 3,850.00 - 2,500.00 43,100.00 

4. นายหตัถศกัดิ  ณ ป้อมเพช็ร์ 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

598,500.00 168,000.00 - - 766,500.00 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 
กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

598,500.00 - - 106,500.00 705,000.00 

6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 
กรรมการ  

กรรมการคณะจดัการ 

- - - - - 

7. 
 

นายอาชีช อนุปัม (ง) 
กรรมการ  

กรรมการคณะจดัการ 

- - - - - 

8. 

นายราจีฟ มงักลั 
กรรมการบริษัท 

กรรมการคณะจดัการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- - - - - 

9. 

นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรัน (จ) 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

- - - - - 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

10. 

นายมาริษ  สมารัมภ์ (ฉ) 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

169,113.00 76,696.00 - 30,677.00 276,486.00 

11. 

นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล (ช) 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

561,750.00 216,527.00 - 151,074.00 929,351.00 

รวม 2,394,001.00 572,251.00 - 356,075.00 3,322,327.000 

หมายเหตุ  ตังแต่วันท ี  มิถนุายน  เป็นต้นไป กรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตังจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล จะต้องไม่

รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัททตีนเข้าไปดํารงตําแหน่ง  

(ก) นายปิยชุ กุปต้าได้รับการแต่งตังเป็นประธานกรรมการแทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลวันที 30 มกราคม 2561 

(ข) นายอลนั แคมได้รับการแต่งตังเป็นประธานคณะตรวจสอบแทนนางสาวรวีวัลย ์ ภิยโยพนากลุ มีผลวันที 20 มีนาคม 2561 

(ค) นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทองได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการอิสระแทนนางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล มีผลวันท ี20 มีนาคม 2561 

(ง) นายอาชีช อนปัุมได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการแทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลวันที 30 มกราคม 2561 

(จ) นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรันลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 10 มกราคม 2561 

(ฉ) นายมาริษ  สมารัมภ์ลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 7 กรกฎาคม 2560 

(ช) นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุลลาออกจากตําแหน่ง มีผลวันที 20 มีนาคม 2561 

 

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปีในปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) 

รวม 10 คน รวมเป็นเงินทงัสนิ 49.59 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลกั 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2560 - 2561  

(1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) ได้รวมไว้ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนอืน 

เงินช่วยเหลอืการปฏิบติังานประจําต่างจงัหวดั/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลอืการเดินทางในปี 2560 - 2561 จํานวน 6.58 ล้านบาท 
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ค่าตอบแทนอืนทีมอบให้แก่กรรมการ 

บริษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืน เช่น โบนสั เบียเลียง หรือเอกสทิธิพิเศษอืน ๆ แก่กรรมการ  

ค่าตอบแทนอืนทีมอบให้แก่ผู้บริหาร 

 เงนิกองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษัทจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุสาํรองเลียงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็น

อตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสาํหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2560- 

- 2561 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) รวมเป็นเงินทงัสนิ 3.62 ล้านบาท 

 รถประจําตําแหน่ง 

บริษัทได้มีการจดัหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย 

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีนโยบายทีจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สทิธิในการซือหลกัทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น 

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

ผลตอบแทนให้กบัผู้บริหารในรูปแบบอืนโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกบัผลการปฏิบติังาน

ของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าทีความรับผิดชอบและศกัยภาพของผู้บริหารประกอบกนัด้วย 

บุคลากร  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัท รวมทงับริษัทย่อยทงัสามบริษัทมีพนกังานทงัหมด 1,236 คน โดยในปี 2560-2561 บริษัทได้

จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทงัสนิ 267.44 ล้านบาท ซงึผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินโบนัส เงิน

ช่วยเหลอืค่าครองชีพ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพ 

นอกจากนี บริษัทย่อยทงัสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวมจํานวนทงัสนิ 671.27 

ล้านบาท 
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จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2560-2561 

(31 มีนาคม 2561) 

บมจ. 

ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 

เอ็น. ที. เอส 

สตีลกรุ๊ป 

บจก. 

เหล็กสยาม 

( ) 

บจก. 

เหล็กก่อสร้าง

สยาม 

พนกังานบริหาร )คน(  
51 

(51) 

11 

(11) 

10 

(10) 

9 

(9) 

พนกังานบงัคบับัญชา (คน) 
194 

(191) 

63 

(62) 

53 

(51) 

50 

(51) 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 
88 

(85) 

277 

(274) 

193 

(197) 

237 

(236) 

พนกังานในสาํนกังานใหญ่ )คน(  
170 

(172) 

- - - 

รวม )คน(  
333 

(327) 

351 

(347) 

256 

(258) 

296 

(296) 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 
267.44 

(265.83) 

270.35 

(262.87) 

185.03 

(187.39) 

215.89 

(210.13) 

 

ข้อมลูปีทีผ่านมา (2559-2560) ปรากฏในวงเลบ็ 

ทงันี ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลยีนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญั และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาํคญั  

แต่อย่างใด 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ 

บริษัทมุ่งมนัทีจะสง่เสริม ดแูลกิจการทีดีควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างจิตสาํนกึต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพือเป็นเสมือนกระจกเงาที

สะท้อนให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง บริษัทยังมีความ

ตงัใจทีจะพฒันาธุรกิจเพือให้สอดคล้อง หรือบรรลตุามข้อกําหนด ทีอยู่ภายใต้แนวทางการกํากับและดูแลกิจการทีเป็นธรรมและ

โปร่งใส 

ดงันนั นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata 

Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กําหนดนโยบายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตงัแต่ปี 2548 และได้ทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้อง

กบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาํหรับเนือหานนัครอบคลมุเกียวกบัหลกัการและแนว

ปฏิบติัในเรืองของโครงสร้างหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สทิธิของผู้ ถือหุ้นและ

การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานึงถงึบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี และการควบคมุภายในและระบบการบริหาร

ความเสยีง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ถือเป็นจํานวนทีเหมาะสมกบัขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระ

ตามข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์ของบริษัท จํานวน 3 คน ร่วมกบักรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที

เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลมุสายงาน

ต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกิจเหลก็ และเพือแบ่งแยกบทบาทหน้าทีให้ชดัเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจ

การดําเนินงาน ผู้ทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้นําด้าน

บริหารงานประจําไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงั คณะกรรมการชดุย่อยอกี 4 คณะทําหน้าทีกลนักรองงานเฉพาะเรือง และเสนอเรืองให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหลา่นีปฏิบติังานด้วย

ความสขุมุรอบคอบ เพือนําเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาต่อไป 

สาํหรับรายชือกรรมการในแต่คณะพร้อมทงัขอบเขตอํานาจหน้าทีปรากฏอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 
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9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต้องการสรรหา รวมทัง 

ระบทุกัษะความสามารถและความเชียวชาญทีหลากหลายของกรรมการทีบริษัทต้องการสําหรับคณะกรรมการของบริษัท 

(1) กรรมการอิสระ  

การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสงู จะต้องผ่านการกลนักรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน จากจํานวนกรรมการทังหมด 4 คน ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือลงมติเลือกตัง หรือแต่งตังทุกครัง สําหรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้

กําหนดคณุสมบติัของกรรมการทีต้องการสรรหาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรร

หากรรมการใหม่นัน บริษัทจะพิจารณาจาก (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และ  

(3) ทําเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลันกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิมเติม ตามนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซงึมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เพือให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของบริษัท ซึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทอีกด้วย 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. เป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนนิธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล มีคณุธรรม ประวติัการทํางานโปร่งใส และ

สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ทีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท เพือติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดย

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสดัสว่นทีมีนยัสําคัญในกิจการทีมีลกัษณะอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัหรือกิจการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. สาํหรับกรรมการทีเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานทีผ่านมา และผลการประเมิน

ศกัยภาพทีเหมาะสม 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบติัหน้าทีเลขานกุาร

บริษัท ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มี

ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดังกลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุหรือบคุคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดบั

บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบุตร 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลกัษณะที

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที

อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทังทางตรงและทางอ้อมในลกัษณะดังกล่าวมาก่อนเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงันี 

4.1 รายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ เช่น การขายสนิค้า ซือวตัถุดิบ หรือให้บริการทีมีมลูค่า

ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

4.3 รายการเกียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ สทิธิ และให้หรือรับบริการ 

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ ยืม คําประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีสนิ รวมถงึพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซงึเป็นผลให้มีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนงึ ซึงมีมูลค่าตงัแต่ 

ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่าภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหว่าง

หนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จัดการของสาํนกังานสอบบัญชี ซงึมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี

ในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษาทางการเงินซงึได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทงันี 
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ในกรณีทีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่น ผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ

ดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

9. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

10. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือตดัสนิใจในเรืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 

12. เป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. เป็นผู้ทีมีอายไุม่ตํากว่า 21 ปี 

อายุเกษียณ 

การเกษียณอายขุองกรรมการอิสระ และกรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอืน ได้แก่ 

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเท่ากบั 60 ปี 

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง 

กรณีเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตงักรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ ถือ

หุ้นจะมีคะแนนเสยีงเท่ากบั  หุ้นต่อ  เสยีง ตามจํานวนหุ้นทีตนถือ และหากมีคะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ผู้ทีเป็นประธานทีประชุมมี

เสยีงชีขาดเพิมเป็นอีกหนงึเสยีง ทงันีในการเลือกตังกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับ

การเสนอชือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตามจํานวนหุ้นทีตน

ถือโดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากเหตุอืนนอกจากครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา

แต่งตงับคุคลซงึมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้น

แต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ

ได้เพียงวาระทียงัเหลอือยู่ของกรรมการซงึตนแทน ทงันี มติการแต่งตงับคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู่ 
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

สาํหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูคณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบืองต้นในการ

กลนักรองสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ที

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กํากบั

ดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินทนุของบริษัท ดงันี 

1. สง่เสริมให้บริษัทย่อยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีมาปฏิบติั 

2. คดัเลอืกบคุคลทีมีความรู้ความชํานาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

3. กํากบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายทีกําหนดโดยบริษัทแม่ 

4. พิจารณาเรืองทีมีความสาํคญั เช่น ทิศทางกลยทุธ์ แผนธุรกิจ การเพิมทนุหรือลดทนุ การลงทนุ รวมทงัการขายเงินลงทนุ 

5. ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจดัการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎระเบียบทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ การทํารายการ

ระหว่างกนั การได้มาและจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทังดูแลให้มีการจัดทํา

บญัชีและรายงานทางการเงินถกูต้องตามทีควร ตามกฎหมายทีเกียวข้องและมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป 

7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือให้มนัใจว่ามีการควบคุมภายในที

กําหนดไว้เพียงพอและมีประสทิธิผล 

 

9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และกําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในการ

นโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมถงึได้กําหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหาร

ไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ทังของตนเอง

รวมทงัคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลยีนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถงึบทกําหนดโทษทีระบไุว้เป็นอย่างดี 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

กรณีทีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลกัทรัพย์และ/หรือมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะทําหน้าทีสรุปและรวบรวมรายงานดงักล่าวและเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง พร้อมทัง

ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการกําหนดนโยบายเกียวกับการป้องกัน

การใช้ข้อมลูภายทีสอดคล้องกบันโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี ในเพือใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การ

ซือขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) ซงึกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที

เกียวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อกําหนดเกียวกับระยะเวลาการห้ามซือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี 

1. ห้ามมิให้บคุคลข้างต้นทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และ

งบการเงิน ประจําปีของบริษัทและภายใน 24 ชวัโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้ว (Blackout period) 

2. กรณีทีเป็นข้อมูลทีสําคัญอืนซึงยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้

กําหนดห้ามมิให้ทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนันสู่

สาธารณะทงัหมดแล้ว 

ทงันีกรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ ก่อน

การซือขาย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2560 - มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจํานวนรวม 3,395,757 

บาท 

(2) ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2560 - มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน

ตามนโยบายของกลุม่บริษัทจํานวน 1,032,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบียเลยีง ค่าทีพกั เป็นต้น จํานวน 622,648  บาท ให้แก่

ผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํนกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดัดงักลา่ว 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมา

โดยตลอด ซงึปัจจบุนัได้ยดึหลกัการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไป

ด้วยหลกัการและแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัการกํากับดูแลกิจการทีดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดขอบของ

คณะกรรมการ และเพือเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทให้สงูขึน บริษัทจึงได้

กําหนดหลกัการสําคัญในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากทีสดุ รวมทังทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อ

ภาวะการเปลยีนแปลงทีเกิดขนึอยู่เสมอ 

ทงันี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที

จะพฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนือง  

สาํหรับรอบปี 2559-2560 รายงานการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดงันี 

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายในฐานะทีเป็นเจ้าของเงินทุน โดยกําหนดนโยบายสนับสนุนและ

สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ อัน

เป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี 

1. สิทธิขันพืนฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น การซือขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปันผลอย่างเท่า

เทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลียนแปลง

อํานาจควบคมุ และการซือขายสนิทรัพย์ทีสําคัญของบริษัท รวมทังสิทธิในการได้รับการปฏิบัติทีเท่าเทียมในการรับซือหุ้น

คืนโดยบริษัทเป็นต้น 

2. สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตังกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการ

จ่ายเงินปันผล การแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การ

เพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมทีสําคัญซึงมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

เป็นต้น 

3. สิทธิอืนๆ ทีกฎหมายกําหนดไว้  

นอกจากการสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้สทิธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียด

สรุปได้ดงันี 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

- มีขนัตอนการเข้าร่วมประชมุทีไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

- จดัสถานทีประชมุทีมีการคมนาคมทีสะดวกและระบบขนสง่มวลชนเข้าถงึ 

- จดัทําคําอธิบายเกียวกบัเอกสารหลกัฐานเพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

- จดัให้มีเจ้าหน้าทีผู้ทีมีความชํานาญพร้อมทงัอปุกรณ์ทีเพียงพอ เพือรองรับผู้ ถือหุ้นทังในด้านการตรวจสอบเอกสารและ

การลงทะเบียน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้ แทน

ของตนเองหรือเสนอชือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะมีขันตอนที

ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือลด

ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

- จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นกรณีทีไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้ 

- ใช้ระบบบาร์โค้ด(Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ขนัตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชัวโมง ก่อนเริมประชุม นอกจากนี ภายหลงัจากการประชุมได้

เริมแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ

ยงัไม่ได้ลงมติได้ด้วย 

ทงันี บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัท ทําหน้าทีดแูลและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือ

หุ้นสามารถติดต่อได้ทีโทรศพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210 

 

หมวด 2 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนกัถงึหน้าทีในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกราย ทังผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นทีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ นกัลงทนุ สถาบนั ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ รวมทงัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ด้วยการถือปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันี 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในแต่ละปีบริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสนิสดุรอบปีบญัชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึง

เรียกว่า การประชมุสามญัประจําปี และการประชมุนอกเหนือจากนี จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีทีผ่านมาบริษัท

ไม่มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด 

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้จดัขนึเมือวนัที 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรม อนันตรา สยาม 

กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที 24 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

การรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนใน

วนัที 25 พฤษภาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกทีจะก่อให้เกิดการจัดประชุมทีดีซึงครอบคลมุเกียวกับ ข้อมูลเกียวกับวัน เวลา 

สถานที วาระการประชมุ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ขันตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลทีเกียวข้องกับเรืองที

ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้

สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท ดําเนินการ

จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมกบัเอกสารทีเกียวข้องทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน 

ก่อนวนัประชมุดงันี 

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ทีมีรายละเอียดเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีกําหนดไว้เป็นเรืองๆ 

อย่างชดัเจนพร้อมทงัระบวุ่าเป็นวาระเพือทราบ/เพืออนมุติั/เพือพิจารณา ระบ ุวตัถปุระสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระทีเสนอไว้ ซงึถือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาทีเพียงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ทังแบบ ก ซึงเป็นแบบทัวไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึงเป็น

แบบทีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรืองได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสยีงตงักรรมการเป็นรายบคุคลได้ในวาระการเลอืกตังกรรมการ 

3. ข้อมลูเกียวกบักรรมการอิสระทีบริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ชือ อายุ ทีอยู่ และการไม่มีส่วนได้

เสยีในวาระทีเสนอในการประชมุ 

4. รายงานประจําปี ทีมีทังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทังจัดส่งรายงานประจําปีทีเป็น

รูปเลม่แก่ผู้ ถือหุ้นทีได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท) 

5. คําอธิบายเกียวกบัเอกสารหลกัฐาน เพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. แผนทีตงัสถานทีจดัประชมุ 

 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ดําเนินการดงันี 

1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  

3 วนั 

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์  (www.set.or.th) เรืองเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอใน

การศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 
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3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) เรืองเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรือง

เพือบรรุจเป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า การเสนอชือบุคคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็นกรรมการ 

และการส่งคําถามเกียวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยให้ส่งข้อเสนอหรือคําถามดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อักษรถึง

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายงัเลขานกุารบริษัท เพือเสนอต่อไปคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ต่อไป ภายในช่วงเวลาดงัน ี

 

 การเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ และ   ระหว่างวนัที 1 เมษายน - 30 เมษายน  

เสนอชือบคุคลเพือสรรหาและแต่งตงัเป็นกรรมการ  

 การสง่คําถาม     ระหว่างวนัที 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 

 
นอกจากนี ในบริเวณจดุลงทะเบียน บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรม

เชิญผู้ ถือหุ้นร่วมบริจาคเสือกันหนาวมือสองให้แก่เด็กๆ ทีอยู่บนดอยทางภาคเหนือ บูธรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR 

จากสว่นสอืสารและกิจกรรมองค์กร รวมถงึ บธูแนะนําและให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากส่วนการตลาด

เป็นต้น 

 

ก่อนเริมการประชุม 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกียวกับการ

ประชมุได้แก่ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

ประธานในทีประชมุได้ดําเนินการประชมุอย่างโปร่งใสตามลาํดบัวาระโดยไม่มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรืองอืนนอกเหนือจากที

ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุแต่อย่างใด นอกจากน ียงัได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน

ทําการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตังกรรมการ 

ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตงัคําถามต่อทีประชมุ รวมทงัให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที 

สาํหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง (Inspector) ทําหน้าทีดแูลการนบัคะแนนและการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สําหรับการนับคะแนนเสียงจะคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตร

ยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นทีออกเสียง “ไม่เห็นด้วย”  “งดออกเสียง” และนํามาคํานวณหักออกจากผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิออก

เสยีงทงัหมด โดยสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สําหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลงัจากเสร็จ

สนิการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนีบริษัทได้จดัให้มีการบนัทกึภาพการประชมุในลกัษณะสอืวิดีทัศน์ด้วย 
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หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติทีประชุมพร้อมทังคะแนนเสียงที (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 

(www.set.or.th) โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จสนิการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกฎหมาย

กําหนด ซงึรายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดงันี 

1. รายชือพร้อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทังผู้ เกียวข้องทีเข้าร่วมประชมุ 

2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง  

3. ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

4. มติทีประชมุและผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ตามทีได้ระบไุว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงทีเห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง 

ทงันี ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 25460 เมือวันที 7 กรกฎาคม 2560 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทังทีมาด้วยตนเองและทีรับ

มอบฉันทะจํานวน 545 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ทังสิน 6,476,035,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้

แล้วทังหมดของบริษัท จํานวน 8,421,540,848 หุ้ น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังคณะ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน รวมทงักรรมการทกุคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทังกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดย

พร้อมเพรียงกนั  

นอกจากนี ยงัมีผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทงัฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชมุอีกด้วย เพือทําหน้าทีร่วมชีแจงและตอบข้อซักถามใน

ประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องต่อผู้ ถือหุ้น 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียด

ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 9.5  

ทงันี ในปีทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่

อย่างใด 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทังบุคคลทีเกียวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที

เกียวข้องตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ เมือได้รับการแต่งตังให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการ

เปลียนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททําหน้าทีรวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
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ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการทีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกนั เป็นต้น 

การทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดมาตรการและขนัตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทังถือปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในเรืองทีเกียวกบัการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีทีอาจมีการ

พิจารณารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาจะไม่เข้า

ร่วมประชมุหรืองดออกเสยีง เพือให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทังนีเพือประโยชน์

ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

สาํหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึนใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการและจํานวนเงินทีเกิดขึน โดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุติัต่อไป 

นอกจากน ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าทีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพือดูแลและป้องกันการ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 

ทงันี ในปีทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะทีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัททีไม่ใช่บริษัท

ย่อยของบริษัทรวมทังไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเรืองการทํารายการระหว่างกนัหรือการซือขายสนิทรัพย์แต่ประการใด 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิงว่าการส่งเสริมให้เกิดความสมัพันธ์และความร่วมมือทีดีระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ทงัทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไกทีจะช่วยสร้างความยงัยืนแก่บริษัท ดงันนั บริษัทจงึยดึมนัในการคํานึงถงึสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุม่ทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทงัสทิธิทีกําหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีทําร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้

มีส่วนได้เสียทังภายในและภายนอกทีได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจน

พฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสยีอย่างสมําเสมอ 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสยีทีมีต่อการดําเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในแต่ละกลุม่ สามารถสรุปได้ดงัน ี
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ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมันทีจะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิ

บาลและวิสัยทัศน์ของบริษัททังนี บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน

เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั 

พนักงาน 

บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิงว่าพนกังานคือฟันเฟืองทีสําคัญต่อการดําเนินการให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง

เป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนุษยชนให้โอกาสทีเท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพ เชือชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล 

สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สญัชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีทังของพนักงานและครอบครัว 

โดยกําหนดให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชันนําทัวไป รวมถึงมีกองทุน

สาํรองเลยีงชีพเพือเป็นเครืองมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานและรักษาพนกังานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลกัษณะการ

ออมอย่างสมําเสมอ เพือเป็นหลกัประกนัในการดําเนินชีวิตหลงัเกษียณอาย ุ

นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสาํคญัในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานของพนักงานทุกคน 

ตลอดจนกําหนดนโยบายการพฒันาและสง่เสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนืองเพือพัฒนาทักษะและ

ความสามารถของพนกังานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซงึเป็นปัจจยัสาํคัญในการทําให้บริษัทมีการพฒันาอย่างยงัยืน 

ลูกค้า 

บริษัทได้ยดึถือในหลกัการทีให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ในการจดัหาผลติภัณฑ์และบริการเพือตอบสนองต่อความต้องการ และสร้าง

ความพึงพอใจสงูสุดให้แก่ลกูค้า ตลอดจนดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนือง ทังในด้านคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและในราคาทีเป็นธรรม เพือตอบสนองความต้องการทีหลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกียวกับ

สินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ากรณีทีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือตํากว่ามาตรฐาน อีกท ังการรักษา

ความลบัของลกูค้าโดยไม่นําข้อมูลของลกูค้าไปสร้างผลประโยชน์ 

คู่ค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชดัเจน ภายใต้กรอบการปฏิบติังานตามหลกัจรรยาบรรณ ทีเรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อ

คู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงือนไขข้อตกลงทีกําหนดระหว่างกันการปฏิบัติตามกรอบ

การแข่งขันทางการค้าทีเป็นธรรมและดําเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการชําระเงินด้วยการติดตาม

สถานะการชําระเงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน

ระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจดัอบรมความปลอดภัยให้กบัผู้ รับเหมาขนสง่ ทีเข้ามารับสินค้าทีโรงงานของบริษัททุกแห่งอย่าง

ต่อเนืองและเป็นประจํา 
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คู่แข่ง 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าทีดีและสจุริต โดยดําเนินการ

ผ่านแหล่งและสือกลางทีถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน รวมทังบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลทีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกียวกับ

ผลติภัณฑ์หรือบริการเพือทําลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกบัคู่แข่งเพือสร้างเงือนไขในการแข่งขนัทีเป็นธรรม 

เจ้าหนี 

บริษัทปฏิบติัตามสญัญา ข้อตกลง และเงือนไขต่างๆ อย่างรัดกมุและเคร่งครัด ทีมีต่อเจ้าหนี ทังเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกู้ ยืม

อย่างเคร่งครัดและชําระหนีตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึปฏิบติัตามคํารับรองทีให้ไว้แก่เจ้าหนีตลอดระยะเวลาทีมีภาระหนีกับ

เจ้าหนี ตลอดจนให้ข้อมลูแก่เจ้าหนีทกุกลุม่อย่างถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองทีดี มีคณุธรรม โดยกําหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือเป็น

กรอบในการปฏิบติังานด้านต่างๆ ให้พนกังานทกุระดบัยดึถือปฏิบัติ เพือให้มีจิตสํานึกต่อการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม

โดยรวม (CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพือสังคมของบริษัทใน

รูปแบบต่างๆ 

นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสาํคญัต่อการรักษาสงิแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือพิทักษ์รักษาสิงแวดล้อม

ให้คงอยู่ในสภาพทีดีด้วยการดําเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขันตอนการทํางาน รวมถึง

ปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฎหมายด้านสิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึงทุกบริษัทในกลุ่มทาทา ได้มุ่งมันทีจะให้ความสําคัญและ

เป็นผู้นําในเรือง “การเปลยีนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อนัเนืองมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี ยังได้กําหนดให้

มีการนําแนวคิด “คืนสูธ่รรมชาติ (สเีขียว)” มาใช้ในทกุขนัตอนของการดําเนินธุรกิจหลกัขององค์กรอีกด้วย รวมทังการตอบสนอง

อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชน อันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีกบัเจ้าหน้าทีภาครัฐและหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้อง 

หน่วยงานราชการ 

บริษัทดําเนินการและถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องทังหมด พร้อมทงัให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการอย่างต่อเนือง 

สือมวลชน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สือมวลชนทัวไป เพือการสือสารต่อไปยังสาธารณชน อย่าง

กว้างขวางบนพืนฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 
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จรรยาบรรณ 

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : 

TCoC)” ซึงได้ระบุถึงหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี บริษัทได้กําหนด

มาตรการและช่องทางให้ผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิดหลกัจรรยาบรรณ กระบวนการ

ดําเนินการภายหลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทําผิด

หลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) สาํหรับกรรมการ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า และผู้ มีสว่นได้เสยีอืนๆ ของกลุม่บริษัท ทาทา สตีล 

  

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกียวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

ดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศพัท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อทีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทีปรึกษา

จรรยาบรรณ ดงัน ี

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายอลัน แคม 

อีเมล: alank@libertasth.com 

ทีปรึกษาจรรยาบรรณ 

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด ิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชนั 20 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224 

  อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com 

ความปลอดภัยในสถานทีทํางาน 

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับการขับเคลือนด้วยพันธะสญัญาของเรา เพือให้มันใจว่า

บคุคลทีเราร่วมงานและสงัคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดําเนินธุรกิจของเรา 

บริษัทมีนโยบายทีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกียวกบัความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานทีทํางาน ซึงได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัท 

บริษัทดําเนินการตามหลกัการด้านความปลอดภัย ดงัน ี

 ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้างานและผู้บริหาร 

 การบาดเจ็บทกุประเภทสามารถป้องกนัได้ 

 ความรู้สกึห่วงใยอย่างลกึซงึและเอาใจใสพ่นกังานให้ “ปลอดภัย 24 ชวัโมง” ต้องทําให้เห็นเป็นตวัอย่างโดยผู้นํา 
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 พนกังานจะได้รับการอบรมให้ทํางานอย่างปลอดภัย 

 การทํางานอย่างปลอดภัยเป็นเงือนไขของการจ้างงาน 

 ทกุงานต้องได้รับการประเมินความเสยีงทีเกียวข้อง และต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานทีได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ 

ใบอนญุาตการทํางานตลอดจนการใช้ใบอนญุาตการทํางานและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีจําเป็น 

บริษัทให้พันธะสญัญาว่าจะปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนือง บริษัทจะกําหนด

วตัถปุระสงค์-เป้าหมาย พฒันานําไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึงมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม กฎหมาย และข้อกําหนดทีเกียวข้องเท่านนั 

ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในช่วงสามปีทีผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปน ี

หวัข้อ หน่วย ปี 

2560-2561 

ปี  

2559-2560 

ปี  

2558-2559 

จาํนวนครังของการเกิดอุบัติเหต ุ

ทีก่อให้เกิดการบาดเจบ็และสูญเสีย 
 

อตัราการเกิดอบุติัเหตถุงึขนัหยดุงาน ค รั ง / ล้ า น ชัว โ ม ง ก า ร

ทํางาน 
0.17 0.00 0.17 

ดชันีชีวดัสขุภาพ ดชันี 10.84 10.75 9.89 

ผู้ทีมีผลตรวจสขุภาพผิดปกติเนืองจากการ

ทํางาน 

% 2.55 3.30 3.50 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่

ข้อมลูทางการเงิน เพือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจลงทุน และการตัดสินใจอืนใดของผู้ ถือ

หุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์และผู้ มีสว่นได้เสยีอืนไว้อย่างถกูต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิดความสําคัญผิดรวมทังมี

ความเป็นปัจจบุนัและทนัเวลาตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องได้กําหนดไว้ 

ฝ่ายบริหารมีหน้าทีดแูลให้มีการติดต่อสอืสารและเปิดเผยข้อมลูทีสาํคญั ทงัทีเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic 

Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการรายงานตาม

เหตกุารณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ รายการทีเกียวโยงกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน 

การเพิมทนุ ลดทนุ การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือหุ้นคืน เป็นต้น 
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ทงันี ได้จดัให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที

สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่ายทงัในกรณีปกติและเร่งด่วน ดงัน ี

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) 

2. ข้อมูลคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 

(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท(www.tatasteelthailand.com) หนงัสอืพิมพ์ 

3. ข้อมลูโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัททีเป็นข้อมูลล่าสดุ มีรายละเอียดโครงสร้างทีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนของผู้

ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้

ถือหุ้นทีแท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึงกรรมการของ

บริษัททุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ  ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ว (รายงานประจําปี/เว็บไซต์บริษัท 

(www.tatasteelthailand.com)) 

4. ข้อมลูในรายงานประจําปีทีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ ถือหุ้น 

เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขัน 

ความเสยีงต่อการดําเนินธุรกิจ ประวติัของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสงู และ

การเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

5. ข้อมูลในงบการเงินทีมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบ

บญัชี ซงึเป็นผู้ มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบติัทีได้รับการยอมรับ รวมทังได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยที

ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทังรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) / 

เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั )ถ้ามี(  

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

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้กําหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทํา

หน้าที “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน

สมัพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสือสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น  

ผู้ลงทนุสถาบัน ผู้ลงทุนทัวไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอืนทีสามารถเข้าถึงข้อมูลของ

บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจดัประชมุเอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.tatasteelthailand.com ทงันี เพือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชือมนัของบคุคลภายนอกทีมีต่อบริษัท 

นอกจากนี ภายหลังจากทีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที

เรียบร้อยแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลียนแปลงของธุรกิจเหล็ก

ของบริษัทสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าทีธนาคาร รวมทังสือ



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

สิงพิมพ์ทุกครังเป็นประจําทุกไตรมาสอีกด้วย ทังนี บริษัทได้จัดทํา Press Release รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

ของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ทีจะอํานวยความสะดวกในกรณีทีต้องการข้อมูลเพิมเติมไว้ทีส่วนท้ายของ

ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ เพืออํานวยความสะดวกแก่สอืมวลชนและนักวิเคราะห์อีกด้วย 

หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมุ่งเน้นถงึบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าทีความ

รับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทีจะปฏิบัติหน้าทีด้วย “ความซือสตัย์สจุริต ระมัดระวัง 

และรอบคอบ” โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย บนพืนฐานของความสมัพันธ์ที

เชือถือต่อกนัระหว่างผู้ ถือหุ้นกบับริษัท นอกจากนี คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากับ

ดแูลกิจการทีดีตามทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายไว้ เพือให้การกํากบัดแูลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซือสตัย์ 

สจุริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึงจะทําให้การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสงูสดุ

และต่อเนือง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทคํานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิง (Check and Balance) และได้กําหนดความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทีชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล

ผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้านทักษะ วิชาชีพความเชียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจํานวน

คณะกรรมการทงัหมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการทีเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลทีมีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์

กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ยังได้มีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยซึงมีความเชียวชาญ

เฉพาะด้านขนึ เพือให้การพิจารณาในเรืองต่างๆ มีการตดัสนิใจทีถกูต้องและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดียิงขนึ 

และเพือให้มีการดแูลและจดัการงานด้านต่างๆ ทีเกียวข้องกบักรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตังเลขานุการบริษัท

เพือปฏิบติัหน้าทีต่างๆ   รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.3 
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บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ อุทิศตนและเวลาเพือบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึงผู้ ใดโดยมิชอบ และไม่

ดําเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเป้าหมายสงูสดุคือการดําเนิน

ธุรกิจให้มนัคง เพือผลประโยชน์ทีสมดุลและยังยืนของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทังการเพิมมูลค่าของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนืองใน

ระยะยาว ทงันี ให้สอดคล้องวิสยัทศัน์และเป้าหมายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจําปีของบริษัทเป็น

ประจําทุกปี โดยมอบหมายให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้นําเสนอเรืองดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็น

อย่างเต็มทีบนพืนฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์สจุริต และตรวจสอบได้ ทังนี คณะกรรมการได้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ด้วยเพือให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี ในรอบปี 2560-2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินการพิจารณา

ทบทวนการดําเนินงานของบริษัท การบริหารความเสียง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินงานของ

บริษัทและการปฏิบัติงานของคณะทํางานชุดต่างๆ รวมทังทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจําปี เป็นประจําทุก 

ไตรมาส นอกจากนี บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตามและกํากับดูแลทีมีประสิทธิผลสําหรับผู้บริหารระดับสงูในการทบทวน 

ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารความเสียง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ทีมีการเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพือมุ่งสู่

มาตรฐานทียอมรับในระดบัสากล 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ 

1. อนมุติัแผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทนุประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว 

2. อนมุติัให้มีการกู้ ยืมเงินในวงเงินระยะสนัและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบนัการเงิน การให้จํานองหรือจํานําสินทรัพย์เพือคํา

ประกนัเงินกู้  การลงนามในสญัญาเงินกู้  หรือสญัญาทีเกียวข้องทีอนมุติัแล้ว และ การยกเลกิวงเงินกู้  

3. อนมุติัการเปิด/ปิด บญัชีธนาคาร 

4. อนมุติัการใช้หลกัการบญัชี หรือเปลยีนแปลงหลกัการบญัชี ปรับปรุง /เปลยีนแปลงบญัชีการใช้อตัราค่าเสอืมราคา 

5. อนมุติัการรับรองงบการเงินและจัดสรรกําไรสะสม 

6. อนมุติัการซือ ขาย แลกเปลยีน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซือ ฝากเช่า ให้เช่าทีดินและสิงปลกูสร้าง ทีมีมูลค่าทางบัญชี

ไม่เกิน  ล้านบาท 

7. อนมุติัการจําหน่ายสนิทรัพย์ ประเภทสนิทรัพย์ถาวร และทรัพย์สนิอืนๆ(ไม่รวมเรืองทีดินและสงิปลกูสร้าง) 

8. อนมุติัการดําเนินการด้านทรัพยากรบคุคล ในเรือง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกําลงัพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร

ระดบัสงู และงบประมาณการขนึค่าจ้างและเงินรางวลัประจําปี 

9. อนมุติัการเข้าร่วมทนุ การลงทนุซือ/ขายหุ้น 

10. อนมุติัเรืองทีต้องนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 
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11. คณะกรรมการไม่สามารถอนมุติัหรือพิจารณากําหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรืองดงัต่อไปนี 

11.1 การกู้ ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

11.2 การให้กู้  หรือ ให้หลกัประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การคําประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือคํามันใน

ลกัษณะทีคล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ทีมิได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามทีอนุญาตใน

สญัญาหลกัในการปรับโครงสร้างหนี และตามทีกําหนดในแผนฟืนฟกิูจการ ของ N.T.S. 

11.3 การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนญุาตใดๆ เกียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ทีมีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึง

ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

11.6 ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลทีเกียวข้องกนัซงึมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 

11.7 การเปลยีนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจําปีรวม งบการเงินประจําปีเดียว และงบการเงิน

รายไตรมาสของกลุม่บริษัท 

11.8 การเปลยีนแปลงทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่บริษัท 

หน้าทีของประธานกรรมการ 

หน้าทีหลกัของประธานกรรมการคือบริหารจดัการและเป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทและดําเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่าน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทังถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสู่ผู้ เกียวข้อง เพือให้มันใจได้ว่าได้มีการนํามติของคณะกรรมการ

บริษัทไปดําเนินการต่ออย่างมีประสทิธิผลสงูสดุและมีความเหมาะสม  

ด้วยภาระหน้าทีทีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นําด้าน

การบริหารงานประจําบริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึง

หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพันธ์อืนใดอันอาจ

เป็นอปุสรรคต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ 

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบทีสาํคญัของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี 

1. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบติัหน้าทีได้อย่างมีประสทิธิผล 

2. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. หารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพือกําหนดวาระการประชมุ 

4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทังได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่าง

กว้างขวาง 
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5. สง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ทีสร้างสรรค์ ทงัระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

6. สร้างความมนัใจว่ามีการสอืสารกบัผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ตงัแต่ปี 2445 ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน 
 
นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี 

ตลอดจนยงัเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้อีกด้วย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีสอบทานการดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

กฎหมายระเบียบปฏิบติั และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล สง่เสริมการพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสียงทีรัดกุม 

เหมาะสมทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มทีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตังแต่ปี 2552 

คณะกรรมการได้จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าทีขึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน และในกรณีทีจําเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากทีปรึกษาภายนอกทีเป็นอิสระได้อย่างเต็มทีโดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย 

คณะจดัการ  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะจัดการ ตังแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 4 คน ทําหน้าที

ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมาย ทังในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอํานาจการ

บริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลนักรอง

เรืองต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมือวันที 31 มกราคม 2556 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัให้รวมคณะกรรมการชดุย่อยทงั 2 คณะเข้าด้วยกนั เพือความสะดวกและความคล่องตัวในการ

ปฏิบติังานรวมถงึลดต้นทนุของบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน และมีกรรมการ

ครึงหนงึเป็นกรรมการอิสระทําหน้าทีด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
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ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าทีพิจารณากําหนดแนวทาง และสรรหาผู้ ที

เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่เพือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระหรือ

กรณีอืน และทําหน้าทีด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศกึษาพิจารณาติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้มในเรืองค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและความยังยืน 

ในฐานะบรรษัทพลเมืองทีดีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการพฒันาอย่างยงัยืนในระยะยาวทีสอดคล้อง

กบัแนวทางของกลุม่ทาทาโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืนขนึในปี 2561 

คณะกรรมการพันธกิจเพือสงัคมและความยังยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการ

อิสระ ทงันี ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพือสงัคมและความยังยืนควรเป็นกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจ

เพือสงัคมและความยงัยืนมีหน้าทีสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้าน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายทีจะเกิดขึนในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจน

สนบัสนนุให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารในการกําหนด ติดตาม ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท 

และนําไปปฏิบัติเพือให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยังยืน เพิมคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิมขึนในระยะยาว ทางด้าน

การเงิน การผลติ เรืองทีเกียวกบัธรรมชาติ สงัคม มนษุยชาติ และทนุทางปัญญา 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทกําหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการ

จํานวนหนึงในสามของกรรมการทังคณะพ้นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้นจากตําแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 

ทังนี กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ ซึงตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจ

พิจารณาแต่งตังกรรมการทีดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกครัง โดยมีกําหนด

ระยะเวลาคราวละ 1 ปี สว่นกรรมการอิสระจํากดัจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งไม่เกิน  ปี วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

ชดุย่อยจะเท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนัน กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมือพ้น

จากตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนอืนทีกรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจน โดย

กรรมการแต่ละคนต้องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ดํารง

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ยกเว้นบริษัทในกลุม่ทาทา ทงันี เพือให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

ปัจจบุนัองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึงหนึง โดยกรรมการที

เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศทําให้ไม่มีการรับตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอืนแต่อย่างใด ณ 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

ปัจจุบัน กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดมีถินทีอยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนันตามข้อมูลประวัติ

กรรมการห้าปีย้อนหลงั ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 บริษัทแต่อย่างใด ดังนัน จึงเห็น

ได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ทีสามารถปฏิบติัหน้าทีและอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถ 

สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึงของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทํางานทังหมดของตนให้แก่บริษัท 

เพือให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้างไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนยกเว้นในกลุ่มบริษัท ทังนี เพือ

แผนการดําเนินงานทีมีความสอดคล้องกนั ซงึเป็นการดํารงตําแหน่งกรรมการตามทีกําหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจําปีอย่างชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอด

ทงัปี พร้อมทงัได้กําหนดวาระการพิจารณาทีสาํคญัสาํหรับการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการ

ทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้อย่างชดัเจนและอาจมีการประชมุเพิมในกรณีทีมีเรืองสําคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครัง

ได้มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระ พร้อมทงัเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า  วันก่อนวัน

ประชุม บริษัทนํา Board Pad มาใช้สําหรับการประชุม โดยการส่งเอกสารการประชุมไปยังคณะกรรมการทุกคณะ เอกสาร

ทงัหมดจะถกูสง่และเก็บไว้ คณะกรรมการสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ทงัทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้จากทุกที ทําให้คณะกรรมการ

มีเครืองมือในการทํางานทีมีประสทิธิภาพ ปลอดภัย และลดการใช้กระดาษเพือรักษาสภาพแวดล้อม 

ในการประชมุแต่ละครัง นอกจากจํานวนองค์ประชมุทีกฎหมายได้กําหนดไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 

ใน 2 ของจํานวนกรรมการทังหมด บริษัทยังได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขันตําในขณะทีคณะกรรมการได้ลงมติในที

ประชมุด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ

ทีดี ทังนี ประธานกรรมการผู้ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลา

อย่างเพียงพอสําหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัวถึงในแต่ละวาระ ซึงการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึง

ผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลกั สําหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้าง

มากโดยกรรมการหนงึคนมีหนึงเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม 

กรรมการทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม 

ภายหลงัเสร็จสนิการประชมุได้มีการจดัทํารายงานการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี รายชือ

กรรมการทีเข้าประชมุ กรรมการทีลาประชุม ผู้ทีเข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และจะนําเสนอให้ที

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชมุครังถดัไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิมเติมรายงาน

การประชมุดงักลา่วให้มีความละเอียดและถกูต้อง ก่อนทีประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชมุต่อไป 

ในรอบปี 2560-2561 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง ในแต่ละครังมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุก

คน และมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทังปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้า
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ร่วมประชุมด้วยทุกครัง เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะเป็นผู้ ทีเกียวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทังรับทราบ

นโยบายและการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที เพือให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้น

การประชมุบางวาระทีจะประชมุเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารเพือให้มีความเป็นอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที นอกจากนี คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่าง

กนัเองเพิมเติมเป็นประจําทกุไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจํานวนครังของการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. 

โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท คณะกรรมการได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการ

ปฏิบติังานโดยตนเองเป็นประจําทุกปี ทังนี เพือให้มันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายสําหรับรูปแบบของการประเมินมีทังการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทังคณะ

และการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล ซงึคณะกรรมการเลง็เห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครืองมือที

จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบติังาน รวมถงึปัญหาและอปุสรรคทีเกิดขึนในรอบปีทีผ่านมา โดยจะนําผลการประเมิน

มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทงัคณะ จะพิจารณาจาก ) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ) บทบาท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ) การประชมุคณะกรรมการ ) ความสมัพันธ์กับฝ่ายบริหาร ) การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและผู้บริหาร และ ) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะ

พิจารณาจาก ) ความพร้อมของกรรมการ ) การกําหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ ) การบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายใน ) การบริหารความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน และ ) การประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพือให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 

ถกูต้องและทนัสมยั 

2. เลขานกุารบริษัท รวบรวมแบบประเมินทีได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทงัข้อเสนอแนะ 

3. เลขานุการบริษัท นําผลการประเมินพร้อมทังข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาปรับปรุงการ

ดําเนินงานต่อไป 

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท 
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สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560-2561 กรรมการได้ให้

ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ซงึการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นํา การกําหนดและการปฏิบติั

ตามนโยบายและกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบักรรมการและผู้ มีสว่นได้เสยีอืนๆ และความรู้

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทังผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกบับริษัทอืนในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั

สาํหรับผลการประเมินในปี 2560-2561 เป็นไปตามเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมุ่งมนัดําเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และ

ความเป็นหนึงเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึงถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กร

และหลกัการสําคัญซึงกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทังนี เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมี

มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุ 

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทังจัดทําไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับ

คณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกทังภาครัฐและเอกชนที

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี คณะผู้บริหารของบริษัทได้จดัให้มีการกํากบั ดูแล สือสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้

ยดึถือเป็นแนวทางสาํหรับการประพฤติปฏิบติัในชีวิตการทํางานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทังในเรืองความซือสตัย์สจุริต โปร่งใส 

และเป็นธรรม โดยพนกังานของบริษัททกุคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกียวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทังต้อง

ลงนามให้คํารับรองทีจะยดึถือประพฤติปฏิบติัตามแนวทางทีได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย 

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนัน เอกสารฉบับนีจะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพือให้สอดรับกับบรรท ัดฐานทาง

วัฒนธรรมและกฎระเบียบทีเปลียนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้

ผู้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชนัทราบทนัที โดยตงัแต่ปี 2551บริษัทได้แต่งตงัทีปรึกษาจรรยาบรรณเพือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้

ร้องเรียนหรือรายงานในเรืองทีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขนึ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 

Policy and Practices”) เพือให้พนกังานทกุคนรวมถงึผู้ มีสว่นได้เสยีภายนอกใช้เป็นเครืองมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือ

เรืองราวการฝ่าฝืนหรือสงสยัว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือทีปรึกษา

จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอืนใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบติั 
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และตงัแต่วนัที 1ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางใหม่สําหรับพนักงาน ผู้ รับเหมา และคู่

ค้า ในการติดต่อกบับคุคลทีสามซงึเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีทีตังอยู่ในประเทศอืน และมีผู้ ชํานาญการทีจะ

บนัทกึเรืองราวเกียวกบัการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทีได้แจ้งให้ทราบ การบริการทังหมดนีจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัและ

สามารถใช้บริการได้ทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชัวโมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที

หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศพัท์ทีโทรเข้าใช้บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ทีจะไม่ให้บันทึกไว้

เพือมิให้ลว่งรู้ถงึตวัตนของท่าน นอกจากนัน ยังสามารถรายงานเรืองราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ 

ซงึจะไม่มีการบนัทกึตวัตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทงัสนิ ทงันี เพือให้มนัใจว่า เรืองทกุเรืองทีรายงานจะเป็นความลบัขันสงูสดุทีจะ

ไม่มีผู้ใดสามารถลว่งรู้ตวัตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บนัทกึไว้ 

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมนัดําเนินธุรกิจด้วยวิถีทางทียติุธรรมและโปร่งใส โดยยดึพนัธสญัญาทีจะป้องกัน ยับยัง และตรวจหาการฉ้อโกง การติด

สินบนและการกระทําการทุจริตคอร์รัปชันทังปวง นอกจากนี บริษัทยังได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทังภาครัฐและภาคเอกชนเพือสร้าง

มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใสสะอาด 

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของ

ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็น

บริษัทที ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์

ที  CAC กําหนดไว้” 

นอกจากนี บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึงของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คํามันในการ

ส่งเสริมสิทธิเด็กและหลกัปฏิบัติทางธุรกิจที The Children Sustainability Forum ซึงจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิ

เซฟ ทงันี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทําการ

ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือ

บคุคลทีสามเพือการเรียกร้องการได้รับหรือให้ได้มา การยืนข้อเสนอ ให้สญัญา หรือ การจดัหาให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงิน 

หรือผลประโยชน์อืนใดทีมีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึงมาจากการทีไปมีอิทธิพลโน้มน้าวทีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพือให้

ได้มาซงึผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้

จัดตังระบบและกําหนดขันตอนการปฏิบัติทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัวทังองค์กร ทังในด้านการจัดทํา

รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุม
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กํากบัประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพือลดความเสียงของการกระทําทุจริตและการใช้อํานาจในทางมิชอบ และ

ป้องกนัไม่ให้มีการกระทําผิดกฏหมาย 

บริษัทได้จดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขนึเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท 

ตงัแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงาน

ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึมีหน้าทีกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจําทุกไตรมาสเพือให้เป็นไป

ตามแนวนโยบาย แผนงาน อํานาจหน้าที และกฎระเบียบต่างๆ รวมทังการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสียงและการ

ควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังนี คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถ

รับรองได้ว่าการดําเนินงานทีสาํคญัและการทําธุรกรรมทางการเงินทีสาํคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบทีกําหนด 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสยีง  

การจดัการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความสาํคญัในเรืองการจดัการเกียวกบัความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เกียวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัทจะดําเนินงานด้วยความซือสตัย์สจุริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น

โดยรวมเป็นสาํคญัด้วยการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายทีเกียวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานของ

บริษัทภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ตลอดจนไม่นําข้อมลูภายในไปเปิดเผยหรือนําไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตน 

กรณีทีกรรมการบริษัทคนหนงึคนใดมีสว่นได้เสยีกบัผลประโยชน์ของเรืองทีกําลงัมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการ

ออกเสยีง  

นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทีได้กําหนดแนวปฏิบัติในเรือง 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซงึได้ครอบคลมุถงึพนกังานทุกระดบัชนัโดยเคร่งครัดอีกด้วย 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิบัติหน้าทีของกรรมการและผู้ บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที

เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้ บริหารตังแต่เริมเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทกุคน สาํหรับการจดัปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นัน บริษัทได้กําหนดตารางอบรมพร้อม

ทงัหลกัสตูรไว้อย่างชดัเจน เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึงกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ เริมบรรยาย

ภาพรวม โอกาส สิงทีต้องคํานึงถึงความเสียงของธุรกิจของบริษัท และผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็น

ผู้บรรยายการดําเนินงานในสายงานหลกัด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล 

และการบริหารการลงทนุและความเป็นเลศิทางธุรกิจ รวมทงั ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยียมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการ
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บรรยายจากผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของทงัสามโรงงาน เพือให้เข้าใจการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียม

และนําสง่คู่มือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย 

นอกจากนี บริษัทสนบัสนนุให้มีการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ทีเป็นการเพิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 

จากสถาบนัทีมีชือเสยีงและเกียวข้องเป็นประจําและต่อเนือง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบนัการศกึษาของรัฐและเอกชน เพือเป็น

การเพิมพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ – 

การเงิน ได้ผ่านการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆทีเกียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าทีกรรมการจาก IOD เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

รายละเอียดในหัวข้อนีอยู่ในหนงัสอื “การพัฒนาเพือความยังยืน” ซงึบริษัทได้แนบตวัเลม่แยกมาให้ต่างหาก 

 

11. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมทัง

ข้อมูลทางการเงินทีเปิดเผยในรายงานประจําปี 2560-2561 ทําตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย และ

ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์บริษัทมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอและรัดกุม รวมทังมีการเปิดเผยข้อมูล

สาํคญัทีถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุของบริษัท 

คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทํา

รายงานทางการเงิน ทังของบริษัทและบริษัทย่อย เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปและเป็นไปตามกฎ

ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) รวมทังข้อกฎหมายทีเกียวข้อง หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี รวมทงั คํานงึถงึความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ

การควบคมุภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอกและ

หน้าทีอืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

สาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความมี

ประสทิธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย สาํนกังานตรวจสอบภายในได้ทําการรายงานสิงบกพร่องทีตรวจพบและคําเสนอแนะให้

แก้ไขต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพือให้เกิดความมันใจว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ และให้ความเชือมันว่าบริษัทสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความ

เสยีงในทกุระดบัของบริษัท ได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบ
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ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทและบริษัทย่อยและพบว่ามีการควบคุมภายในทีเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในทีบริษัทใช้มีความสอดคล้องกับ

โครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันใน

สหรัฐอเมริกา (COSO) สรุประบบการควบคมุภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบริษัท มีดงันี 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทมีการจดัทําแผนธุรกิจประจําปีและแผนธุรกิจระยะยาว ซึงได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท แผนดังกล่าวได้จัดทํา

ขึนเพือเป็นแนวทางสําหรับพนักงานในการทีจะบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตาม

ความสําเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงมีการสอบทานเป็นครังคราวด้วย บริษัทกําหนดให้มีโครงสร้างองค์กรทีดี ซึงได้

อธิบายถงึอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าทีหลกัและหน้าทีอืนๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบาย

ซึงได้รวบรวมนโยบายทังหมดทีส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมทีเหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกําหนด

เกียวกบัจริยธรรม (Tata Code of Conduct) สําหรับคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกําหนดเกียวกับ

จริยธรรมดงักลา่วได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม บริษัทได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบน

และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพือให้การดําเนินธุรกิจในระดับโลกของบริษัท เป็นไปอย่างสจุริต ยุติธรรม ปราศจากการ

ทุจริตคอร์รัปชัน หรือการติดสินบน ด้วยความรับผิดชอบ นโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

การบริหารจดัการความเสียงขององค์กร 

บริษัทได้จดัให้มีวิธีการบริหารความเสยีงทีเหมาะสมโดยนํามาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีวิธีใน

การประเมินและระบุปัจจัยความเสียงทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงเป็นผลจากการเปลียนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

แนวโน้มทางการเงิน สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทีเกียวข้องและทรัพยากรภายในบริษัท บริษัทได้พิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสียงตามความถีและความรุนแรงของผลกระทบทีมีต่อความสําเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการประเมิน

ความเร็วในการเกิดความเสียง แผนการบริหารความเสียงได้ถูกถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆ ทัวทังบริษัท และมีการแต่งตัง

คณะทํางานบริหารความเสยีงซงึประกอบด้วยฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยเพือทําหน้าทีกําหนด 

และทบทวนนโยบาย และกลยทุธ์ในการบริหารความเสยีงในการดําเนินธุรกิจทวัทงัองค์กร รวมถึงกําหนดและทบทวนปัจจัยความ

เสยีง โอกาสทจีะเกิดความเสยีง และผลกระทบจากความเสียงทีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนกําหนด

แผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพือลดความเสยีงทีเกิดขนึ และติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสียง รวมทังทบทวนและ

ปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิงขึน ทังนี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีประเมินประสิทธิภาพของการ
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บริหารความเสยีง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําเพือเป็นสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลด

ความเสยีหาย หรือบรรเทาความเสยีหายทีอาจจะเกิดขนึต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขนัตอนการปฏิบติังานทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ โดยกําหนดขอบเขต 

หน้าทีความรับผิดชอบ และอํานาจในการอนุมติัของฝ่ายจดัการแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน มีการติดตามดแูลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจําและสมําเสมอ รวมถงึมีระบบการควบคมุภายในเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการ ฝ่ายจดัการและบคุคลทีเกียวข้องอย่างเพียงพอและรัดกุม 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชือมนัในประสทิธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลทีจดัเตรียมให้กบัคณะกรรมการบริษัทเพือการ

พิจารณา บริษัทนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยการอปัโหลดเอกสารทงัหมดทีเกียวข้องและสง่ให้ยัง iPadsของคณะกรรมการ

บริษัท การเข้าถึงข้อมลูมีความปลอดภัยด้วยการใช้รหสัผ่านเทคโนโลยีนีช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กระดาษ

น้อยลงและช่วยให้กรรมการสามารถตรวจสอบข่าวสารและข้อมูลได้มากขนึ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการ

จดัเตรียมโดยส่วนเลขานกุารองค์กรของบริษัทรายงานการประชมุครอบคลมุถึงการแลกเปลยีนความคิดเห็นในทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ซงึได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชมุสว่นเลขานกุารองค์กรได้ปฏิบติัตามหรือให้ข้อมลู

ช่วยเหลอืกรรมการบริษัทตามทีได้รับการร้องขอ   

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพือเป็นช่องทางในการรับทราบเรืองราวร้องทกุข์จากพนักงานทีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสอืสารทีหลากหลายกบับุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกบัฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายลกูค้า

สมัพนัธ์ เป็นต้น บริษัทได้จัดทําช่องทางการสอืสารให้กบับคุคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสอืสารกบักรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถสง่อีเมลตรงมาได้ที alank@libertasth.com หรือสง่ไปยัง “สายด่วน 

TCoC” ซงึดําเนินการโดยบคุคลทีสาม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทงัทางโทรศพัท์ และการสง่โดยอีเมลตามทีระบไุว้ในนโยบาย 

ระบบการติดตาม 

แผนงบประมาณประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการทีเป็นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทได้รับการสอบทานและการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและอนุมัติ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินขีด

ความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพือให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของธุรกิจ 
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สํานักงานตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบระดบัความเสยีงจะพิจารณาจากหลายปัจจยัเสยีงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า สํานักงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของกระบวนการดําเนินงานทีหลากหลายและครอบคลมุบริษัทย่อยทังหมด โดย

ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปีซงึอนมุติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไป

ยงัหน่วยงานทีรับผิดชอบเพือนําไปใช้ปฏิบติัรายงานการตรวจสอบและสิงทีตรวจพบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ 

ไตรมาส 

 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยทวัไปมีความเพียงพอทีจะรับรองได้ว่างบการเงินของ บริษัท 

ทาทา สตีล (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสําคัญทังหมด ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสดมีความถกูต้อง 
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12. รายการระหว่างกัน 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

รายการบญัชีทีสาํคญักบับริษัททีเกียวข้องกนั สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสินสดุวันที 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560 

และ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดงันี 

ประเภทของรายการระหว่างกัน              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559 

ขายสนิค้า 1,625,518 1,027,145 1,166,977 

รายได้อืน 15,073 - - 

ซือสนิค้า 730,406 1,213,500 1,964,425 

ซือสนิทรัพย์  562 7,766 720 

ดอกเบียจ่าย - 1,520 6,880 

ค่าใช้จ่ายอืน 5,870 4,460 1,543 

ลกูหนีการค้า 464,272 236,845 175,368 

ลกูหนีอืน  199 153 145 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน  - 71,220 71,220 

เจ้าหนีการค้า 2,943 2,493 441,782 

เจ้าหนีอืน 32,536 28,009 12,099 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า - - 46,100 

หนีสนิระยะสนั - - 201,822 

หนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - 270,596 - 

หนีสนิระยะยาว  - - 270,596 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกนัแต่ละประเภทมีดังนี 

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 

 
บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

731,456 472,033 464,640 

2 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 659,564 450,145 666,183 

3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากดั 
ผลิตลวดเหลก็
เคลอืบสงักะสี มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 

163,952 

 

104,967 

 

36,154 

4 
Tata International Metals 
Trading Asia Ltd. ซือมาขายไป มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

6,971 - - 

5 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 55,071 - - 

6 Tata Projects Limited 
งานโครงการ

โครงสร้างพืนฐาน มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 

8,504 

 

- 

 

- 

รวมรายการขายสนิค้าระหว่างกนั 1,625,518 1,027,145 1,166,977 

 

รายละเอียดรายการรายได้อืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 

 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั 80 - - 

2 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 14,993 - - 

รวมรายการรายได้อืนระหว่างกัน 15,073 - - 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

รายละเอียดรายการซือสินค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั 627,233 235,384 239 

2 
Tata International (Singapore) 
Pte. Ltd. ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 37,392 16,378 24,243 

3 
Tata International Metals 
Trading Asia Ltd.  ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั - 950,531 1,917,153 

4 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 24,065 ,530 - 

5 Tata International Limited ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั 6,874 4,677 22,790 

6 
Tata International West Asia 
DMCC ซือมาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 34,842 - - 

รวมรายการซือสนิค้าระหว่างกนั 730,406 1,213,500 1,964,425  

 

รายละเอียดรายการซือสินทรัพย์กับบริษัททีเกียวข้องกัน  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 

1 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ - 5,449 720 

2 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลิตเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั - 2,317 - 

3 Tata Technologies Pte. Ltd. บริการด้านไอที 
มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกนั 562 - - 

รวมรายการซือสนิทรัพย์ระหว่างกนั 562 7,766 720 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

รายละเอียดรายการดอกเบียจ่ายกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 

1 T S Global Holding Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - 1,520 6,880 

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกนั - 1,520 6,880 

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 

1 Mjunction Services Limited 
ค้าขายและบริการจดัซือจดั

จ้าง มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 116 58 489 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 136 42 240 

3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 32 - - 

4 Tata Sons Ltd. ลงทนุ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 847 890 754 

5 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 2,430 3,448 - 

6 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - 22 60 

7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากดั 
ผลติลวดเหลก็เคลือบ

สงักะสี มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 31 - - 

8 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากดั บริการด้านไอที มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 850 - - 

9 Tata Technologies Pte. Ltd. บริการด้านไอที มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 1,408 - - 

10 Tata AIG General Insurance Co., Ltd. ประกนัภยั มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 20 - - 

รวมรายการค่าใช้จ่ายอืนระหว่างกนั 5,870 4,460 1,543 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

รายละเอียดลูกหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน           หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 

1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากดั ผลิตลวดเหลก็
เคลอืบสงักะสี 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 9,883 7,036 4,616 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จํากัด ผลิตลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 3,565 33,585 - 

3 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 447,482 196,224 170,752 

4 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลิตเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 1,943 - - 

5 Tata Projects Limited งานโครงการ
โครงสร้างพืนฐาน 

มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 1,399 - - 

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกนั 464,272 236,845 175,368 

รายละเอียดรายการลูกหนีอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน                                             หน่วย : พนับาท 

ชอืบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

มลูค่ารายการระหว่างกัน 

31 ม.ีค. 61 31 ม.ีค. 60 31 ม.ีค. 59 

1 Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษัทใหญ่ 24 16 16 

2 Tata Sons Limited 

การลงทนุและ

ให้บริการด้านที

ปรึกษา 

มผีู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน 3,565 33,585 - 

3 บริษัท ทาทา คอมมวินิเคชนัส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ

โทรคมนาคม 
มผีู้ ถือหุ้นกลุ่ม

เดียวกัน 21 - - 

4 Tata Power Co., Ltd. ผลิต ส่ง และแจกจ่าย
ไฟฟ้า 

มผีู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน 18 - - 

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหว่างกัน 199 153 145 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน                                   หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 

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

รวมรายการสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนระหว่างกนั - 71,220 71,220 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                           หน่วย : พนับาท 

 
ชือบริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 

1 Tata International Metals Trading Asia 
Ltd.  

ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 

- - 436,940 

2 Tata  International (Singapore) Pte. Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 

701 - 5,340 

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 

- - (498) 

4 Tata Steel  Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,242 2,493 -

รวมรายการเจ้าหนีการค้าระหว่างกนั 2,943 2,493 441,782  

รายละเอียดรายการเจ้าหนีอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน** หน่วย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 

1 Tata Sons Ltd ลงทนุ มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 30,836 23,361 11,773 

2 Tata Steel Limited ผลิตเหลก็ บริษัทใหญ่ - 3,978 326 

3 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 612 670 - 

4 Tata Technologies Pte. Ltd. ซือมาขายไป มีผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั 1,088 - - 

รวมรายการเจ้าหนีอืนระหว่างกนั 32,536 28,009 12,099 

**รายละเอียดเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกบับริษัททีเกียวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าทีเกิดขนึระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับริษัททีเกียวข้องกนั ซึงตามวิธีการบันทึกบัญชี 
หากเป็นรายการค้าทีเป็นธุรกิจหลักของแตล่ะบริษัท จะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนีการค้ากบับริษัททีเกียวข้องกนั แตห่ากไมใ่ช่ธุรกิจหลักหรือเป็นบริการอืน รายการ
ดงักล่าวจะถกูบันทึกไว้ในรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกบับริษัททีเกียวข้องข้างต้น เป็นต้น 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

รายละเอียดรายการเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 1 31 มี.ค.  31 มี.ค.59 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลิตลวดเหลก็ 
ผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั - - 
46,100 

รวมรายการเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าระหว่างกนั - - 46,100 

 

รายละเอียดรายการหนีสินระยะสันกับบริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 1 31 มี.ค.  31 มี.ค.5  

1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - - 201,822 

รวมรายการหนีสนิระยะสนัระหว่างกนั - - 201,822 

 
รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปีกับบริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 1 31 มี.ค.  31 มี.ค.5  

1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - 270,596 - 

รวมรายการหนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปีระหว่างกนั - 270,596 - 

 
รายละเอียดรายการหนีสินระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้องกัน หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

31 มี.ค. 1 31 มี.ค.  31 มี.ค.5  

1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - - 270,596 

รวมรายการหนีสนิระยะยาวระหว่างกนั - - 270,596 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

เงอืนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัททีเกียวข้องกัน รวมถึงการกู้ ยืมซึงทํา

ภายใต้กลไกของนโยบายการกําหนดราคาโอน สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบียทีใช้ได้เช่นเดียวกับทีทํากับบุคคลทัวไป 

อย่างไรก็ตามในกรณีทีไม่มีราคาหรืออตัราดอกเบียทีใช้เทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใต้เงือนไขที

เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั ราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระจะนํามาใช้ในการเปรียบเทียบราคาสาํหรับรายการระหว่างกนัทีสําคญั 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เป็นธุรกรรมซงึเกิดขนึจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกัน 

บนเงือนไขการค้าทัวไป ซึงเป็นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซือวัตถุดิบ บริษัทมันใจในเรืองคุณภาพ

และความสมําเสมอในการจดัหาวตัถดิุบ สาํหรับการขายสนิค้าจะเป็นการเพิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่บริษัท 

มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน  

ในการอนุมติัการทํารายการระหว่างกนันนั ในแต่ละบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไว้อย่างชดัเจนว่าต้องได้รับ

อนมุติัจากผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนมุัติจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือคณะ

จดัการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคมุภายในของบริษัททีวางไว้ การกําหนด

อํานาจดงักล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิดความยืดหยุ่นและความคลอ่งตวัในการดําเนินงานและการ

ควบคมุภายในทีดี 

ในกรณีทีอาจมีการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะปฏิบติัตาม

มาตรการและขนัตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทงัในด้านการขออนมุติัต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทงันี กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีส่วนได้เสยีในเรืองทีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชมุ หรือ งดออกเสียง เพือให้การ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยติุธรรม 

การดําเนินการดงักลา่วยงัครอบคลมุถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดในกรณีทีจะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยง

กนัและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ทีสาํคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามาตรฐานการบญัชีทีกําหนด โดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชปูถัมภ์ด้วย มาตรการและขนัตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะกระทําไปบน

พืนฐานของความจําเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซงึเกิดขนึระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกนัในอนาคต ยงัคงเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติและตามเงือนไขการค้าทวัไป 

 

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย 

และ/หรือบุคคลทีเกียวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขันตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสําน ักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด 
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13. ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับปีสนิสดุวันที 31 มีนาคม 2561  31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559 ปรากฏดงันี   

                                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

  

 หมายเหตุ * กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่       

 

 

 

 

 

 

   

รายการ 2561 2560 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 519.59 930.33 1,186.75 

เงินลงทนุชวัคราว - 21.00 - 

ลกูหนีการค้า-สทุธิ 1,220.28 950.74 636.14 

ลกูหนีและเงินให้กู้ ยืม 38.57 13.19 31.25 

สนิค้าคงเหลอื 3,477.96 3,111.92 2,296.42 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 64.48 43.46 27.48 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนทีถือไว้เพือขาย 460.00 521.00 - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 3,317.08 3,680.87 4,906.72 

สนิทรัพย์อืน 3,574.96 3,664.40 3,812.18 

รวมสินทรัพย์ 12,672.92 12,936.91 12,896.93 

    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนั 1,774.34 2,194.93 2,044.15 

เจ้าหนีการค้า 781.58 690.35 846.59 

หนีสนิส่วนทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - 270.59 206.32 

เจ้าหนีและเงินกู้ ยืม 50.73 69.20 233.08 

หนีสนิหมนุเวียนอืนๆ 633.75 755.71 570.68 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - - 270.60 

หนีสนิอืน 205.57 191.42 171.27 

รวมหนีสิน 3,445.97 4,172.20 4,342.69 

ส่วนที 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานกิจการ 
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                                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2561 2560 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)    

ทนุจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

ทนุชําระแล้ว    

   หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 

กําไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในบริษัท
ย่อย 

2.89 2.73 1.86 

สาํรองตามกฏหมาย 365.87 363.69 337.30 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (2,938.63) (3,398.73) (3,582.67) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (13.55) (13.35) (12.62) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,226.95 8,764.71 8,554.24 

    

งบกําไรขาดทุน    

รายได้จากการขาย 22,246.27 19,701.47 16,732.80 

รายได้รวม 22,307.26 19,754.66 16,872.26 

ต้นทนุขาย 20,674.64 17,745.19 15,784.88 

กําไร(ขาดทนุ)ขนัต้น 1,571.63 1,956.29 947.92 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 964.33 930.58 730.84 

ค่าใช้จ่ายอืน - 537.10 - 

ดอกเบียจ่าย 83.00 101.11 133.17 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 130.94 226.94 69.19 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 454.35 213.75 154.19 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 454.56 214.48 154.22 

กําไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.05 0.03 0.02 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับแตล่ะปีสินสุดวนัที  มีนาคม    มีนาคม  และ  มีนาคม  

 (หน่วย : ล้านบาท)

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 585.29 440.69 223.38 

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน    

 (กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศทียงัไมเ่กิดขนึจริง  0.04 2.71 4.07 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน  (14.40) - (52.56) 

 กลับรายการคา่เผือมลูคา่สินค้าเสือมคณุภาพ  - 137.77 9.18 

 คา่เสือมราคาและรายจ่ายตดับัญชี 529.81 533.95 522.87 

 คา่เผือหนีสงสัยจะสญู 40.57 - - 

 ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือ - - 2.50 

 ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษียณอาย ุ 36.14 27.66 27.75 

 ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.04 18.17 - 

 ขาดทุนจากการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวร - 474.21 - 

 ดอกเบียรับ (3.10) (4.15) (3.70) 

 ดอกเบียและคา่ใช้จา่ยทางการเงิน 83.00 101.11 133.17 

 ขาดทุนจากการลดมลูคา่ลงของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขาย 61.00 - - 

 กําไรจากการกลับรายการใบลดหนี - (0.16) - 

 (กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (0.07) 1.70 10.50 

  1,318.32 1,733.65 877.16 

     

 ลูกหนีการค้าและลูกหนี (339.37) (300.87) 24.00 

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (407.28) (1,001.32) 872.98 

 สินทรัพย์หมนุเวียน ภาษีมลูคา่เพิมรอขอคืนและสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 14.35 47.83 (10.86) 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี 42.33 6.44 56.47 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินหมนุเวียนอืน (14.50) (9.31) (116.23) 

 ประมาณหนีสินสําหรับพนักงานเกษียณอายเุพิมขนึ (11.62) (10.89) (13.66) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (189.54) (98.29) (31.64) 

 จ่ายดอกเบีย (93.65) (104.74) (125.82) 

 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 319.04 262.50 1,532.40 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับแต่ละปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561  31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559  

                       (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายเพือเงินลงทนุชวัคราว (21.00) - -

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน - 52.56 16.80

 รับดอกเบีย 4.16 4.06 9.37

 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1.03 4.05 2.90

 เงินสดรับ/จ่ายจากซือหรือขายสนิทรัพย์ถาวร (252.06) (197.93) (153.42)

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (267.87) (137.26) (124.35)

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั
การเงิน 150.78 - 213.91

 จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว (401.82) (917.00) (1,610.00)

 เจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี - - -

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (251.04) (917.00) (1,396.09)

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง) (256.41) 478.14 (631.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 1,186.74 708.60 1,340.10

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสินงวด 930.33 1,186.74 708.60
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อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 2560 2559 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  

 1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.40 1.07 1.01 

 2. อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า)  0.48 0.47 0.30 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์    

 3. อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (ครัง)  4.60 3.34 3.99 

 4. อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์รวม (ครัง)  1.53 1.27 1.44 

 5. อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (ครัง)  24.83 25.82 31.57 

 6. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลยี (วนั)  14.50 13.94 11.40 

 7. อตัราส่วนหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (ครัง)  6.56 5.72 5.33 

อัตราส่วนการบริหารหนีสิน    

 8. อตัราส่วนหนีสนิรวมต่อสนิทรัพย์รวม (%)  32.25 33.67 38.42 

9. อตัราส่วนหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.48 0.51 0.62 

 10.
อตัราสว่นความสามารถในการชําระต้นทนุทางการเงิน 
(เท่า)  17.15 6.59 1.64 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร    

 11. อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อรายได้รวม (%)  1.09 0.91 (2.85) 

 12. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%)  1.66 1.16 (4.09) 

 13. อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  (%)  2.47 1.82 (6.99) 

 14. อตัรากําไรขนัต้น (%)  9.93 5.67 2.65 

 15. อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (%)  2.74 2.11 (0.74) 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนีสินหมุนเวียน 

2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุน

 ชัวคราว + ลูกหนีการค้า (เฉลีย)] / หนีสินหมุนเวียน 

3. อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์ถาวร:รายได้รวม / ทีดิน อาคารและ อุปกรณ์

 สุทธิ (เฉลีย) (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อืน) (ทีดิน อาคารและ

 อุปกรณ์สุทธิ : ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่ม ี ตัวตน) 

4. อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย) 

5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนีการค้า (เฉลีย) 

6. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย : 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า 

7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย) 

8.อัตราส่วนหนีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนีสิน / รวมสินทรัพย์ 

 

9. อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนีสิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ

 บริษัทใหญ่ 

10. อัตราส่วนความสามารถในการชําระต้นทุนทางการเงิน : กําไรก่อน ต้นทุนทาง

 การเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่ายและรายการปรับปรุงอืน / ต้นทุน

 ทางการเงิน 

11. อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม 

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์(เฉลีย) 

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือ

 หุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลีย) 

14. อัตรากําไรขันต้น : [รายได้จากการขาย – ต้นทุนสินค้าขาย] / รายได้จากการขาย 
15. อัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน : กําไรจากการดําเนินงาน / รายได้รวม 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

สาํหรับรอบปีการเงิน 2561 (เมษายน 2560-มีนาคม 2561) บริษัทมีปริมาณการขาย 1,217,000 ตนั ตํากว่ารอบปีการเงิน 2560 

(เมษายน 2559-มีนาคม 2560)  อยู่ทีร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขาย 22,246 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2560  อยู่ทีร้อย

ละ 13  EBITDA 1,318 ล้านบาท ตํากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ 24 และกําไรก่อนภาษีเงินได้ 585 ล้านบาท สงูกว่า

รอบปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ 33 บริษัทได้ทําการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 61 ล้านบาทในครึงปีหลงั ของรอบปี

การเงิน 2561 (ตลุาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยรับรู้ผลขาดทนุจากการลดมูลค่าของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย 

หากไม่รวมผลกระทบดงักลา่วจะมียอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ 646 ล้านบาท 

 การวิเคราะห์รายการหลกัของงบการเงินดงัแสดงด้านลา่ง: 

1) รายได้จากการขายและรายได้อืน 

  

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

รายได้จากการขาย 22,246 19,701 13% 

 

 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน-สทุธิ 3 16 (81%) 

 

 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน 15  - 100% 

 

 

ดอกเบียรับ 3 4 (25%) 

 

 

เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภัย 25 7 257% 

 

 

อืนๆ 15 26 (42%) 

 

 

รายได้จากการขายและรายได้อืน 22,307 19,754 13% 

 

 

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน 2561 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ 13 สาเหตหุลกัจากราคา

สนิค้าสาํเร็จรูปทีปรับตวัสงูขนึ จากแนวโน้มราคาวตัถดิุบทีปรับตวัเพิมขนึ ซงึสว่นหนึงชดเชยกบัปริมาณการ

ขายเหลก็เส้นก่อสร้างทีลดตําลง  

 

 

 

    



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

2) ต้นทุนขาย 

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

ต้นทนุขาย 20,675 17,745 17% 

 

 

ต้นทนุขายเพิมขนึร้อยละ 17  เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหลก็ทีสงูขนึ และการเพิมขนึของราคากราไฟต์

อิเลก็โทรด อลัลอย ซงึนําไปสูต้่นทนุการแปลงสภาพทีสงูขนึ  

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  

หน่วย : ล้านบาท 

 

2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 208 248 (16%) 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2561 ลดลงร้อยละ 16 เมือเทียบกบัปีก่อน  เนืองจากค่าใช้จ่ายในการ

ขนสง่ลดลงจากปริมาณการขายทีลดลง  

 

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน 

    

  

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 757 682 11% 

 

ค่าใช้จ่ายอืน - 537 (100%) 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน 757 1,219 (38%) 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีงบประมาณ 2561 เพิมขนึร้อยละ 11 เมือเทียบกบัปีก่อนโดยมีสาเหตหุลกัจาก

การรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย  ค่าธรรมเนียมขายลดลกูหนี

เพิมขนึและค่าใช้จ่ายเครืองหมายการค้า TATA ตามรายได้จากการขายทีเพิมขนึ  ในปีก่อนมีค่าใช้จ่ายอืนอนั

เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษเกียวกบัการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลงุ MBF และ

ประมาณการค่าเผือสนิค้าล้าสมยั  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

 

 

5) ต้นทุนทางการเงนิ 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

ต้นทนุทางการเงิน 83 101 (18%) 

 

 

ต้นทนุทางการเงินลดลงร้อยละ 18  เมือเทียบกบัปีการเงิน 2560  สาเหตจุากการปลอดจากภาระผกูพนัเงิน

กู้ ยืมระยะยาว และดอกเบียจากการทํา LC  ลดลงเนืองจากซือเหล็กแท่งนําเข้าลดลง  

 

6) กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 585 441 33% 

 

 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ 33 อย่างไรก็ตามหากไม่

รวมการปรับปรุงค่าใช้จ่ายพิเศษในรอบปีการเงิน 2560 กําไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีปัจจบุนัลดลงร้อยละ 39 

สาเหตจุาก 

 ปริมาณการขายทีลดลงสะท้อนถงึความรู้สกึติดลบของตลาดในภาคการก่อสร้าง 

 ต้นทนุแปลงสภาพทีสงูขนึจากการเพิมขนึของราคาวัตถดิุบ   
 

   

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

    

  

หน่วย : ล้านบาท 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 131 227 (42%) 

 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2561 ตํากว่ารอบปีการเงิน 2560 อยู่ทีร้อยละ  42  สาเหตจุากการ

ลดลงของกําไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัทย่อย – SCSC และ SISCO  นอกจากนีในปีก่อนมีการปรับปรุงภาษี

เงินได้ขอคืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559)  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

 

8) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 520 930 (44%) 

 

 

ณ วันที 31 มีนาคม 2561  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลง 410 ล้าน

บาทเมือเทียบกบัปีก่อน การเปลยีนแปลงนีเกิดจากการเพิมขนึของกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

319 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในทรัพย์สินและหนีสิน

ดําเนินงาน 1,318 ล้านบาท และการเปลียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานเพิมขึน 999 ล้านบาท  

ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของสินค้าคงเหลือ ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสทุธิ

จํานวน 110 ล้านบาท เพือลงทนุเพิมในสนิทรัพย์ถาวร   และกระแสเงินสดสทุธิจํานวน 620 ล้านบาทใช้ไปใน

กิจกรรมจดัหาเงินเพือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 199 ล้านบาทและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจํานวน 

421 ล้านบาท   

 

9) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 1,259 964 31% 

 

 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขนึ จากการส่งออกทีเพิมขนึในเดือนมีนาคมเมือเทียบกบัปีก่อน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ลกูหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 38 เทียบกับร้อยละ 25 ในปีก่อน

ซงึเป็นผลมาจากการสง่ออกไปยงัประเทศอินเดีย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญู โดยประมาณจากจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บ

จากลกูหนีไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะปัจจบุนัของลกูหนี   

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.77 

ของยอดลกูหนีการค้าทังหมด 

 

   



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

 

10) สินค้าคงเหลือ 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

สนิค้าคงเหลอื 3,478 3,112 12% 

 
 การเพิมขนึของสนิค้าคงเหลอืเป็นผลจากราคาทีสงูขนึของวตัถดิุบและวสัดสุนิเปลอืงในการผลติ  

 

11) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,317 3,681 (10%) 

  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลงจากค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่ายสาํหรับปี 
 

 

12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 78 168 (54%) 

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนลดลง  เกิดจากการชําระหนีจาก T S Global Holdings Pte. Ltd.   

 

13) เงนิกู้ยืมระยะสัน 

    

   

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

  2561 2560 
 % 

เปลยีนแปลง 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,774 2,195 (19%) 

 

 

เงนิกู้ยืมระยะสัน 1,774 2,195 (19%) 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะสนัลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ ซือเศษเหล็ก สาธารณปูโภคและวตัถดิุบอืน ๆ ลดลง 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,774 ล้านบาท (2560 : 2,195 ล้าน
 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

บาท) มีอตัราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี (2560 : อตัราดอกเบียร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี และร้อยละ 

2.66 ต่อปี) และมีกําหนดชําระคืนระหว่างวนัที 2 เมษายน 2561 ถงึวนัที 18 มิถนุายน 2561 (2560 : วนัที 3

เมษายน 2560 ถงึวนัที 12 กรกฎาคม 2560) 

 

14) เงนิกู้ยืมระยะยาว 

    

   

หน่วย:ล้านบาท 

 

 

  2561 2560  % เปลยีนแปลง 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 271 (100%) 

  เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจาก TS Global Holding Pte. Ltd.ตามกําหนดการชําระ  

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ  วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.37 เท่า ปี 2560 ที 0.48 เท่า   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 9,227 ล้านบาท เป็นทุนชําระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810 

ล้านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม (2,939) ล้านบาท, สํารองตามกฎหมาย 366 ล้านบาท, กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัด

มลูค่าเงินลงทนุเผือขาย 3 ล้านบาท และ สว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ (14) ล้านบาท 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสนิรวมทงัสิน 3,446 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสนิหมนุเวียน 3,240 ล้าน

บาท และหนีสนิไม่หมนุเวียน 206 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 และร้อยละ 6 ของหนีสนิรวม ตามลาํดบั ทงันี 

หนีสนิหมนุเวียนประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,774 ล้านบาท, เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 1,372 ล้าน

บาท และหนีสนิหมนุเวียนอืน 94  ล้านบาท  หนีสนิไม่หมนุเวียนประกอบด้วยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 206 ล้านบาท  

ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้องอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจเกิดขนึ ดงันี 

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิดแล้วแต่ยงัไม่เข้าเงือนไขการเป็นหนีสนิ 31 ล้านบาท  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

2. หนังสือคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม

อตุสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จํานวน 325 ล้านบาท  

3. บริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร 37 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมค่าบริการ) 103 ล้านบาท  

ปัจจยัอืนทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสยีงทีระบใุนหวัข้อปัจจัยความเสยีง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 31 เครืองมือทางการเงิน  

  



 
 
 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2560-2561

 

  

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล

ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริษัท

ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็นสาระสําคัญทังของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทงัควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที  31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทแล้ว ซงึครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลยีนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํา

ทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย

ให้ นางอริศรา ณ ระนอง เป็นผู้ ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ 

นางอริศรา ณ ระนอง กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูทีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าวข้างต้น” 

 

ชือ ตําแหน่ง ลายมือชือ 

   

.  นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  

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

.  นายราจีฟ มงักลั กรรมการ  

  (Mr. Rajiv Mangal)  ………………………………… 

  

ประทับตราบริษัท 

 

ผู้รับมอบอํานาจ   

นางอริศรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท ………………………………… 

 



 

 

 

 
 

เอกสารแนบ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

1 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 

ประธานกรรมการ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

 กรกฎาคม  

52/9 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต, Indian 

 Institue of Management, Calcutta 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม), 

 National Institute of Technology, Trichy 

-  Advanced Management  Programme, 

 CEDEP, France 

-  Chevening Scholar 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – 2561 
2553 – 2556 
 
 
 
2553 – 2556 
2553 – 2556 
2551 – 2556 
2551 – 2556 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
ประธานกรรมการ 
 
สมาชิก 
 
สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่า
การ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ – 
คณะกรรมการผู้วา่การ 
สมาชิก 
ประธานกรรมการ 
สมาชิกคณะกรรมการ 
ผู้วา่การ 
กรรมการ 
กรรมการ 
สมาชิก 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ – Safety, Flat 
Products & Long 
Products Division 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Tata Steel Limited, India 
 
Institute for Steel Development & Growth (INSDAG) 
 
Confederation of Indian Industry, Eastern Region 
 
Steering Committee of Mining & Metals Governors 
Council of  World Economic Forum 
Steel Research & Technology Mission of India 
(SRTMI)  
NatSteel Holding Pte. Ltd. 
WSA Economics Committee (ECON) 
Tata Steel SEZ Limited 
XLRI, India 
 
Advisory Board of BML Munjal University 
Indian Iron and Steel Sector Skill Council (IISSSC) 
Indian Steel Association (ISA) 
 
Tata Steel Europe Limited 
CEDEP, France 
World Steel Association, Belgium 

Tata Steel Limited, India 
Tata Steel Limited, India 
 
 
 
Tata Steel Processing & Distribution Limited 
The Tinplate Company of India Ltd. 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
NatSteel Asia Pte. Ltd. 

หมายเหตุ นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตงัแต่วนัที 10 มกราคม 2561 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

2 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.   นายปิยุช กุปต้า 

       ประธานกรรมการ 

 

 

     วันทีได้รับการแต่งตัง 

      23 ตุลาคม 2554 

49/9 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  

Montreal, Canada 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

    Engineering College, Kota, Rajasthan 

-  Chevening Scholar, Leeds University, UK 

-   Advanced Management Program, CEDEP, 

France 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2555 – 2556 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

การตลาด 

กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Indian Steel & Wire Products Limited 

Tata Steel Processing & Distribution 

Company 

Tata Steel Ltd. 

 

TM International Logistics Limited 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ นายปิยุช กุปต้า เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการแทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลตงัแต่วนัที 30 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

3 

 

เอกสารแนบ  

 

หมายเหตุ นายมาริษ  สมารัมภ์ ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตงัแต่วนัที 7 กรกฎาคม 2560 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.  นายมาริษ  สมารัมภ์  

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

75/8 -  ปริญญาตรีบญัชี University of the East, 

Philippines 

- Program for Management Development,  

Harvard Business School, USA 

- Director Certificate Program  

(DCP : 33/2003) 

- Audit Committee Program  

(ACP : 3/2004) 

- Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA : 3/2008) 

- Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR : 4/2008) 

- The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under new SEC 

act (May 2008) 

- Handling Conflicts of Interest: What the 

Board should do? (2008) 

0 ไมมี่ 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2548 –ปัจจบุัน 

2547 –ปัจจบุัน 

2544 –ปัจจบุัน 

2556 – 2558 

 

2546 – 2558 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ด้านความยังยืน  

กรรมการ 

กรรมการ 

ทีปรึกษา 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

 

บจก. พีเอซ ีสยาม 

บจก. มาร์ช พีบ ี

บจก. เอม็.อี.ด.ี 

บมจ. อัครา รีซอร์สเซส 

 

บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

4 

 

เอกสารแนบ  

 

หมายเหตุ นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล ลาออกจากตําแหน่ง มีผลตงัแต่วนัที 20 มีนาคม 2561 

  

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.   นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

 

70/10 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   Michigan State University, USA 

-  ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Directors Accreditation Program  

(DAP : 4/2003) 

-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

22,000 

(0.00) 

ไม่มี 

 

2551 – ปัจจบุัน 

 

2542 – 2559 

 

2543 – 2556 

 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. ซาบีนา่ 

 

บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

5 

 

เอกสารแนบ  

 

หมายเหตุ นายอลนั แคม เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล มีผลตงัแต่วนัที 20 มีนาคม 2561 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายอลัน แคม 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

8 กรกฎาคม 2560 

 

61/3 -  ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) 

    University of Denver, USA 

-  ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) 

 University of Denver, USA 

-   Director Certification Program 

 (DCP 39/2004) 

-  IOD-Corporate Social Responsibility 

 Program (CSR 1/2006) 

- IOD-Chartered Director Course  

 (CDC 2/2008) 

- Corporate Governance for Capital Market 

 Intermediaries Class (CGI 0/2014) 

- The Role of Chairman Program  

 (RCP 2017) 

0 ไม่มี 2559 – ปัจจบุัน 

2558 – ปัจจบุัน 

2557 – ปัจจบุัน 

 

2556 – ปัจจบุัน 

 

2551 – ปัจจบุัน 

2543 – ปัจจบุัน 

 

2555 - 2559 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

 

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานบริษัท 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ทคิเก็ตเมล่อน จํากดั 

บริษทั แคล-คอมพ์ โฮลดิง (บราซลิ) 

บริษัท นมับาวนั ซูเปอร์ จํากัด 

ปาปัวนิวกินี 

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ลเิบอร์ทสั จํากัด 

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลค็โทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุน  

กรุงศรี จํากัด 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

6 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.   นายหัตถศักดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ 

      กรรมการอิสระ   

      กรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานคณะกรรมการพันธกิจ

เพือสงัคมและความยังยืน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

28 มีนาคม 2556      

60/11 -  ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) 

    New York University, School of Law, USA 

-   ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ  

    University of  Miami, School of Law, USA  

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

(MIA: 1/2007) 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting 

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

Risk Management (MIR: 2/2008) 
- Role of the Compensation Committee Program  
   (RCC: 6/2008)  
- Role of Chairman Program (RCP: 20/2008) 
- Director Certification Program Refresher 

Course 
- Successful Formulation and Execution Strategy  
    (SFE: 1/2008)  
- Monitoring Fraud Risk Management  

(MFM: 1/2009) 
- Chartered Director Class (CDC: 7/2013) 
- Successful Formulation & Execution Strategy 
   (SFE: 18/2013) 
- How to Measure the Success of Corporate 

Strategy  (HMS: 2/2013) 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุัน 

2557 – ปัจจบุัน 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

7 

 

เอกสารแนบ  

  

หมายเหตุ นางสาวอนตุตรา พานโพธิทอง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแทน นางสาวรวีวลัย์  ภิยโยพนากุล มีผลตังแต่วนัที 20 มีนาคม 2561 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.    นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง  

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

20 มีนาคม 2561 

46/2 -  ปริญญาโท การเงินและการลงทุน 

George Washington University, Washington DC, 

USA 

-  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร  

(เกียรตินิยมอันดับหนึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 ไม่มี 2560 – ปัจจบุัน 

2560 – ปัจจบุัน 

 

2558 – 2560 

 

 

กรรมการ 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน 

กรรมการผู้มีอํานาจ 

บริษัท สยามซิตีคอนกรีต จํากดั 

บริษัท ปนูซีเมนต์ นครหลวง จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท ยนิูลีเวอร์ไทยโฮลดิง จํากัด 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

8 

 

เอกสารแนบ  

*เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทตามทีกําหนดในหนงัสือรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  

กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

54/11 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   Oklahoma City University, USA 

-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 

- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 

- Finance for Non-Finance Directors Program  

 (FND : 7/2003) 

 

 ไม่มี 2539 – ปัจจบุัน 

2544 – 2557 

 

 

รองผู้จัดการอาวโุส 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

9 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

9.   นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 

       กรรมการบริษัท และกรรมการ 

คณะจัดการ 

 

 

    วันทีได้รับการแต่งตัง 

      29 เมษายน 2559 

 

58/10 -   ปริญญาตรี Commerce  

-   Chartered Accountant, Institute of Chartered of 

Accountants of India 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2556 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 

 การเงนิ 

กรรมการดา้นการเงนิ 

 

Jamshedpur Utilities and Services 

Company Ltd. 

Tata Steel Holdings Pte. Ltd. 

T S Global Holdings Pte. Ltd. 

T S Global Procurement Company Pte. 

Ltd. 

T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd. 

ProCo Issuer Pte. Ltd. 

TSIL Energy Limited  

Tata Sponge Iron Ltd 

Tata Steel Ltd. (India & SE Asia) 

 

Cairn India Ltd. 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

10 

 

เอกสารแนบ  

 

 

หมายเหตุ นายอาชีช อนปัุม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน มีผลตงัแต่วนัที 30 มกราคม 2561 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.   นายอาชีช อนปัุม 

       กรรมการบริษัท  

 กรรมการคณะจัดการ และ 

 กรรมการพันธกิจเพือสงัคมและความ

ยังยืน 

 

 

     วันทีได้รับการแต่งตัง 

      30 มกราคม 2561 

49/9 -   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครืองกล) 

Birla Institute of Technology Ranchi, India 

- Advanced Management Program CEDEP,  

    (INSEAD, France) 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 

 

2556 - 2558 

 

2552 – 2556 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

Executive-in Charge Tubes 

Division 

Chief of Marketing & Sales, 

Long Products 

NatSteel Holdings Pte. Limited, 

Singapore  

Tata Steel Limited, India 

 

Tata Steel Limited, India 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

11 

 

เอกสารแนบ  

 

*เป็นกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทตามทีกําหนดในหนงัสือรับรอง

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.   นายราจีฟ มงักัล* 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการบริษัท  

กรรมการคณะจัดการและ 

กรรมการพันธกิจเพือสงัคมและความ

ยังยืน 

  

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 ธันวาคม 2556 

 

50/7 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)        

   (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India 

-  PGDBM, XLRI  Jamshedpur, India 

-  Advanced Management Program CEDEP  

   (INSEAD, France) 

-  Global Leadership Development 

 Programme, India/UK 

- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุัน 

2553 – 2556 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

 

 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

12 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ 

    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2559 

52/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

-  Global Leadership Development Programme, 

India/UK 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุัน 

2555 – ปัจจบุัน 

 
 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

15 กันยายน 2559 

 

 

52/10 - Bachelor of Commerce, Calcutta 

University 

- Chartered  Accountant, Institute of 

Chartered  Accountants of India 

- General  Management Programme, 

CEDEP, France 

-  Global Leadership Development    

Programe, India/UK 

- Director Certification Program  (DCP : 

241/2017), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุัน 

2559 – ปัจจบุัน 

 

2556 – 2559 

 

 

2556 - 2559 

 

 

 

2550 – 2556 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

Chief Financial Controller 

(Business Analysis and 

Group Reporting) 

กรรมการ 

 

 

 

Chief (Corporate Accounts and 

Financial Reporting)  

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม และ บจก. 

เหลก็สยาม (2001) 

Tata Steel Limited 

 

 

TM International Logistics Limited, 

TS Alloys Limited, Tata Steel 

Processing & Distribution Limited และ 

International Shipping&Logistics FZE 

Tata Steel Limited 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

14 

 

เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

13.  นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มกราคม 2553 

 

55/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไม่มี 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

15 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

14.  นาย ไพฑูรย์ เชือสขุ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –จัดหา 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

55/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

0 

 

ไมมี่ 2555 - 2556 

 

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

16 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

15.  นายชยัเฉลิม บุญญานวุตัร 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

การตลาดและการขาย 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

 31 กรกฎาคม 2555 

49/9 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- Global Leadership Development 

Programme, at India/UK 

 

 

 

0 

 

ไมมี่ 2555 – 2559 

 

 

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายอมิท คนันา 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร

การลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน  2558 

 

51/4 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

National Institute of Technology 

Jamshedpur,  India 

0 ไมมี่ 2557 - 2558 

2553 - 2557 

 

 

 

Head Improvement Initiatives 

Head Integrated Electrical 

Maintenance – Power House & 

Industrial Gases Department 

 

Tata Steel Limited, India  

Tata Steel Limited, India  

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.   นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานชลบุรี 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

 

59/3 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล) 

Bihar Institute of Technology, India 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน          

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

18.   นายพรชัย ตังวรกุลชัย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานระยอง 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2559 

48/9 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

0 

 

ไม่มี 2559 – ปัจจบุัน 

2551 – 2559 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ผลิตเหลก็รีด โรงงาน

ชลบรีุ 

 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

19.  นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มิถุนายน 2559 

 

46/4 -  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), 

Carnegie Mellon University, USA 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

0 

 

ไมมี่ 2259 – ปัจจบุนั 

2558 – 2559 

2557 – 2558 

2555 – 2557 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนเหลก็แท่ง 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนเหลก็แท่ง 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนซอ่มบํารุง 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 

21 

 

เอกสารแนบ  

 

หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท มีผลตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2560 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางอริศรา ณ ระนอง 

เลขานกุารบริษัท 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 พฤษภาคม 2560 

52/6 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Bridgeport,  

 Connecticut, USA 

-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 ไม่มี 2554 - 2560 

 

 

 

ผู้จัดการสว่น – สว่นสือสาร

และกิจกรรมองค์กร 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

 



           เอกสารแนบ   

1 

 

 

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

ซึงดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 

 
ชือ – สกลุ 

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

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

. นายวนัเลิศ       การวิวฒัน์  / / / 

. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี - / / 

. นายศิโรโรตม์    เมธมโนศกัด ิ / / / 

5. นายอรุน คูมาร์  ชอว์ดารี // - - 

6. นายพรชยั        ตงัวรกลุชยั / - // 

7. นายรุ่งโรจน์      เลศิอารมย์ - // - 

  คน  คน  คน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ   

2 

 

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

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

50/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ 
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 

2553 – 2556 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

 

NatSteel Holdings Pte., Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 

2.    นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

       รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

       การผลิต 

52/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

3 

 

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

 

ชือ – สกลุ / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

55/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตนิิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

4.    นายพรชยั ตงัวรกุลชยั 
 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  

โรงงานระยอง 

48/9 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

0 
 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 

2551 – 2559 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรีด 

โรงงานชลบุรี 

 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

5.    นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

59/3 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(เครืองกล) Bihar Institute of 
Technology, India 

0 
 

ไม่มี 2555 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ   

4 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  
 

 

50/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรต ิ
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 

2553 – 2556 

 

 

กรรมการ 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

 

NatSteel Holdings Pte., Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 

2.   นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

      รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

      การผลิต 

52/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

5 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิาร

อบรมเกียวกับบทบาท หน้าที และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

52/10 - Chartered Accountant, 
Indian Institute of Chartered 
Accountant, India 

- Commerce, Calcutta University 

0 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 
2556 – 2559 
 
 

2551 – 2559 
 
 
 

2550 – 2556 

กรรมการ 
Chief Financial Controller 
(Business Analysis and 
Group Reporting) 

กรรมการ 
 
 
 

Chief (Corporate Accounts and 
Financial Reporting) 

NatSteel Holdings Pte., Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 

 
TM International Logistics 
Limited, TS Alloys Limited, Tata 
Steel Processing & Distribution 
Limited และ International 
Shipping& Logistics FZE 
Tata Steel Limited, India 
 

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

55/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

5.   นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 
      ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

46/4 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
(โลหการ), Carnegie Mellon 
University, United States 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
(โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 
 

ไม่มี 2259 – ปัจจบุนั 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
 
2555 – 2557 

กรรมการ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ส่วนเหล็ก
แทง่ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ส่วนเหล็ก
แทง่ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ส่วนซ่อม
บํารุง 

บจก. เหล็กสยาม ( ) 
บจก. เหล็กสยาม ( ) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
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รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายราจีฟ มงักัล* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  
 
 

50/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรต ิ
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 
2553 – 2556 

 

 

 

 

กรรมการ 
ผู้บริหาร Tubes SBU 

 

NatSteel Holdings Pte., Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 

2.   นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

      รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

      การผลิต 

52/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบัง 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 
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รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

52/10 - Chartered Accountant, 
Indian Institute of Chartered 
Accountant, India 

- Commerce, Calcutta University 

0 ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 
2556 – 2559 
 
 
2551 – 2559 
 
 
 
2550 – 2556 

กรรมการ 
Chief Financial Controller 
(Business Analysis and 
Group Reporting) 
กรรมการ 
 
 
 
Chief (Corporate Accounts and 
Financial Reporting) 

NatSteel Holdings Pte., Ltd. 

Tata Steel Limited, India 

 

 
TM International Logistics 
Limited, TS Alloys Limited, Tata 
Steel Processing & Distribution 
Limited และ International 
Shipping& Logistics FZE 
Tata Steel Limited, India 
 

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

55/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

 

5.    นายพรชยั ตงัวรกุลชยั  
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

48/9 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

0 
 

ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั 
2551 – 2559 
 
 

กรรมการ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรีด 
โรงงานชลบุรี 

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

 



 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที  มีนาคม 2561 

 

        

      

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง / 

วันทีได้รับการแต่งตัง  

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธิุดา แก่นจันทร์ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มิถุนายน 2553 

50 -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์ 

    และวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเอแบค  (ABAC) 

-  Certified Public Accountant  ออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  Certificate of CFO  

   ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  สมันา “COSO 2013 Internal Control Framework” 

จัดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

-  สมันา “IT Audit” จัดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ์ 

-  สมัมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide 

ACPG 12/2014”    จัดโดย Thai Institute of 

Directors 

-  สมัมนา “Beyond Just Auditing”  

    จดัโดย Intelligence Business Networks 

-  สมัมนา” Good Corporate Governance”   

    จัดโดย National Corporate Governance Committee 

-  สมัมนา “Strengthening Corporate Governance 

Practices in Thailand”  

จัดโดย  Thai Institute Of Directors 

0 ไมมี่ 2553 – ปัจจบุัน 

 

 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส - 

ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 


