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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้ขึน้ตามโครงสร้างการ

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

(SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั ในปีพ.ศ. 2549 Tata Steel 

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

สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษัทได้เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) (TSTH) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่น

ร้อยละ 100 ด าเนินธุรกิจ เป็นบริษัทลงทนุ มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ทัง้นี ้TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จดัตัง้ขึน้

ภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลติเหลก็ที่หลากหลายในสามอนัดบัแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท าการผลิตใน

ประเทศอินเดีย) อยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษัทท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย แตม่ีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อยา่งกว้างขวางกวา่ จึงสามารถให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืบริษัทอยา่งเต็มที่ในเร่ืองการด าเนินงานทาง

ธุรกิจ ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภยั IT และการขายระหว่างประเทศ โดย

ผ่านทางส านกังานเครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขบัเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลกัษณะ

ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทยอ่ยคือ N.T.S. SISCO และ 

SCSC  ซึ่งทัง้สามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา  บริหารงานโดยทีม

ผู้บริหารที่มีความเช่ียวชาญด้านธุรกิจเหลก็ 

การด าเนินงานของบริษัทเป็นการด าเนินงานในภาพรวมของกลุม่บริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารระดบัสงูสดุ 

และบริษัทย่อยทัง้สามจะดแูลด้านการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทก าหนดไว้ทัง้ด้านการตลาด การ

วางแผนการผลติ การจดัหาวตัถดุิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ทาทา สตีล  (ประเทเไทย )  มุ่งมัน่ในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่

เหนือระดับ ส าหรับเหลก็ก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เราจะท าให้วิสยัทเัน์ของเราบรรลผุลส าเร็จ ด้วยการเพาะบม่วัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ และการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ควบคูไ่ปกบัการรักษาไว้ซึง่การท างานอยา่งมคีวามสขุของพนกังานและการยดึมัน่ในมาตรฐานสงูสดุของ

การด าเนินธุรกิจอยา่งมจีรรยาบรรณ 

ความปลอดภยั: ลดอตัราความถ่ีการบาดเจ็บถงึขึน้หยดุงาน (LTIF) ให้เป็นเนูย์ มุง่สูค่วามเป็นองค์กรที่ปราเจากการบาดเจ็บ 

1.2 ประวัติและพัฒนาการที่ส าคญั 

ประวตัิและพฒันาการท่ีส าคญัทีผ่า่นมามดีงันี ้

2545  บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ในช่ือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” (MS) 
 บริษัทควบรวมกิจการระหวา่ง N.T.S. กบั SISCO และ SCSC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทซเิมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั 

(CHC) 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทยอนมุตัใิห้หลกัทรัพย์ของบริษัทเร่ิมซือ้ขายภายใต้หมวด “REHABCO” 

2547 

2548 
 ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทกลบัสูห่มวด “CONMAT” 
 CHC บรรลขุ้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยูใ่นบริษัททัง้หมดให้แก่กลุม่ Tata Steel 

2549  กลุม่ Tata Steel ร่วมกนัยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัททัง้หมดโดยสมคัรใจ จากผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการทัว่ไป 
 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลีย่นจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 
 บริษัทเปลีย่นช่ือจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทเไทย) จ ากดั 

(มหาชน)” 
 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาเเปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซือ้ขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 

2550  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2549 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของก าไร
สทุธิ) 

2551  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั  ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท (20% 
ของก าไรสทุธิ) 

2552  โครงการเตาถลงุขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวตัถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์   
ถือเป็นโครงการแรกของประเทเไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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2554 

 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาเปรับเปลีย่นหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยูใ่นหมวด “STEEL” 
 โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ )MBF) หยดุการผลติเป็นการชัว่คราว เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่มีราคาสงูขึน้และคาดวา่จะ

กลบัมาด าเนินการผลติเมื่อความผนัผวนของราคาวตัถดุิบกลบัเข้าสูส่ภาวะการณ์ทีเ่หมาะสม 
 บริษัทเปิดตวัตราสนิค้าใหม ่“TATA TISCON” ในเดือนสงิหาคม 2554 

2555  บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลา”)Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ ผลิตเพียงรายเดียวใน 
ประเทเไทย 

 บริษัทเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสัน่สะเทือนแผ่นดินไหว” ครัง้แรกในประเทเไทย ส าหรับพืน้ที่ที่มี
แนวโน้มเร่ืองแผน่ดินไหว 

2556 
 

2557 

 

2558 
 
 
 
2559 

 

 

 

 

 

2560 

 

 บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 
 N.T.S ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่ ประจ าปี 2556 ประเภทการบริหารความปลอดภยั จากนายกรัฐมนตรี 
 บริษัทได้รับรางวลั CSR Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบยีนด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมดเีดน่จากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 
 N.T.S ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่” ประจ าปี 2557 ประเภทการบริหารคณุภาพ จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
 บริษัทได้รับการคดัเลอืก ให้อยูใ่นรายช่ือ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรือรายช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” 
 บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน าร่องในการประกาเเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability 

Forum เพื่อสง่เสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมติรและค านงึถงึสทิธิเดก็ 
 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว 2558” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
 บริษัท ได้รับรางวลั Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน 
 SCSC ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่” ประเภทการบริหารความปลอดภยั จากนายกรัฐมนตรี 
 SCSC ได้รับรางวลั Gold Award จากการแขง่ขนัน าเสนอผลงานการจดัการและควบคมุคณุภาพในงานมหกรรม

คณุภาพแหง่ชาต ิICQCC ประจ าปี 2559 (International Convention on Quality Control Circle 2016) ทีจ่ดัขึน้
ในประเทเไทย 

 SISCO ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้
อยา่งยัง่ยืน ซึง่จดัขึน้โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SCSC ได้รับรางวลั “ธงธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม” ประจ าปี 2559 จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทเไทย 
 บริษัทจดัมหกรรมการแขง่ขนัเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผา่นเกึ” เพื่อยกระดบัแบรนด์

ของบริษัท 
 บริษัทได้รับรางวลั “หุ้นยัง่ยืน” และ “รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 ระดบั Recognition” จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 
 N.T.S. ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่ ประเภทการบริหารงานความปลอดภยั” จากนายกรัฐมนตรี 
 N.T.S., และ SCSC ได้รับรางวลั “สถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

การท างาน ระดบัประเทเ” จากส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน 
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 N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟตุพริน้ท์
ขององค์กร( จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก )องค์การมหาชน( 

 N.T.S. ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
 SCSC ได้รับรางวลั “Green Star Award” จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทเไทย 
 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
 SCSC ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้

อยา่งยัง่ยืน )CSR-DIW) และ SISCO ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน )CSR-DIW) ระดบัตอ่เนือ่ง 

 SCSC ได้รับรางวลั “ไคเซ็นระดบัเหรียญทอง” 
2561  คะแนน TBEM เพิ่มสงูขึน้จาก 540 คะแนน (ผลงานดี( เป็น 559 คะแนน (ผู้น าในอตุสาหกรรมที่เปิดตวัใหม(่  

 บริษัทได้รับรางวลั “หุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2561” และ “บริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน ประจ าปี 2561 ประเภท
ดีเดน่” จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 

 N.T.S ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกบัชุมชน
ได้อย่างยัง่ยืน )CSR-DIW) และ SCSC และ SISCO ได้รับรางวลัจากจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน )CSR-DIW) ระดบัตอ่เนื่อง  

 SCSC และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

 N.T.S และ SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อตุสาหกรรม 

 SISCO ได้รับรางวลั “การจดัการของเสยีที่ดีตามหลกั 3Rs” จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
 N.T.S ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่ ประจ าปี 2561 ประเภทการบริหารงานคณุภาพ” จากนายกรัฐมนตรี 
 N.T.S และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัประเทเ” จากส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจดัสรรก าลงัการผลติส าหรับแตล่ะบริษัทยอ่ยด้วยเป้าหมายที่จะท าให้เกิดผลก าไรสงูสดุแก่บริษัทโดยรวม 

ด้วยความช านาญเฉพาะและความสามารถในการผลติของแตล่ะโรงงาน และการตดัสนิใจอยา่งมอือาชีพสามารถผลติสนิค้าได้

หลากหลาย จงึสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการของตลาดและลกูค้าได้อยา่งเตม็ที่ 

บริษัทย่อย 
ทุนช าระแล้ว )ล้านบาท(  

ณ 31 มีนาคม 2562 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ 

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

บจก. เหลก็สยาม (2001) 120.00 ผลติเหลก็ เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลติเหลก็ เหลก็เส้น 

 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 6  

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

การด าเนินงานของกลุม่บริษัทเก่ียวข้องกบัสว่นงานธุรกิจเดียวคือการผลติและการขายผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาว โดยมีสดัสว่นของ

รายได้จากการจดัจ าหนา่ยตามประเภทผลติภณัฑ์ ซึง่มีการผลติโดยแตล่ะบริษัทยอ่ย ดงันี ้

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  

ประเภทผลติภณัฑ์  ปี 2561 – 2562  ปี 2560 – 2561  ปี 2559 – 2560  

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

ภายในประเทศ           

เหลก็เส้น  12,064 54.3  12,174 54.7  12,929 65.6  

เหลก็ลวด  6,801 30.6  6,977 31.4  4,263 21.6  

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็  827 3.7  1,094 4.9  1,106 5.6  

อื่นๆ  61 0.3  52 0.2  95 0.5  

รวมรายได้จากการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ 

  

19,753 

 

88.9 

  

20,297 

 

91.2  

 

18,393 

 

93.3  
  

 
  

 
  

 
  

ส่งออก  
 

  
 

  
 

 
 

เหลก็เส้น  2,200 9.9  1,729 7.8  1,295 6.6  

เหลก็ลวด  269 1.2  220 1.0  13 0.1  

รวมรายได้จากการส่งออก  2,469 11.1  1,949 8.8  1,308 6.7  
           

รวมรายได้จากการจัดจ าหน่ายทัง้สิน้  22,222 100.0  22,246 100.0  19,701 100.0  
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าเนูย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 20-2559 ชัน้
คณุภาพ SR24 

1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าเนูย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 24-2559 ชัน้
คณุภาพ SD40 และ SD50 

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ส าหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น 
คาน เสา พืน้ของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาเหลก็ข้ออ้อยคณุภาพพิเเษให้มีคณุสมบตัิสามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึน้ 
)เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ( ซึ่งระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก ซุปเปอร์ดกัไทล์ ชัน้คุณภาพ SD40 และ SD50 ที่มี
เส้นผา่เนูย์กลางขนาด 10-40 มม. 

ในอนาคตบริษัทก าลงัพฒันาเหลก็ข้ออ้อยชัน้คณุภาพ SD60  

2. เหล็กลวด 

ประกอบด้วย 

2.1  เหล็กลวดคาร์บอนต ่าชัน้คุณภาพ  SWRM6-22 มีเส้นผ่าเูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 348-2540 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลติ เช่น ตะแกรงเหลก็ไวร์เมช ลวดผกูเหลก็ ตะป ู
ลวดตาขา่ย ลวดชบุสงักะส ีลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ ่เป็นต้น 

2.2  เหล็กลวดคาร์บอนส าหรับงานย า้หัวและงานทุบขึน้รูปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าเนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. 
ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม)มอก.( เลขท่ี 2243-2548 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลติ เช่น น๊อต สลกั และสกรู 
เป็นต้น 

2.3  เหล็กลวดส าหรับท าแกนลวดเชื่ อมแบบพอกหุ้ม  SWRY11 มีเส้นผ่าเูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 2244-2548 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลติ เช่น ลวดเช่ือม เป็นต้น  

2.4  เหล็กลวดคาร์บอนสูงชัน้คุณภาพ SWRH27-82 มีเส้นผ่าเูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 349-2548 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลิต เช่น ลวดเหล็กแรงดึงสงู ลวดเหล็กตีเกลียว 
ลวดขอบยางรถยนต์ สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด และลวดสลงิ เป็นต้น 
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ประกอบด้วย เหล็กฉาก  และ เหล็ ก รา งน า้  ชั น้ คุณภาพ  SM400-570 และSS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม )มอก.( เลขที่ 1227-2558 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า บกส ส าหรับใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างตา่งๆ 
เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลงัคา เสาสง่ไฟฟ้า เป็นต้น 

4. เหล็กเพลา 

ชัน้คณุภาพ SS400-540 มีเส้นผา่เนูย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ JIS G3101 )1995( ส าหรับการใช้
งานทัว่ไป และชัน้คณุภาพ S10C-S50C มีเส้นผา่เนูย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ JIS G4051 )1979( 
ส าหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิเวกรรม  

5. เหล็กตัด และดัดส าเร็จรูป 

เป็นผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างส าเร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ ใช้งานออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วน
เป็นวตัถดุิบและสัง่ให้บริษัทด าเนินการตดั และหรือดดัตามรูปแบบท่ีต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งสง่ผลดีในหลายด้าน เช่น ค่า
เหลก็ที่เหลอืจากการตดั ประหยดัพืน้ท่ีในการดดั การใช้คนที่มีทกัษะในการดดั เหล็กตดัและดดั ผลิตด้วยเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัที่
โรงงานและขนสง่ทนัเวลาสูส่ถานท่ีก่อสร้าง จากข้อจ ากดัในการวางอปุกรณ์การดดัและการกองเก็บ และความพร้อมของแรงงาน
ที่มีทกัษะ สง่ผลให้สดัสว่นของเหล็กตดัและดดัส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 

บริษัทได้ผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กปลอกส าเร็จรูป )Stirrup) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์ ส าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้ผลิตเหล็กเดือยส าเร็จรูป )Dowel) ซึ่งมีคณุสมบตัิ
เทยีบเทา่ ASTM A615 เกรด 60 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ส าหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็น
ต้น 
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษัทยอ่ยของ ทาทา สตีล )ประเทเไทย( ทกุบริษัทซึง่ประกอบด้วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมระบบ
การบริหารงานสูค่ณุภาพ และมาตรฐานในระดบัสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคณุภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก าหนดทัว่ไปวา่ด้วยความสามารถของห้องปฏิบตัิการทดสอบ 
และห้องปฎิบตัิการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005  

นอกจากนี ้บริษัทยงัตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทย่อยทกุบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for 
Organization (CFO)” (คาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร( จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก )องค์การมหาชน( อีกด้วย 

บริษัทยงัได้ให้ความส าคญัสงูสดุตอ่มาตรการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสขุอนามยัของพนกังานทกุคน 
บริษัทย่อยทกุบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลส าหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตามมาตรฐาน 
TIS18001-2554 และ BS OHSAS18001:2007 

รวมถึงที่บริษัททาทา สตีล )ประเทเไทย( ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจัดหา ยงัได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของ
ระบบบริหารงานคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
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สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทจะใช้สทิธิประโยชน์ส าหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่ได้รับจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ )BOI)  ที่บริษัทยอ่ย มี
อยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่สทิธิประโยชน์ดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
ปริมาณการผลิต 

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

NTS 

ระยะที่ 2 

 

 

 

MBF* 

 

 

 

500,000 

 

 

 

500,000 

 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีนิติบคุคลเป็นเวลา 8 ปี ตัง้แตปี่ที่เร่ิมด าเนินการ  
(เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) 

 ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ตัง้แตปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถน ามาหกัก าไรท่ีต้องเสยีภาษี 
ใน 5 ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี  
ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้ (พฤเจิกายน ปี 2552 – พฤเจิกายน ปี 2560) 

 ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ตัง้แตปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถน ามาหกัก าไรท่ีต้องเสยีภาษี 
ใน 5 ปีถดัไป 

 *Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลงุขนาดเล็ก 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
ตลาดภายในประเทศ 
1. เหลก็เส้นก่อสร้าง 

บริษัทจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพ และจังหวดัต่างๆ ทุกภมูิภาค รวมถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ที่เป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยงัคงมีการเพิ่ม

ตวัแทนจ าหนา่ยรายใหมใ่นจงัหวดัตา่งๆ ทกุภมูิภาค โดยการประเมินตามศกัยภาพ ความต้องการและการเติบโตของแต่ละพืน้ที่ 

บริษัทมีการจดัตัง้ทีมพฒันาตลาด เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ  เหล็กเส้นรับ

แรงสงู SD50 เหล็กตดัและดัดส าเร็จรูป เหล็กปลอกส าเร็จรูป และเหล็กเดือยส าเร็จรูป ไปยังผู้ ออกแบบ เจ้าของโครงการ 

หน่วยงานราชการ ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง และผู้ รับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วยให้ความรู้แก่พนกังานของตวัแทนจ าหน่ายทัง้ด้าน

เทคนิค และจุดขายของผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทมีการสนบัสนนุกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดใน

กลุม่ผู้แทนจ าหนา่ยรายหลกั อีกทัง้มีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวสัดกุ่อสร้างสมยัใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น 

ร้านโกลบอลเฮ้าส์ ไทวสัด ุเมกาโฮม และดโูฮม เป็นต้น 

2. เหล็กลวด 

บริษัทจ าหน่ายแก่ผู้ ผลิตลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลกั มีบางส่วนขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของผู้ ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลกูค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่าย

การตลาดและการขาย กลุม่เทคโนโลยีและสว่นวางแผนการผลติ 

บริษัทยงัคงมุง่เน้นการผลติผลติภณัฑ์พิเศษเฉพาะตามความต้องการของลกูค้า และการใช้งานในขัน้สดุท้าย บริษัทมีการพฒันา

เหลก็ลวดส าหรับผลติลวดเหลก็เสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึง่เป็นลวดเหลก็คณุภาพสงู 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

บริษัทจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพ และจังหวดัต่างๆ ทุกภูมิภาคและยงัคงมีการเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายรายใหม่ใน

จงัหวดัต่างๆ ทกุภมูิภาค อีกทัง้การจดัทีมบริการลกูค้าเข้าพบผู้ ใช้ปลายทางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โ รงงาน ผู้ผลิตชิน้สว่นงาน

การไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการสนิค้าและบริการมาปรับปรุงและพฒันาตอ่ไป 

4. เหล็กเพลา 

บริษัทจ าหนา่ยแก่ผู้ผลติชิน้สว่นประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง 
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5. เหล็กตัด และดัดส าเร็จรูป 

บริษัทจ าหนา่ยผา่นตวัแทนจ าหนา่ยทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั และโดยตรงไปยงัผู้ รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ 

บริษัทจดัทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกบัผู้ ใช้ในด้านการวางแผนผลิต และสง่มอบผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการใช้ของลกูค้า 

ทกุผลติภณัฑ์ทางบริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ วิทย ุสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และรถสาธารณะ ทัง้ในกรุงเทพ

และตา่งจงัหวดั  อีกทัง้จดักิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ และผลกัดนัสินค้าไปยงัลกูค้ารายย่อย

กบัผู้แทนจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง 

ตลาดส่งออก 

บริษัทสง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้าง และเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา 

ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TATA TISCON ไปยงัประเทศอินเดีย บริษัทมีสดัส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ 11 ของ

ยอดขายรวม 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่  เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศ

ออสเตรเลีย/ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหล็กลวดตามมาตรฐาน SIRIM 

(ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการสง่ออก 
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สัดส่วนของช่องทางจัดจ าหน่าย 

ช่องทางจ าหน่าย 
ปีการเงนิ (ร้อยละ) 

ปี 2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 ปี 2558-2559 ปี 2557-2558 

ขายตรง 45 46 39 34 32 

ตวัแทนจ าหนา่ยสว่นภมูิภาค 21 18 18 18 18 

ตัว แทนจ าหน่ า ย ในก รุ ง เ ทพฯ  และ

ปริมณฑล 

34 36 43 48 50 

รวม 100 100 100 100 100 

 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

อ้างอิงจากสถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทยความต้องการใช้เหลก็ของประเทศไทยอยูท่ี่ 17.4 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 

4.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการน าเข้าอยูท่ี่ 12 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 69 
ของความต้องการใช้เหลก็ของประเทศไทย 

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.8 ล้านตนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการ
น าเข้าอยูท่ี่ 2.9 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 51 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของ
ประเทศไทย  
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ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย 

ปี ปริมาณการผลติ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

น าเข้า 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

สง่ออก 
(ล้านตนั) 

การเติบโต
(ร้อยละ) 

ความ
ต้องการใช้ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

น าเข้า 
(ร้อยละของความ
ต้องการใช้) 

2561 7.11 3.5 12.05 6.4 1.71 10.3 17.44 4.8 69.1 

2560 6.87 -13.9 11.33 -10.2 1.55 20 16.54 -13.7 68.0 

2559 7.98 22.8 12.61 10.3 1.29 8.1 19.28 15.3 65.3 

2558 6.50 -3.7 11.44 -3.94 1.20 -11.4 16.74 -3.2 68.3 

2557 6.75 -5.2 11.90 -2.9 1.35 -3.1 17.35 -3.7 68.8 

2556 7.12 1.4 12.25 8.5 1.40 0.3 17.97 6.3 68.2 

2555 7.02 1.2 11.29 23.6 1.40 9.7 16.91 14.3 66.8 

 

ภาวะการแข่งขัน  

ตลาดภายในประเทศ 

คูแ่ขง่ของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท กลา่วคือ 

1. ผู้ผลติที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) จดัหาเศษเหลก็ทัง้ภายในประเทศ และน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปท่ีเรียกวา่ เหลก็แทง่ (วิธีการนีส้ามารถจ ากดัสารมลทินได้

เกือบร้อยละ 100 ท าให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพตลอดทัง้เส้น) ซึ่งจะถูกน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น เหล็ก เส้น เหล็ก

ลวด เหลก็รูปพรรณ และเหลก็พิเศษ 

2. ผู้ผลติที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) จดัหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบ

ในการผลิตผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนีต้้องใช้เศษเหล็กที่มีคณุภาพสงูกว่า และการควบคมุการ

ผลิตที่เข้มงวดตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัแยกเศษเหล็กจนถึงการปรุงน า้เหล็ก ซึ่งอาจท าให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ

ตลอดทัง้เส้น เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภณัฑ์) โดยกระบวนการนีจ้ะมีข้อได้เปรียบทางด้าน
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ต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่สัน้กว่า ซึ่งจะถกูน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็ก

รูปพรรณ 

3. ผู้ผลติที่ไมม่ีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จดัหาเหลก็แทง่ทัง้ภายในประเทศ และน าเข้าจากตา่งประเทศ ซึง่จะถกูน าไปผลติ

ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณ และเหลก็พิเศษ 

4. ผู้น าเข้าผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ ทัง้ที่เป็นผู้ ใช้ และผู้น าเข้ามาจัด

จ าหนา่ย 

เมื่อพิจารณาก าลงัการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศที่มีโดยรวม

ประมาณกวา่ 15 ล้านตนั กบัความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2561 ที่ 5.8 ล้านตนั จะเห็นได้ว่ายงัคงมีก าลงั

การผลติเหลอืเพียงพอท่ีจะรองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไมต้่องมีการน าเข้าแตอ่ยา่งใด 

ในปีที่ผา่นมาธุรกิจเหลก็มีการแขง่ขนัสงู ผู้ผลติภายในประเทศรายเดิมมีการลงทนุ และวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญเพื่อผลติเหล็กคณุภาพ

ที่สงูขึน้ และการเพิ่มขึน้ของผู้ผลติรายใหมใ่นแบบเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) 

ด้วยนโยบายการปรับลดก าลงัการผลิต และความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึน้ ท าให้การส่งออกผลิตภณัฑ์เหล็กจาก

ประเทศจีนลดลง อนึง่ในปีที่ผา่นมาไทยมีการน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็ลวดจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียสงูขึน้มาก บริษัทจึง

ต้องติดตามสถานการณ์การน าเข้าเหลก็ลวดจากเวียดนามและมาเลเซียอยา่งใกล้ชิดเช่นกนั 

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษัทยงัคงมุง่เน้นการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน ได้แก่ประเทศลาว ประเทศกมัพชูา ประเทศ

เมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่แข่งขนัหลกัในประเทศลาว และประเทศกมัพชูา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม สว่น

ในประเทศเมียนมาร์ คือผู้ผลติประเทศจีน แตส่นิค้าที่ผลิตจากประเทศไทยยงัคงเป็นที่ยอมรับในเร่ืองคณุภาพที่เหนือกว่า จึงท า

ให้มีการสง่ออกอยา่งตอ่เนื่อง ในสว่นประเทศอินเดีย บริษัทยงัสง่ออกอยา่งตอ่เนื่องไปยงักลุม่ลกูค้าของทาทา สตีล 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2562 

กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF) ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่

ระดบัร้อยละ 3.5 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในระดบัร้อยละ 3.7 ซึ่งสะท้อนจากการลดลงอย่างต่อเนื่องในอตัราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศพฒันาแล้วและประเทศก าลงัพฒันา การหดตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนติน่า และประเทศตรุกี  

รวมถึงผลกระทบของการด าเนินการทางการค้าของจีน และเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ เศรษฐกิจประเทศจีนถกูคาดการณ์ชะลอตวัลงที่

ระดบัร้อยละ 6.2 ซึง่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.6 (CNBS) ซึง่ทางการจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.3 
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ในปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จากปี 2561 ซึง่มาจากการลงทนุเพิ่มในโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟและทาง

หลวง 

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดบัร้อยละ 3.5-4.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คงที่จากปีก่อนที่ระดบัร้อยละ 4.1 (สภาพฒัน์) โดยมีปัจจัย

สนบัสนนุประกอบด้วย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง

ตอ่เนื่อง การปรับตวัดีขึน้ของการลงทนุภาคเอกชนตามการเพิ่มขึน้ของอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพื่อสง่เสริมการเติบโตของการ

สง่ออก และการเพิ่มขึน้ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การเร่งตวัขึน้ของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหน้าของ

โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัๆ โดยเฉพาะโครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor; EEC) ที่มีการลงเสริมให้นกัลงทนุชาวตา่งชาติเข้ามาร่วมลงทนุ อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มขึน้ของแรงขบัเคลื่อนจากภาคการ

ทอ่งเที่ยว และการเปลีย่นแปลงทิศทางการค้า การผลติและการลงทนุระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลก แตอ่ยา่งไรตาม ยงัมีปัจจยัเสี่ยงจากความของสงครามการค้า และความไม่แน่นอนจากการเมืองที่อาจสง่ผล

กระทบในแง่ลบกบัเศรษฐกิจไทย ด้านสนิค้าเหลก็สถาบนัเหลก็โลกประมาณความต้องการใช้เหลก็ของโลกไว้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน การชะลอตวัลงของการผลติรถยนต์และกิจกรรมการก่อสร้างที่คาดวา่จะเติบโตเลก็น้อย ท าให้ความต้องการ

ใช้เหลก็เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 

ความต้องการใช้เหลก็ของประเทศจีนมีแนวโน้มของการเติบโตเทา่กบัปีก่อน ซึง่มาจากความตงึเครียดทางการค้าของระหว่างจีน

และสหรัฐอเมริกา สง่ผลให้ความต้องการใช้เหลก็มีการชะลอตวัลง 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากการเพิ่มขึน้ของผู้ ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

(Induction furnace) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทนุใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน และการน าเข้าผลิตภณัฑ์เหล็ก

จากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย มาตรการการเพิ่มภาษีเหลก็น าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่อาจท า

ให้ราคาเหล็กผนัผวน และการหาประเทศส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ซึ่งท าให้รบกวนสมดุลของอุปสงค์ อุปทานในภมูิภาค

อาเซียน 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานบนพืน้ฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยัง่ยืน

ด าเนินงานในแนวทางความยัง่ยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะขยายไปสูห่่วงโซ่อปุทานอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน 

และสือ่สารนโยบายเก่ียวกบัจริยธรรมอยา่งสม ่าเสมอ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภยัแก่ผู้ เก่ียวข้อง

ในหว่งโซอ่ปุทานและคูค้่าทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องในหว่งโซอ่ปุทานสามารถน าไปพฒันาระบบท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองได้อยา่ง

เหมาะสม 
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บริษัทจดัหาวตัถดุิบและผลติภณัฑ์อื่นๆ ทัง้จากตลาดภายในประเทศและการน าเข้าโดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลกั 

โดยมีสดัสว่นของการจดัหาภายในประเทศและการน าเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 79 และร้อยละ 21 ส าหรับปี 

2561 – 2562  สดัสว่นการจัดหาสว่นใหญ่จากในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เนื่องจากระยะเวลาการสง่มอบสัน้ สามารถลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง ลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และเกิดการสร้างงานและ

ขบัเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานการณ์การตงึตวัด้านราคาวตัถุดิบ และวตัถดุิบหลกัมีราคาสงูอนัเป็นผลมาจากนโยบายด้านสิง่แวดล้อมของจีนยงัคงสง่ผล

อยู ่และได้เร่ิมคลีค่ลายลงบ้างในช่วงไตรมาส 3 แต่บริษัทยงัคงเผชิญความท้าทายจากการแข่งขนัด้านจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลิต

เหลก็แบบเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้า (Induction furnace) จึงยงัจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกบัผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อผลกัดนัการใช้วสัดุ

ทดแทนที่มีต้นทุนต ่าอย่างต่อเนื่อง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจะไม่มีวัตถุดิบเหลือใช้ ที่ต้องการการก าจัดหรือมี

ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 

การจัดหาเศษเหล็ก 

เศษเหลก็ถือเป็นวตัถดุิบหลกัส าหรับการผลติเหลก็ที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า ในปี 2561 การจดัหาเศษเหล็กสว่นใหญ่มาจากผู้ขายใน

ประเทศซึง่อ้างอิงราคาขายจากราคาตลาดโลก อยา่งไรก็ดี สภาวะการแขง่ขนัของตลาดเศษเหลก็ในประเทศยงัคงสงู อนัมีสาเหตุ

มาจากการขยายก าลงัการผลติของผู้ผลติเหลก็แบบเตาหลอมเหน่ียวน าไฟฟ้า รวมถึงราคาเศษเหลก็ในต่างประเทศจงูใจให้มีการ

สง่ออกมากขึน้  บริษัทจึงยงัคงศกึษาและพฒันาการใช้เศษเหล็กที่มีต้นทนุต ่าประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ ขยายศนูย์

รับซือ้เศษเหลก็ในประเทศอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปีนีไ้ด้รุกไปยงัตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการเพิ่มแหลง่วตัถดุิบในประเทศให้ได้ปริมาณ

มากขึน้ และเพื่อทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศที่ยงัคงมีราคาสงูกว่า ส่งผลให้สามารถรักษาระดบัต้นทุนให้ต ่าที่สดุได้ในบาง

ช่วงเวลาที่ประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากสดุ บริษัทได้มีการซือ้เหล็กแท่ง (Billet) จากแหล่งที่คณุภาพเช่ือถือได้และมีราคา

เหมาะสมเพื่อน ามาผลิตต่อ เป็นการลดต้นทุนโดยรวม อีกทัง้เป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปอีก

ด้วย  

การจัดหาวัตถุดิบ  

การจดัหาวตัถดุบิ เฟอร์โรอลัลอยด์ วสัดทุนไฟ และวสัดปุรุงแตง่ที่ใช้ในกระบวนการหลอมเหลก็ด้วยเตาไฟฟ้า กลยทุธ์ที่ส าคญัคือ 

การหาแหล่งวตัถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัคุณค่า และราคาที่เหมาะสมส าหรับการผลิตของบริษัท  การใช้กลยุทธ์การหา

สินค้าทางเลือกที่มีต้นทนุต ่า และการหาผู้ขายรายใหม่เพื่อเป็นทางเลือก ยงัคงเป็นกลยุทธ์หลกัและด าเนินการขยายผลอย่าง

ตอ่เนื่องจากปีที่แล้ว  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 18  

 

ส าหรับงานจดัหาโครงการและงบลงทนุสว่นใหญ่ในรอบปีที่ผา่นมา มีการปรับปรุงกระบวนการจดัหาโดยการร่วมมือกนัระหว่าง

หน่วยงานจดัหาทาทา สตีล (ประเทศไทย) และสว่นจดัหาของทาทา สตีล อินเดีย ส านกังานที่ประเทศจีน (TSL China Desk) 

เพื่อเป็นการขยายฐานและสรรหาผู้ขายรายใหมใ่นประเทศจีน ส าหรับเคร่ืองจกัรและวสัดสุิน้เปลอืง 

ความเสี่ยง 

ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก 

เนื่องจากเศษเหล็กเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ ประกอบกับความต้องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอม

เหน่ียวน าไฟฟ้า ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในประเทศและความผนัผวนของราคาเศษเหล็กและแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ สง่ผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมเหลก็อยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจมีการเปลีย่นแปลงราคารวดเร็วจนสง่ผลกระทบกบัต้นทนุโดยรวมของบริษัทได้   

 การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว 

การลดความเสี่ยงจากผู้ ผลิต/ผู้ จ าหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรกการท างานร่วมกันกับผู้ ใช้ปลายทาง ผ่าน

คณะท างาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพฒันาศกัยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้

วสัดใุหม่ๆ  แหลง่ใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มแหลง่จ าหนา่ยให้เป็นทางเลอืกให้มีมากขึน้ จากการติดตามผลเป็นประจ าทกุเดือน พบว่าในรอบ

ปีที่ผา่นมาการจดัหาจากผู้ขาย/ผู้ผลติรายเดียวมีแนวโน้มลดลง 

ประการที่สองในกรณีที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายรายเดียวการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริห ารต้นทุนอย่างมี

ประสทิธิผล หนว่ยงานจดัหามีหน้าที่ทบทวนรายการท่ียงัใช้จากผู้ผลติ/ผู้จ าหนา่ยรายเดียว เพื่อขออนมุตัิจากระดบัท่ีเหมาะสม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจดัท าและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุร กิจทราบ

อยา่งชดัเจน เพื่อให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจตระหนกัและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ดิน 

โดยในปัจจบุนับริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถกูฟ้องร้องด้วยเร่ืองใดๆ เก่ียวกบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 
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รายละเอียดนโยบายและก าลงัการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

 N.T.S SISC SCSC รวม 
ก าลงัผลติ (ตนัตอ่ปี) 
- เหลก็เส้น 

450,000 - 500,000 950,000 

- เหลก็ลวด 350,000 300,000 - 650,000 

- เหลก็รูปพรรณ - 100,000 - 100,000 

ก าลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 

ข้อมูลส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 มีอตัราการใช้ประโยชน์ของก าลงัการผลิตจากจ านวนผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปรวม 1.13 ล้านตนั 

คิดเป็นประมาณ 66% 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
การก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง 
การเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบุนัเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว ไมส่ามารถคาดเดาได้ลว่งหน้า และมกัจะเป็นเร่ืองที่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน อีก
ทัง้ขนาดและขอบเขตของการเปลีย่นแปลงตา่งๆ นัน้มีมากมาย สภาพแวดล้อมทางภมูิเาสตร์การเมือง และกรอบการก ากบัดแูล
ที่มีความไมแ่นน่อน จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในสมการอปุสงค์อปุทาน ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ กลไกตลาด และการแข่งขนั ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และส่งผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่
อปุทาน การผลิต การขนสง่ และต้นทนุ ความไม่แน่นอนดงักลา่วต้องการกระบวนการ และกรอบการท างานที่แข็งแกร่งเพื่อลด
อปุสรรคภายนอก และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยัง่ยืนให้กบัองค์กร บริษัทด าเนินการตามกระบวนการจดัการความ
เสีย่งระดบัองค์กร 5 ขัน้ตอน )Enterprise Risk Management – ERM) เพื่อจดัการกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยกรอบ
กระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัททาทา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล 
ได้แก่ ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (‘COSO’) โดยมีข้อมลูจาก
แนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุของบริษัทชัน้น าในอตุสาหกรรมตา่งๆ 
  
บริษัทจะต้องเผชิญกบัความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจในหลายด้าน ทัง้ด้านการค้า การปฏิบตัิการ ด้านความปลอดภยั และด้าน
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี  ้ บริษัทจึงได้จัดท าและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทัง้หมด ตลอดจนได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้ก าหนดแผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผู้ รับผิดชอบ
ในด้านต่างๆ ส าหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึน้และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ 
โดยความเสีย่งประเภทเอ ถือวา่มีความเสีย่งสงูสดุ 
 
รายการความเสีย่งที่บนัทกึไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหารของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งเป็นประจ า เพื่อหลกีเลีย่งความ
แตกต่างที่เกินควรและเหตกุารณ์ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบตัิตามแผนลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่าง
เป็นประจ าและครอบคลมุดงักลา่ว จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างมลูค่าให้กบัธุรกิจในที่สดุ 
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ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีการ
พิจารณารายการความเสีย่งดงักลา่วในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 
 
รายละเอียดความเสีย่งประเภทตา่งๆ และแนวทางในการบริหารจดัการปรากฏอยูใ่นรายงานตอ่ไปนี ้
 
1.ความเสี่ยงด้านการตลาด 
อตัราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทเ )GDP) มีความสมัพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการลงทุนของภาครัฐที่มี
ผลกระทบตอ่ความต้องการใช้เหลก็ของประเทเ ในปี 2561 การลงทนุภาครัฐเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 แต่ยงัต ่ากว่าประมาณการ ท า
ให้ปริมาณการใช้เหลก็โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 แต่เนื่องจากมีการน าเข้า
เหลก็อยา่งตอ่เนื่องจากประเทเจีน และเร่ิมมีการน าเข้าจากประเทเเวียดนามและมาเลเซียมากขึน้ ท าให้อตุสาหกรรมเหล็กใน
ประเทเไทยได้รับผลกระทบ โดยเหล็กทรงยาวในประเทเมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.2 ทัง้นีก้ารมีส่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอกับ
หนว่ยงานก ากบัดแูลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล 
ในช่วงปีที่ผา่นมาบริษัทได้ขยายตลาดเหลก็เส้นความเหนียวสงู ขยายตลาดผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปกลุม่เหล็กเดือยและเหล็กปลอก 
และขยายตลาดเหล็กลวดเกรดพิเเษกลุ่มลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ซึ่งแต่ละสินค้ามีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 
รวมถึงเพิ่มการขายสนิค้าเหลก็เส้นผา่นช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึง่เป็นช่องทางที่มีการขยายตวัสงูขึน้ในทกุปี นอกจากนัน้การสร้าง
แบรนด์ทาทาทิสคอนผา่นทางสงัคมออนไลน์ โครงการพนัธมิตรกบัผู้แทนจ าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย 
 
บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การขยายตลาดสง่ออกตา่งประเทเ โดยเฉพาะกลุม่ประเทเในอาเซียน และประเทเอินเดีย เพื่อเป็น
อีกหนึง่มาตรการในการลดความผนัผวนของความต้องการเหลก็ภายในประเทเ และมาตรการดงักลา่วนีช้่วยขยายฐานลกูค้า ซึง่
สง่ผลให้ปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน รวมถึงสร้างแบรนด์ ทาทาทิสคอน ให้เป็นท่ีนิยมในภมูิภาคอาเซียนด้วย 
 
2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ 
วตัถดุิบของบริษัทท่ีใช้ในการผลติเป็นการจดัหาจากทัง้ภายในประเทเ และน าเข้าจากต่างประเทเ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานัน้ 
มีสภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทเของผู้ ผลิตต่างๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากทัง้
ทางด้านราคาวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทเทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตของผู้ ผลิต
ภายในประเทเ 
  
สภาวะการดงักลา่วท าให้การจดัหาวตัถดุิบของบริษัท ซึง่มาจากแหลง่ภายในประเทเเป็นหลกัได้รับผลกระทบด้านต้นทนุในการ
จดัหา รวมถึงยงัมีความผันผวนด้านราคาของวตัถดุิบที่มีค่อนข้างสงูเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทจึงต้องด าเนินกลยุทธ์ในการจดัหา
วตัถดุิบ โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านการขาย 
ด้านการจดัหา ด้านการผลติ และด้านกลยทุธ์องค์กร 
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การจดัการบริหารความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทได้ด าเนินการโดยการพฒันานวตักรรมในการผลติให้สามารถด าเนินการผลิตได้จาก
วตัถดุิบที่หลากหลายมากขึน้ การพฒันากลยทุธ์ในการจดัหาร่วมกนักบัพนัธมิตรที่ส าคญั และการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 
3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
บริษัทได้น าระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิเด้านความปลอดภยั )Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001 มาใช้ บริษัทมีการก าหนด
โครงสร้างด้านความปลอดภยั โดยคณะกรรมการความปลอดภยัสงูสดุ )Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ทัง้หมดเป็นสมาชิก โครงการริเร่ิมที่ส าคญัที่ด าเนินการในระหว่างปีที่ผ่าน
มา เช่น การยกระดบัการบริหารความปลอดภยัให้ผู้ รับเหมามีมาตรฐานสงูขึน้ และสร้างระบบการจดัการด้านความปลอดภยัใน
กระบวนการผลิต )PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน บริษัทให้ความส าคัญในการติดตามตัวชีว้ดัด้านอตัราความถ่ีการ
บาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน )LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขัน้รักษาโดยพทย์ )MTC) และปฐมพยาบาล )FAC) และทรัพย์สิน
เสียหาย )Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานรายงานเหตกุารณ์เฉียดเกิดอบุตัิเหต ุ)Near Miss) การสงัเกตุ
การณ์ด้านความปลอดภยั )Safety Observation) และอนัตรายถึงขัน้เสยีชิวิต  )Fatal Risk Control Program - FRCP) สง่ผลให้
มีความใสใ่จในจดุเสีย่งและก าหนดกิจกรรมแก้ไขที่เก่ียวข้อง 
 
บริษัทยงัให้ความส าคญัด้านสขุภาพโดยจดัให้สถานท่ีท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน
ต่างๆ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมีความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสขุภาพพนกังาน รวมทัง้ติดตามและให้การรักษาหากมีผล
ผิดปกติจากปัจจยัในการท างาน โดยได้น าระบบดชันีด้านสขุภาพ )Health Index) มาใช้ในการวดัผลด้านสขุภาพของพนกังาน 
 
บริษัทได้ก าหนดล าดบัความส าคญัเพื่อให้การบริหารจดัการ และการใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ด้วยการก าหนดกฎระเบียบในการจดัการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน 
วตัถุดิบหลกัที่น ามาใช้ในการผลิตของทัง้สามโรงงาน ได้แก่ เเษเหล็ก สามารถน ากลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทัง้หมด บริษัท
ยงัให้ความส าคญัด้านสิง่แวดล้อม โดยใช้ดชันีชีว้ ัดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ )CO2 Emission) ในการวดัผลเพื่อควบคมุ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยงัมีการติดตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม )EIA) โดยมีการตรวจวดัการปล่อย
มลภาวะทางอากาเ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ )NOx), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ )SOx), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ )CO), ฝุ่ น 
)TSP) ของทกุโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นเนูย์และปฏิบตัิตามกฎหมายทุกเร่ือง รวมถึงใช้ทรัพยากรน า้อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยใช้หลกัการปลอ่ยน า้ทิง้เป็นเนูย์ )Zero Discharge) ในการจดัการน า้ ส าหรับการจัดการขยะและกากของเสีย
ได้ใช้หลกั 3R ในการรีไซเคิล ขยะให้มากที่สดุ โดยมีเป้าหมายให้น ากากของเสยีมาใช้ใหมไ่ด้ร้อยละ 99 โดยทกุโรงงานของบริษัท
ได้ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขียวเป็นระดบั 4 
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4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 
บริษัทอาจจะประสบกบัความเสี่ยงในด้านการสรรหาก าลงัพล และรักษาบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจบคุลากรที่เป็น
กลุม่คนรุ่นใหมใ่ห้สนใจท างานในอตุสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กบัองค์กรในระยะยาว  เนื่องจากการประกอบการอยู่ใน
เขตอุตสาหกรรมและในประเทเซึ่งมีอตัราตวัเลขผู้ ว่างงานอยู่ในระดบัต ่า มีการแข่งขนัและความท้าทายทางธุรกิจ มาตรกา ร
เข้มงวดในเร่ืองการจ้างแรงงานตา่งด้าว การปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต ่า ประกอบกบัโอกาสที่บริษัทจดัหางานอื่นๆ จะยื่นข้อเสนอที่สงู
กว่าให้กับพนกังาน ถึงแม้ว่าอตัราการลาออกของพนกังานจะอยู่ในระดบัที่ดี บริษัทก็ได้มีการด าเนินการในหลายๆ ด้านเพื่อ
หลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งเหลา่นี ้
 
บริษัทมีการท าให้แบรนด์บริษัทเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ผา่นมหาวิทยาลยัชัน้น า วิทยาลยัท้องถ่ิน สื่อต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการพฒันาหลายด้านเพื่อให้มัน่ใจวา่อตัราการลาออกอยู่ในระดบัที่ต ่า มีการก าหนดก าลงัพลส ารองเพื่อรองรับ
ความต้องการก าลงัพลด้านวิเวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทเ เป็นต้น บริษัทได้เปิด
โอกาสให้พนกังานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนบัสนนุการสรรหา และคดัเลือกบคุลากรจากภายใน ซึ่งถือเป็น
โอกาสในการเติบโตของพนกังานควบคู่ไปกบัการพฒันาบคุลากรอย่างรอบด้าน ทัง้ในด้านการปฏิบตัิงานในหน้าที่งานโดยตรง 
ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจดัการ และภาวะผู้น า ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถและเกัยภาพของพนกังาน 
 
บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของพนกังาน เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการสื่อสารกับพนกังาน
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อลดความเสีย่งที่พนกังานจะเกิดความไมพ่งึพอใจ มีการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และมีการพิจารณา
ปรับปรุงสวสัดิการตา่งๆ โดยค านงึถึงความสามารถในการแขง่ขนัได้โดยเทียบเคียงกบัตลาดและบริษัทชัน้น าอื่นๆ 
 
5. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลมุถึงพนัธะทางการเงินทัง้หมดที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบตัิตาม
สญัญาเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัอย่างยิ่งซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สว่นความ
เสี่ยงเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทเนัน้มีกลไกการประกนัความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยทุธ์ที่ก าหนดขึน้ มีการ
ติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดบัภูมิภาค )Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมอ การบริหารสภาพคลอ่งขององค์กรได้รับการจดัการร่วมกนักบัการวางแผนธุรกิจและ
การประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนัน้ บริษัทได้จดัท ากรมธรรม์ประกนัภยัที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของ
บริษัทอีกด้วย 
 
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภยัธรรมชาติ 
ความเสี่ยงของบริษัทต่อภยัทางธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการที่ส านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่คนละพืน้ที่ 
อยา่งไรก็ดี บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งในการด าเนินงานในเขตนิคมอตุสาหกรรม จึงได้ก าหนดให้มีขัน้ตอนปฏิบตัิในการจดัการ
กบัภาวะฉกุเฉินขึน้ส าหรับทกุโรงงานและจดัการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงักลา่วได้
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อยา่งมีประสทิธิภาพในกรณีที่มีการหยดุชะงกัของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อยา่งมีประสทิธิภาพโดยการบริหารจดัการห่วงโซ่
อปุทานอยา่งยืดหยุน่เพื่อให้สามารถปรับเปลีย่นและโยกการผลติระหวา่งโรงงานทัง้สามแหง่ได้อยา่งคลอ่งตวั นอกจากนัน้บริษัท
ยงัได้ท าประกนัภยัให้ครอบคลมุความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ และภยัทางอตุสาหกรรมอื่นๆ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

          (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบัญช ี         
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  798.69 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  527.32 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,672.21 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 67.72 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  83.04 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   3,148.98   

รายละเอียดแยกตามบริษัทแตล่ะบริษัทดงันี ้

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญช ี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.สว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 4.14 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 28.90 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ เป็นเจ้าของ 0.00 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม  33.04  
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บริษัท เอน็. ท.ี เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“N.T.S”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  714.61 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  280.80 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,306.29 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 16.45 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  38.45 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   2,356.60  

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด (“SISCO”)   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  84.08 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 32.82 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  170.01 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 15.62 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  20.37 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   322.90  
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บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด (“SCSC”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญชี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  0.00 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  117.93 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  195.91 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ 

เป็นเจ้าของ 6.75 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  24.22 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   307.79  

 

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย คือ N.T.S SISC และ SCSC ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคูค่วามหรือ

คูก่รณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยงัไมส่ิน้สดุแตอ่ยา่งใด ในทัง้ 3 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ไมม่ีคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยทีม่ีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2. ไมม่ีคดีที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ไมม่ีคดใีดที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทเไทย)  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”( 
)เดมิช่ือ บริษัท มิลเลนเนียม สตลี จ ากดั )มหาชน( หรือ “MS”) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ทรงยาว  
สัญลักษณ์หลกัทรัพย์ 
หมายเลขก ากบัใบหลักทรพย์                    

: 
: 

TSTH 
ในประเทเ         TH0692010000 
ตา่งด้าว            TH0692010018 
NVDR              TH0692010R12  

วันเร่ิมก่อตัง้บริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 
วันเร่ิมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
วันเร่ิมซือ้ขายหลักทรัพย์ครัง้แรก 

: 
 
: 

29 พฤเจิกายน 2545 
 
18 ธนัวาคม 2545 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 2937 1000 
โทรสาร : 0 2937 1224 
เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  
หุ้นสามัญ   : 8,421,540,848 หุ้น 
ทุนช าระแล้ว : 8,421,540,848 บาท   
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท เนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทเไทย) จ ากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรเพัท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991 
อีเมล SETContactCenter@set.or.th 
เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญช ี
 

: นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ )ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4474( 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

  ชัน้ 15, อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรเพัท์ : 0 2844 1000 
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ร้องเรียนการกระท าผิด
จรรยาบรรณ 
 
 
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ                    

: 
 
 
: 

 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายอลนั แคม 
อีเมล alank@libertasth.com 
นายเิโรโรตม์ เมธมโนเกัดิ ์
โทรเพัท์ 02 937 1000 ตอ่ 1810  โทรสาร  0 2937 1224 
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com 

นักลงทุนสัมพนัธ์ : นางอริเรา ณ ระนอง 
  โทรเพัท์   0 2937 1000 ตอ่ 3210      โทรสาร  0 2937 1224 
 
ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร 

 
: 

อีเมล  arisaran@tatasteelthailand.com 
นายจิตติ สวุรรณวาจกกสกิิจ 

  โทรเพัท์   0 2937 1000 ตอ่ 2420     โทรสาร  0 2937 1224  
  อีเมล  jittis@tatasteelthailand.com  

mailto:sirorotem@tatasteelthailand.com
mailto:arisaran@tatasteelthailand.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย )ณ 31 มีนาคม 2562( 
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001273 
วนัที่ก่อตัง้ : 4 ตลุาคม 2531 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด 
ก าลงัการผลิตเหล็กแทง่  : 550,000 ตนัตอ่ปี )ผลติจากเเษเหล็ก( 
ก าลงัก ารผลิตเหล็กเส้น : 800,000 ตนัตอ่ปี 
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่351 หมูท่ี่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ต าบลบอ่วิน      

อ าเภอเรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
  โทรเพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 

หุ้นสามญั  : 3,856,637,797 หุ้น  
ทนุช าระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ตอ่หุ้น  : 1.20 บาท 
ถือโดย TSTH   99.76 % 
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105532094348 
วนัที่ก่อตัง้ : 4 ตลุาคม 2532 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหล็กเส้น 
ก าลงัการผลิตเหล็กแทง่  : 550,000 ตนัตอ่ปี )ผลติจากเเษเหล็ก( 
ก าลงัก ารผลิตเหล็กเส้น : 500,000 ตนัตอ่ปี 
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่1 ถนน I-7 ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 
  โทรเพัท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969 
หุ้นสามญั  : 17,500,000 หุ้น 
ทนุช าระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้  : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105544085276 
วนัที่ก่อตัง้ : 3 กนัยายน 2544 
ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 
ก าลงัการผลิตเหล็กแทง่  : 300,000 ตนัตอ่ปี )ผลติจากเเษเหล็ก( 
ก าลงัก ารผลิตเหล็กเส้น : 400,000 ตนัตอ่ปี 
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่49 หมูท่ี่ 11 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรีุ 18270 

  โทรเพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 
หุ้นสามญั  : 1,200,000 หุ้น 
ทนุช าระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้  : 100 บาท 
ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

หมายเหตุ  ท่ีอยู่ของส านกังานใหญ่บริษัทย่อยทัง้สาม  : อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900   โทรเพัท์  0-2937-1000   โทรสาร  0-2937-1224 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,421,540,848 บาท เรียกช าระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบง่เป็นหุ้น

สามญั 8,421,540,848  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การจัดการและก ากับดูแลกิจการ 
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ประวตัิการเพิ่มทนุและลดทนุ รวมทัง้ทนุช าระแล้วของบริษัท ปรากฏดงันี ้

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ ทุนที่เพิ่ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามญั 

10,000 บาท 

หุ้นบริุมสทิธิ 

-ไมม่ี- 

0.01 0.01 จดทะเบยีนจดัตัง้บริษัท ทนุจดทะเบียน 10,000 บาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ
ช าระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

0.01 0.01 เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท 
แบง่เป็น หุ้นสามญั 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ 2,083.68 
ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุช าระแล้ว 10,000 
บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,851.62  

หุ้นบริุมสทิธิ 

788.30 

หุ้นสามญั 

1,851.62 

หุ้นบริุมสทิธิ

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิมของ N.T.S โดยแบง่เป็น หุ้นสามญั 1,851.62 ล้านหุ้น 
และหุ้นบริุมสทิธิ 788.30 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 2,639.92 ล้านบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามญั 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามญั 

1,542.56  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,262.98 

หุ้นสามญั 

3,394.18 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,051.28 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ 
CHC McDonald และ MCL  โดยแบง่เป็น 
 ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 

895.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้    หุ้นละ 1 บาท ให้กับ 
CHC 

 ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาทให้กับ McDonald และ  MCL  

รวมทุนช าระแล้วทัง้สิน้ 5,445.46 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ 
ทุนที่เพิ่ม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

9 ธ.ค. 45 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

- หุ้นสามญั 

3,841.71  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิจ านวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 5,445.46 ล้านบาท 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 367.60 ล้านหุ้น  

16 และ 20

ต.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

หุ้นสามญั

132.60 

หุ้นสามญั 

3,974.31  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,603.75 

ออกหุ้นสามญัรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ N.T.S 
เป็นครัง้ที่สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บคุคลในวงจ ากดั 
อนัเนื่องจากการปฏิบตัิตามสญัญาการควบรวมกิจการ  70.52 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนช าระแล้วทัง้สิน้ 
5,578.06 ล้านบาท 

23  ธ.ค. 46 หุ้นสามญั 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

 หุ้นสามญั 

3,977.65  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,600.41 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจ านวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 5,578.06 ล้านบาท 

30 และ 31 

ธ.ค. 46 

หุ้นสามญั 

7,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามญั 

3,977.65  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการด าเนินการดงันี ้

  แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจ านวน 79.93 ล้าน
หุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ย และมิได้ถกูจดัสรร
ไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้น 70.46 ล้านหุ้น )หุ้นสามญั   38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบริุมสิทธิ 
32.40 ล้านหุ้น( 

โดยคงเหลือหุ้นจ านวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 
5,578.06 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ ทุนที่เพิ่ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,603.75 

- หุ้นสามญั 
3,977.65  

หุ้นบริุมสทิธิ
1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้าน
บาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 5,578.06 ล้านบาท  

13 ม.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,603.75 

- หุ้นสามญั 
3,989.71  

หุ้นบริุมสทิธิ
1,588.35 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจ านวน 12.06 ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สาม ัญที ่อ ัตราแปลงสภาพ  1:1 รวมทุนช าระแล้วทัง้สิน้
5,578.06 ล้านบาท 

13  ก.พ. 47 หุ้นสามญั 
9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,603.75 

หุ้นสามญั
178.38 

หุ้นสามญั 
4,168.09  

หุ้นบริุมสทิธิ
1,588.35 

ผู้ ถือหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิเดิม ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2547 ได้
ใช้สทิธ์ิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่ใน
ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจ านวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทนุช าระ
แล้วทัง้สิน้ 5,756.44 ล้านบาท 

22 เม.ย. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,588.35 

- หุ้นสามญั 
4,168.09  

หุ้นบริุมสทิธิ
1,588.35 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 15.40 ล้านหุ้น 

19 ต.ค. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  
หุ้นบริุมสทิธิ 
1,588.35 

- หุ้นสามญั 
4,172.36  
หุ้นบริุมสทิธิ
1,584.08 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจ านวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 5,756.44 ล้านบาท 

30 พ.ย. 47 หุ้นสามญั 
9,154.31  
หุ้นบริุมสทิธิ 
1,588.35 

หุ้นสามญั
418.72 

หุ้นสามญั 
4,591.08 
หุ้นบริุมสทิธิ
1,584.07 

แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 5,903.896 หนว่ย หนว่ยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 418.72 ล้านหุ้น ที่ราคา 
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้  
6,175.15  ล้านบาท 
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  ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

ทุนที่เพิ่ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

18 ก.พ. 48 หุ้นสามญั 
9,154.31  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,588.35 

- หุ้นสามญั
4,603.37 

หุ้นบริุมสทิธิ
1,571.78 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจ านวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 6,175.15 ล้านบาท 

 

22 เม.ย 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.78 

- หุ้นสามญั
4,603.37 

หุ้นบริุมสทิธิ
1,571.78 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัรวม
จ านวน 16.57 ล้านหุ้น 

20 ธ.ค. 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.78 

- หุ้นสามญั
5,503.76 

หุ้นบริุมสทิธิ 
671.39 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจ านวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญั
ที่อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 6,175.15 ล้านบาท 

21 ธ.ค. 48 หุ้นสามญั 
9,170.88  
หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.78 

หุ้นสามญั
141.84 

หุ้นสามญั 
5,645.61 
หุ้นบริุมสทิธิ 
671.39 

แปลงสภาพหุ้ นกู้ แปลงสภาพจ านวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 
100,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 141.84 ล้านหุ้น ที่ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามญั  รวมทุนช าระแล้วทัง้สิน้  
6,317.00  ล้านบาท 

10 ม.ค 49 หุ้นสามญั 
9,170.88  
หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.78 

- หุ้นสามญั
5,664.06 
หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจ านวน 18.45ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 6,317.00 ล้านบาท 

17 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
10,089.72  
หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

- หุ้นสามญั
5,664.06 
หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจ านวน 918.84 ล้านหุ้น 
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  ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนที่เพิ่ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

20 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
8,268.10  

หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

- หุ้นสามญั
5,664.06 

หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

ลดทนุจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้าน
บาท โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย และ
มิได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้น จ านวน 1,821.62  หุ้น 

22 ก.พ. 49 หุ้นสามญั 
10,372.64  

หุ้นบริุมสทิธิ  

652.94 

- หุ้นสามญั  
5,664.06 

หุ้นบริุมสทิธิ
652.94 

เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุ้นสามญั
10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ
652.94 

- หุ้นสามญั
5,682.15 

หุ้นบริุมสทิธิ 
634.85 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจ านวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามญัที่
อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 6,317.00 ล้านบาท 

21 มี.ค 49 หุ้นสามญั
10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ
652.94 

- หุ้นสามญั
5,723.83 

หุ้นบริุมสทิธิ 
593.17 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจ านวน 41  .68  ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สามญัที่อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนช าระแล้วทัง้สิน้ 6,317.00 
ล้านบาท 

2 พ.ค. 49 หุ้นสามญั 
10,432.41  
หุ้นบริุมสทิธิ 
593.17 

- หุ้นสามญั
7,828.37 
หุ้นบริุมสทิธิ 
593.17 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจ านวน 59.77 ล้านหุ้น 

16 พ.ค. 51 หุ้นสามญั
10,432.41 
หุ้นบริุมสทิธิ
593.17 

- หุ้นสามญั
8,168.77 
หุ้นบริุมสทิธิ 
252.77 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจ านวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้น
สามญัที่อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 8,421.54 
ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว 

การด าเนินการ ทุนที่เพิ่ม 
(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่ม (ลด) 
ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ย. 56 หุ้นสามญั 
8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 
252.77 

- หุ้นสามญั 
8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 
252.77 

ลดทนุจดทะเบยีนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8.421.54 ล้าน
บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัทีถ่กูจดัสรรเพื่อรองรับการแปลง
สภาพใบส าคญัสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัจ านวน 2,604.04 ล้านบาท 
เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วได้หมดอายลุง 

9 ธ.ค. 56 หุ้นสามญั 
8,421.54  

หุ้นบริุมสทิธิ 
0 

- หุ้นสามญั
8, 421.54 

หุ้นบริุมสทิธิ 
0 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิครัง้สดุท้าย จ านวน 252.77 ล้านหุ้น เป็น
หุ้นสามญัที่อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 
8,421.54 ล้านบาท  
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 5,977 ราย ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ 18 มิถนุายน 2562 มี
รายละเอียด ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ 460,207,500 5.46 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวโิรจน์ อึง้ไพบลูย์ 273,002,901 3.24 

5. นายธีระชยั กีรตเิตชากร 111,002,200 1.32 

6. EAST FOURTEEN LIMITED )ข( 105,103,400 1.25 

7. PERSHING LLC 100,772,455 1.20 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั )ค( 74,791,223 0.89 

9. นายอ าพล วโิรจน์เวชภณัฑ์ 55,984,000 0.66 

10. กลุ่มหอรุ่งเรือง )ประกอบด้วยบคุคล 9 ราย( 40,009,240 0.48 

 รวม 7,235,395,798 85.92 

11. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ )5,967 ราย) 1,186,145,050 14.08 

 รวมทัง้สิน้ 8,421,540,848 100.00 

หมายเหต ุ: 
(ก) เป็นบริษัทยอ่ยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยูส่ดัสว่นร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ด าเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัท

ลงทนุ จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2551 ในประเทเสิงคโปร์ และเน่ืองด้วย TSGH ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกวา่ร้อยละ 50 จึงท าให้สามารถควบคมุมติ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุ เป็นต้น 

(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย : 
1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 

    2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 
    3. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 
    4. EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS 

     5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT 
    6. EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP STRATEGIES FUND 

   7. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP 
 8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS TARGETED VALUE PORTFOLIO 

   9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG 
    10. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. 

 
(ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูล้งทนุที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้น

ของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนกัลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ได้ในเว็บไซต์ 
www.set.or.th 
 

ณ วนัที ่18 มิถนุายน 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อยทัง้ส้ิน 5,721 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั 2,242,637,141 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามญั
ทัง้หมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 26.63 ของหุ้นสามญัทีช่ าระแล้ว 
 

http://www.set.or.th/
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

 – ไมม่ี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ หลงัจากหกัเงินทุนส ารองตาม

กฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ที่จะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการปกติของบริษัทอย่างมี

นยัส าคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผลการด าเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ 

ภาระหน้าที่ที่ต้องช าระหนีข้องบริษัทให้เสร็จสิน้ตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนี ้และสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการบริหารของบริษัท โดยการค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคญั แต่ทัง้นีจ้ะต้อง

ได้รับความเห็นชอบและการอนมุตัิจากคณะกรรมการและหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย จะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนัน้ ซึ่งจะต้องมีก าไรเพียง

พอท่ีจะจ่ายได้และไมม่ีผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ต้องพิจารณาจากปัจจยัหลกัตา่งๆ ข้างต้นด้วย 

ส าหรับประวตัิการจา่ยเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้ 

รายละเอียด ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
)ล้านหุ้น(  

เงนิปันผลต่อหุ้น
(บาท) 

สัดส่วนการจ่าย          
เงนิปันผล (ร้อยละ) 

ปี 2561 - 2562 64 0.01 8,421.54 0 0 
 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 2554 - 2555 805 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2553 - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552 130 0.02 8,421.54 0 0 

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

ปี 2550 )2(  44 0.01 8,421.54 0 0 

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

หมายเหต ุ: )1( ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลี่ยนนโยบายบญัชีส าหรับเงินลงทนุในบริษัท จากวิธีสว่นได้เสียมาเป็นวิธีราคาทนุ ท าให้ก าไรในงบการเงิน 
                        เฉพาะกิจการไมเ่ทา่กบัก าไรในงบการเงินรวม 

 )2)   ผลการด าเนินงาน 3 เดือน )มกราคม – มีนาคม( 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ

ยัง่ยืน 

คณะกรรมการ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 แตไ่มเ่กิน 14 คน ซึง่ปัจจบุนับริษัทมจี านวน

กรรมการทัง้หมด 8 คนโดยมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ปี 2561-2562) 
จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 
1. นายปิยชุ กปุต้า ประธานกรรมการ 5 5/5 

2. นายอลนั แคม (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5 

3. นายหตัถเกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง (ก) กรรมการอิสระ 5 5/5 
5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 5 5/5 
6. นายรังกะนาร์ท  รากปุะต ิเราว์ กรรมการ 5 5/5 

7. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 5 5(ข)/5 
8. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 5   5/5 

หมายเหต:ุ  (ก( กรรมการอิสระ 

  )ข( ประชมุผา่นระบบวดีีโอ จ านวน 2 ครัง้ 

   

กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพนับริษัท 
นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะจดัการ และนายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัท หรือ นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะจดัการ หรือ นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นาย
ธราธร เปรมสนุทร รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้คณะกรรมการไมส่ามารถอนมุตัิหรือพิจารณาก าหนดเป็นประการใดๆ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

1. การกู้ยมืในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาทที่ไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
2. การให้กู้  หรือให้หลกัประกนั การชดใช้คา่เสยีหาย การค า้ประกนั หนงัสอืรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือค ามัน่ในลกัษณะ

ที่คล้ายคลงึกนัแก่บคุคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท เว้นแต่ตามที่อนญุาตในสญัญาหลกัในการ
ปรับโครงสร้างหนี ้หรือตามที่ก าหนดในแผนฟืน้ฟกิูจการ ของ N.T.S.  

3. การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
4. การขาย โอน ให้เชา่ หรือให้อนญุาตใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ที่มมีลูคา่ทางบญัชีเกินห้าสบิล้านบาท ซึง่

ไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
6. ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัซึง่มิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 
7. การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนมุตัิงบการเงินประจ าปีรวม งบการเงินประจ าปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตร

มาสของกลุม่บริษัท 
8. การเปลีย่นแปลงทีเ่ก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ปี 2561-2562) 

จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายอลนั แคม ประธาน 4 4/4 

2. นายหตัถเกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ 4 4/4 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการ 4 4/4 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก ากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามที่กฏหมายก าหนดอย่างโปร่งใส  
ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
4. สอบทานระบบการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
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5. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

6. สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้การประเมินผลการตรวจสอบ การด าเนินงาน
ด้านตา่งๆ ของบริษัทตามหลกัวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี  ้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 
9. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน และความนา่เช่ือถือตอ่รายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะราย 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเข้าร่วม

ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
11. แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้บริหารสงูสดุของส านกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลง

วาระการวา่จ้างงานของพนกังานท่ีท างานอยูใ่นส านกังานตรวจสอบภายใน  
12. พิจารณางบประมาณและก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการวา่จ้างส านกังานตรวจสอบ

ภายในอื่น 
13. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฏหมายก าหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย  
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คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ปี 2561-2562) 
จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า ประธาน 4 4/4 

2. นายอลนั แคม)ก( กรรมการ 4 4/4 

3. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 4 4/4 
4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง)ก( กรรมการ 4 4/4 

หมายเหต ุ: (ก) กรรมการอิสระ  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบตัิด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเร่ืองการปฏิบตัิงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ ด้านบรรษัทภิบาล

ตามที่ก าหนด 
3. น าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่

หมดวาระหรือกรณีอื่นตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ เสนอตอ่คณะกรรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
5. จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานและการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 
6. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ

บริษัทแตง่ตัง้ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
7. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่สายการผลติ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
8. พิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการ และการก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดย

ค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ และบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนัประกอบด้วย 
9. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณการขึน้คา่จ้าง เงินรางวัลประจ าปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษัท

และบริษัทยอ่ย และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะจัดการ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ปี 2561-2562) 
จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า ประธาน 1 1/1 

2. นายรังกะนาร์ท รากปุะต ิเราว์ กรรมการ 1 1/1 

3. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 1 1/1 

4. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 1 1/1 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะจัดการ 

1.  ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อ
สภาพเเรษฐกิจเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาให้ความเห็นตอ่แผนการด าเนินธุรกิจ และการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.  ก ากบั ดแูล ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัภาวะของธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและด าเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

4.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้คณะจัดการอาจมอบอ านาจหน้าที่ให้
พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอ านาจกระท าการในเร่ืองใด  เร่ืองหนึ่ง หรือหลายเร่ืองตามที่คณะจัดการพิจารณา
เห็นสมควรได้ 

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยนื 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ปี 2561-2562) 

จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายหตัถเกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) ประธานกรรมการ 3 3/3 

2. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 3    3(ข)/3 

3. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 3 3/3 

หมายเหต:ุ  (ก( กรรมการอิสระ 
  )ข( ประชมุผา่นระบบวดีีโอ จ านวน 3 ครัง้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยนื  

คณะกรรมการสามารถขอข้อมลู หรือค าอธิบายที่มีความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานจากพนกังาน
หรือกรรมการของบริษัทได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควร
และจ าเป็น โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และเสนอน าตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. น าเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการด าเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ทบทวนและติดตามการด าเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายในด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. พิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร ในมมุมองด้านแนวโน้มของสงัคมและประเด็นที่เก่ียวข้องกบัสว่นรวม รวมทัง้เร่ืองที่อาจสง่ผล

กระทบต่อการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางที่บริษัทควร

ตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกงัวลเหลา่นัน้ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมได้อยา่งมีประสทิธิผลมากขึน้ 

5. ทบทวนต าแหน่งของฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องกับการคาดหวงัหลกัของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รวมทัง้การน าเสนอมมุมองเหลา่นัน้ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่องทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อสนบัสนุนการเติบโตอย่างยัง่ยืน  

ของบริษัท ทบทวนรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปีของบริษัทก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่สาธารณะ 

7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุในด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมของโลก 

8. ทบทวนและน าเสนองบประมาณประจ าปีในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9. ทบทวนเก่ียวกบัโครงการริเร่ิมตา่งๆ ในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 

10. ทบทวนกลยทุธ์ด้านการสือ่สารท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 

12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

13. ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบตัิของบริษัทและสงัคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 

14. ดแูลให้มีการท ากิจกรรมที่สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 
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15. ติดตามให้บริษัทย่อยด าเนินการสอดคล้องกบันโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

16. สนบัสนนุให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการก าหนด ติดตาม ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

บริษัท และน าไปปฏิบตัิเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน เพิ่มคณุค่าให้สอดคล้องกบัการคงไว้และเพิ่มขึน้ในระยะยาว 

ทางด้านการเงิน การผลิต เร่ืองที่เ ก่ียวกับธรรมชาติ สงัคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีวะ

อนามยัความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของบริษัท และการปฏิบตัิตามแผนงานดงักลา่ว 

17. ให้ข้อมลู ผลตอบสนองอยา่งเป็นทางการตอ่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ 

18. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครัง้คราว หรือที่อาจมีผลบงัคบัใช้โดยประกาเ / แก้ไขตามกฎหมาย 

การประชุมผู้ถอืหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. นายปิยชุ กปุต้า)ก( ประธานกรรมการ 1 

2. นายอลนั แคม)ข( กรรมการอิสระ 1 

3. นายหตัถเกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์)ค( กรรมการอิสระ 1 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ 1 
5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 1 
6. นายรังกะนาร์ท  รากปุะต ิเราว์ กรรมการ 1 

7. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 1 

8. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 1 
หมายเหต ุ: )ก( ประธานคณะกรรมการ 

         ประธานคณะจดัการ 
         ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
   )ข( ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   )ค( ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
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ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายวนัเลเิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

3. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การเงินและบญัชี  

4. นายเิโรโรตม์ เมธมโนเกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - จดัหา 

6. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

7. นายอมิท คนันา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -  บริหารการลงทนุและความเป็นเลเิทางธุรกิจ 

8. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานชลบรีุ 

9. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานระยอง 

10. นายรุ่งโรจน์ เลเิอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - โรงงานสระบรีุ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนระเบียบ มต ินโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดและอนมุตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและขอบเขตอ านาจที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2. จดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะจดัการ และคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณากลัน่กรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะจัดการ และ
คณะกรรมการบริษัท 

4. มีอ านาจในการอนมุตัิการด าเนินธุรกิจปกติในเร่ืองตา่งๆ อาทิเช่น การจดัซือ้วตัถดุิบ คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน คา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทนุภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้จดัมีเลขานกุารบริษัทมาตัง้แต่ปี 2546 โดยเลขานกุารบริษัทปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัย์สจุริต ปัจจบุนัเลขานกุารบริษัท ช่ือนางอริเรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน
เลขานกุาร ตลอดจนได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท ได้แก่ Company Secretary 
Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1.  ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.  จดัประชมุผู้ ถือหุ้นและจดัท ารายงานการประชมุ 
3.  จดัเก็บเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
4.  ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
5.  ดแูลและให้ข้อเสนอเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทแก่คณะกรรมการ 
6. ดแูลให้บริษัทสามารถปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง 
7.  ดแูลเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น 
8.  ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน  สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้บริหารที่มีคณุภาพสามารถปฏิบตัิงานให้บริษัทได้เป็นอยา่งดี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานโดยรวม และผลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั  ทัง้นี ้บริษัทไม่มี
นโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทยอ่ย 

ส าหรับคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตัิงานสว่นบคุคล รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทดั
ฐานท่ีได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจูงใจในการก ากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วม
สร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอยา่งมัน่คงตอ่ไป 
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตวัเงินแบง่ออกเป็นสองประเภท คา่ตอบแทนประจ า ซึง่แบง่จา่ยเป็นรายไตรมาส และคา่เบีย้
ประชมุ ซึง่จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุหลงัการประชมุ 

กรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งหรือเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ บริษัทจะค านวณจ่ายตามสดัส่วนจ านวนวันที่กรรมการด ารง

ต าแหนง่ในไตรมาสนัน้ๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะมีมตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

  (บาทตอ่ปี)  )บาทตอ่ครัง้( 
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 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและ
ความยัง่ยืน 

ประธาน 
กรรมการ 

150,000 
75,000 

15,750 
10,500 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2561-2562 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะ 
กรรมการพันธกิจเพื่อ
สังคมและความยั่งยืน 

จ านวนรวม
ทัง้หมด 

1. นายปิยชุ กปุต้า)ก( 
ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

- - - -  - 

2. นายอลนั แคม 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

577,500 231,000 - 117,000 - 925,500 

3. นายหตัถเกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อ 
สงัคมและความยัง่ยืน 

577,500 157,500 - - 187,772 922,772 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

577,500 157,500 - 117,000 - 852,000 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 
กรรมการบริษัท  
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

577,500 - - 117,000 - 694,500 

6. 
 
นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์)ก( 
กรรมการบริษัท  
กรรมการจดัการ 

- - - - - - 
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7. 
 
นายอาชีช อนปัุม)ก( 

กรรมการบริษัท  
กรรมการจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและ 
ความยัง่ยืน 

- - - - - - 

8. นายราจีฟ มงักลั)ก( 
กรรมการบริษัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและ 
ความยัง่ยืน 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- - - - - - 

รวม 2,310,000.00 546,000.00 - 351,000.00 187,772.00 3,394,772.00 

หมายเหต:ุ  )ก( ตัง้แต ่30 มิถนุายน 2559 พนกังานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทยอ่ยผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัยอ่ย 
จะต้องไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปด ารงต าแหน่ง 

 

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ย่อยที่เป็นธุรกิจหลกั 

 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจยัด้าน

ความยัง่ยืน ได้แก่ สภาวการณ์เเรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและสงัคม ประกอบกบัพิจารณาคา่ตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว จากนัน้จึงเสนออตัราการขึน้คา่จ้างประจ าปีและเงินรางวลัประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะประเมินและน าเสนออตัราการขึน้ค่าจ้าง

ประจ าปีและเงินรางวัลประจ าปีของพนกังานทัง้หมดของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทัง้ปีปัจจุบันและ

เปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงัในปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้ก่อนดอกเบีย้และภาษี ก าไรก่อนหกัภาษี และ ก าไรหลงั

หกัภาษี 

2. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจให้ดีขึน้ในแตล่ะปี 

3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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หลงัจากที่ได้รับอนมุตัิงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการผู้ จดัการใหญ่จะพิจารณาและอนมุตัิ ค่าตอบแทนใน

รูปของการปรับระดบั )ถ้ามี( การขึน้ค่าจ้างประจ าปีและเงินรางวลัประจ าปีส าหรับรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลิต และ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการ 

ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนนัน้เพื่อให้มัน่ใจวา่ระดบัและสดัสว่นของคา่ตอบแทนมีความสมเหตสุมผล เพียงพอที่จะดึงดดู 

รักษาและจงูใจผู้บริหารระดบัสงูให้ท างานได้ส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบของคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ 

1. เงินเดือนและเงินรางวลัพิเเษ 

2. เงินรางวลัประจ าปีตามผลงานของผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท 

3. เงินพิเเษ เงินช่วยเหลอื และผลประโยชน์ตา่งๆ ที่เอือ้ตอ่วิถีการด าเนินชีวิตและการเก็บออม  

4. สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลและการประกนัอบุตัิเหตุ 

5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอาย ุ

 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี และเงินรางวัลอื่นๆ ในปี 2561 – 
2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( รวม 10 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 49.49 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

คา่ตอบแทนอื่นท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ในรูปของเงินช่วยเหลอืการปฏิบตัิงานประจ าตา่งจงัหวดั/คา่เช่าบ้าน และ
เงินช่วยเหลอืพนกังานขบัรถในปี 2561 – 2562 รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6.98 ล้านบาท 

บริษัทได้มีการจดัหารถประจ าต าแหนง่ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมถึงจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททกุคน ในฐานะพนกังานของบริษัทโดยคิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือ
คิดเป็นยอดเงินสมทบในปี 2561 – 2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3.63 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลกัจะไม่ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี ส าหรับการด ารงต าแหนง่กรรมการอีกเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทอยูแ่ล้ว 

บริษัทไมม่ีการก าหนดและจ่ายคา่ตอบแทนให้กรรมการของบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกั 
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ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไมม่ีการก าหนดและจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการของบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกั  

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ในปี 2561 – 
2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562( ได้รวมไว้ในจ านวนและคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

คา่ตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกัในปี 2561 – 2562 )1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 
2562( ได้รวมไว้ในจ านวนและคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทแล้ว 
 
ปัจจบุนั บริษัทยงัไมม่ีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลกัโดยให้สิทธิ
ในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทแตป่ระการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint 
Investment Program (EJIP) แตไ่ด้บริหารผลตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานโดยรวมของบริษัท
ควบคูไ่ปกบัผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารประกอบกนัด้วย 

บุคลากร  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท รวมทัง้บริษัทย่อยทัง้สามบริษัทมีพนกังานทัง้หมด 1,187 คน โดยในปี 2561-2562 บริษัทได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 250.92 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินรางวลัประจ าปี 
เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจ าต่างจังหวัด / ประจ ากรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยทัง้สามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกันกบับริษัท รวมจ านวนทัง้ สิน้ 627.43  
ล้านบาท 
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จ านวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2561-2562 
(31 มีนาคม 2562) 

บมจ. 
ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 
เอ็น. ท.ี เอส 
สตีลกรุ๊ป 

บจก. 
เหลก็ก่อสร้าง

สยาม 

บจก. 
เหลก็สยาม 
(2001) 

รวม 

พนกังานบริหาร (คน)  
46 

(48) 

12 

(12) 

9 

(10) 

11 

(11) 

78 

(81) 

พนกังานบงัคบับญัชา )คน( 
132 

(139) 

77 

(85) 

64 

(66) 

74 

(70) 

347 

(360) 

พนกังานปฏิบตักิาร/บริการ 
)คน( 

31 

(33) 

275 

(298) 

254 

(258) 

202 

(206) 

762 

(795) 

รวม )คน(  
209 

(220) 

364 

(395) 

327 

(334) 

287 

(287) 

1,187 

(1,236) 

ค่าตอบแทนพนักงาน    
(ล้านบาท) 

250.92 

(267.44) 

247.20 

 (270.35) 

206.10 

 (215.89) 

174.13 

 (185.03) 

878.35 

 (938.71) 

*รวมพนกังานในส านกังานใหญ่ 169 (170) คน 

ข้อมลูปีทีผ่า่นมา )2560 – 2561( ปรากฏในวงเลบ็ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 – 2562 จ านวนพนกังานของบริษัทลดลงจากปีทีผ่า่นมา 49 คน เนื่องจากบริษัทมุง่เน้นการเพิ่มผลติภาพของ
บคุลากรควบคูไ่ปกบัการควบคมุคา่ใช้จา่ย ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายเลกิจ้างพนกังาน แตด่ าเนินการพิจารณาสรรหาและรับ
พนกังานทดแทนพนกังานท่ีลาออกอยา่งรอบคอบและทดแทนในต าแหนง่งานท่ีมีความจ าเป็นเทา่นัน้ 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัท ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัแตอ่ยา่งใด 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับและดูแลกิจการ 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริม ดแูลกิจการท่ีดีควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างจิตส านกึตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่
สะท้อนให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทเไทย ประกาเของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทยงัมี
ความตัง้ใจที่จะพฒันาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือบรรลตุามข้อก าหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการก ากับและดูแลกิจการที่เป็น
ธรรมและโปร่งใส เพื่อพฒันายกระดบัการปฏิบตัิที่เป็นเลเิในระดบัสากล 

ดงันัน้ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata 

Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตัง้แตปี่ 2548 และได้ท าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้อง

กบัสภาวการณ์ทางเเรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรับเนือ้หานัน้ครอบคลมุเก่ียวกับหลกัการและแนว

ปฏิบตัิในเร่ืองของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ ถือหุ้น

และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี และการควบคมุภายในและระบบการบริหาร

ความเสีย่ง 

นอกจากนี ้ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการน าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

หรือ CG Code )Corporate Governance Code( ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อน ามา

ปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบตัิตาม CG Code รวมทัง้หลกัปฏิบตัิอื่นที่

เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหน้า 61-82 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ถือเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์ของบริษัท จ านวน 3 คน ร่วมกบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่
เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลมุสาย
งานตา่งๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชดัเจนและก่อให้เกิดความสมดลุใน
อ านาจการด าเนินงาน ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น าด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้น า
ด้านบริหารงานประจ าไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 56  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ คณะกรรมการชดุยอ่ยอีก 4 คณะท าหน้าที่กลัน่กรองงานเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหลา่นีป้ฏิบตัิงานด้วย
ความสขุมุรอบคอบ เพื่อน าเสนองานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับรายช่ือกรรมการในแตค่ณะพร้อมทัง้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ปรากฏอยูใ่นหัวข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทัง้ 
ระบทุกัษะความสามารถและความเช่ียวชาญที่หลากหลายของกรรมการท่ีบริษัทต้องการส าหรับคณะกรรมการของบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

ช่ือ - สกลุ คณะกรรมการบริษัท 
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1 นายปิยชุ กปุต้า 
  



    
 

 


 
2 

นายอลนั แคม  


  

 

   


 
3 นายหตัถเกัดิ ์ณ ป้อมเพ็ชร์  



     


  
 

 
4 

นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง 
 

  


   
  

 
5 นายธราธร เปรมสนุทร 

    
 

    
 

6 นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ 
   

  
    

 
 

7 นายอาชีช อนปัุม 
  



      


 
8 นายราจีฟ มงักลั 
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จะต้องผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 4 คน ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตัง้  หรือแต่งตัง้ทุกครัง้ ส าหรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้

ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชดัเจน โดยการ

สรรหากรรมการใหมน่ัน้ บริษัทจะพิจารณาจาก )1( ข้อเสนอแนะจากกรรมการ )2( ฐานข้อมลูกรรมการ (Professional Search 

Firm)  และ )3( ท าเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย )Director Pool) 

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยงัต้องพิจารณาคณุสมบตัิพิเเษเพิ่มเติม ตามนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึง่มีความเข้มงวดกวา่ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทอีกด้วย 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย 

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทเัน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการท างานโปร่งใส และ
สามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอยา่งเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการด าเนินงานของบริษัท โดย
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ านวนที่เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น ในสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญัในกิจการท่ีมีลกัษณะอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีผา่นมา และผลการประเมิน
เกัยภาพที่เหมาะสม 
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คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุาร
บริษัท ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มี
ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดบั
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน ดงันี ้
4.1 รายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซือ้วตัถุดิบ หรือให้บริการที่มีมลูค่า

ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
4.3 รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ สทิธิ และให้หรือรับบริการ 

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตัง้แต่ 

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง

หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่และต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่น

ได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทัง้นี ้
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ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่น ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะ

ดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลา ไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

9. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

10. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

11. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

12. เป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. เป็นผู้ทีมีอายไุมต่ ่ากวา่ 21 ปี 

อายุเกษียณ 

การเกษียณอายขุองกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากบั 70 ปี สว่นการเกษียณอายขุองกรรมการอื่น ได้แก่ 
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเทา่กบั 60 ปี 

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ 

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัท กลา่วคือผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่
ประชุมมีเสียงชีข้าดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทัง้นี ้ ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกนัก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม
จ านวนหุ้นท่ีตนถือโดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบก าหนดออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถดัไป  
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ส าหรับการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูคณะจดัการจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้นในการ
กลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลวุัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยมีหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน 
)Compliance Unit) เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งถกูต้องเหมาะสม รวมทัง้ ได้จดัให้มีการก ากบัดแูล
การปฏิบตัิงานของบริษัทยอ่ย ดงันี ้
1. สง่เสริมให้บริษัทยอ่ยน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาปฏิบตัิ 
2. คดัเลอืกบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพร้อมประสบการณ์เป็นตวัแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 
3. ก ากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก าหนดโดยบริษัทแม ่
4. พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคญั เช่น ทิเทางกลยทุธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทนุหรือลดทนุ การลงทนุ รวมทัง้การขายเงินลงทนุ 
5. ตดิตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจดัการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 
6. ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานก ากบัดแูล  ได้แก่ การท ารายการ

ระหวา่งกนั การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดแูลให้มีการจดัท า
บญัชีและรายงานทางการเงินถกูต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

7. มอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อให้มัน่ใจวา่มกีารควบคุมภายใน
ที่ก าหนดไว้เพียงพอและมีประสทิธิผล 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนไว้ในการ
นโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมถึงได้ก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัการน าข้อมลูภายในโดยกรรมการและผู้บริหาร
ไปใช้ประโยชน์อยา่งเคร่งครัดอีกด้วย 

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ทัง้ของตนเอง
รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลกัทรัพย์ดังกล่าว ตาม
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ประกาเของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทเไทย 
และประกาเคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงบทก าหนดโทษที่ระบไุว้เป็นอยา่งดี 

กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลกัทรัพย์และ /หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เลขานกุารบริษัทจะท าหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดงักลา่วและเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้  พร้อมทัง้
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีระบบการควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน ด้วยการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนั
การใช้ข้อมลูภายที่สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเพื่อใช้ประโยชน์สว่นตวั )Abusive Self-dealing) เช่น การ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน )Insider Trading) ซึง่ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานในหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อก าหนดเก่ียวกับระยะเวลาการห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

1. ห้ามมิให้บคุคลข้างต้นท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส 
และงบการเงิน ประจ าปีของบริษัทและภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทเไทยแล้ว (Blackout period) 

2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่ส าคัญอื่นซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้
ก าหนดห้ามมิให้ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแล้ว 

ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ข้างต้นตอ่คณะกรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการ ก่อน
การซือ้ขาย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็นจ านวนรวม 3,151,235 
บาท 

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบ
การเงินตามนโยบายของกลุม่บริษัทจ านวน 898,000 บาท และคา่เดินทาง คา่เบีย้เลีย้ง คา่ที่พกั เป็นต้น จ านวน 501,022  บาท 
ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกั
งานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัดงักลา่ว 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทเไทยอย่างจริงจงัมา
โดยตลอด ซึ่งปัจจุบนัได้ยึดหลกัการสากลของกลุม่ประเทเ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ
ไปด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ )1( สิทธิของผู้ ถือหุ้น )2( การปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน )3( บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย )4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ )5( ความรับผิดขอบของ
คณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทให้สงูขึน้ บริษัทจึงได้
ก าหนดหลกัการส าคญัในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สดุ รวมทัง้ท าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยั และสอดคล้องต่อ
ภาวะการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้อยูเ่สมอ 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทได้รับการยกระดบัการประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการจากระดบั “ดีมาก” มาอยูใ่นระดบั “ดีเลเิ” นบัเป็น
ผลส าเร็จจากการปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการก ากบัดูแล
กิจการของบริษัทตอ่ไป   

ส าหรับการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 หมวดของ OECD ในรอบปี 2561-2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยก าหนดนโยบายสนบัสนุนและ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดแูลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซึง่สทิธิของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. สิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น การซือ้ขายหรือโอนหุ้นการได้รับสว่นแบ่งในก าไร/เงินปันผลอย่างเท่า
เทียมกนั การได้รับข่าวสาร/ข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทนุการเปลี่ยนแปลง
อ านาจควบคมุ และการซือ้ขายสนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท รวมทัง้สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมในการรับซือ้หุ้น
คืนโดยบริษัทเป็นต้น 

2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตัง้กรรมการและก าหนดค่าตอบแทน การจดัสรรเงินก าไรและการ
จ่ายเงินปันผล การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การ
เพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมตัิธุรกรรมที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อทิเทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
เป็นต้น 

3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 63  

 

นอกจากการสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายในการใช้สิทธิเข้า
ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้
ดงันี ้

- มีขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุที่ไมยุ่ง่ยาก และไมม่ีคา่ใช้จ่ายมากเกินไป 

- จดัสถานท่ีประชมุที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนสง่มวลชนเข้าถึง 

- จดัท าค าอธิบายเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานเพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

- จดัให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความช านาญพร้อมทัง้อปุกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ ถือหุ้นทัง้ในด้านการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะการเข้าร่วมประชมุ โดยการสง่ผู้แทน
ของตนเองหรือเสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ การเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะมีขัน้ตอนที่
ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จดัสง่เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

- จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นกรณีที่ไมไ่ด้ติดอากรแสตมป์ไว้ 

- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท าให้ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

- เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่งหน้า 2 ชัว่โมง ก่อนเร่ิมประชุม นอกจากนี ้ภายหลงัจากการประชุมได้
เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและ
ยงัไมไ่ด้ลงมติได้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ดแูลและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นสามารถติดตอ่ได้ที่โทรเพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ตอ่ 3111 3156 และ 3210 
 
หมวด 2 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนกัถึงหน้าที่ในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ด้วยการถือปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ดงันี ้

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในแตล่ะปีบริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท )ภายในเดือนกรกฎาคม( ซึง่
เรียกวา่ การประชมุสามญัประจ าปี และการประชมุนอกเหนือจากนี ้จะเรียกวา่ การประชมุวิสามญั โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัท
ไมม่ีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 
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ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม 
เคมปินสกี ้กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น )Record Date) ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็น
ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ  

บริษัทได้จดัให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจดัประชมุที่ดีซึง่ครอบคลมุเก่ียวกบั ข้อมลูเก่ียวกบัวนั เวลา สถานที่ วาระการ
ประชมุ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจใน
แตล่ะวาระเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการรับรู้สารสนเทเ หรือการ
เข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท เนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทเไทย( จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท ด าเนินการ
จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมกบัเอกสารที่เก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนลว่งหน้า 21 วนั 
ก่อนวนัประชมุ ดงันี ้

1. หนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเก่ียวกับ วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ก าหนดไว้เป็นเร่ืองๆ 
อยา่งชดัเจนพร้อมทัง้ระบวุา่เป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนมุตั/ิเพื่อพิจารณา ระบ ุวตัถปุระสงค์ และเหตผุล ตลอดจนความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระที่เสนอไว้ ซึง่ถือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาที่เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ 

2. หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้แบบ ก ซึ่งเป็นแบบทัว่ไปง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็น
แบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิเทางการออกเสยีงในแตล่ะเร่ืองได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสยีงตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได้ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

3. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ช่ือ อาย ุที่อยู่ และการไม่มีสว่นได้
เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุ 

4. รายงานประจ าปี ที่มีทัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทัง้จดัสง่รายงานประจ าปีที่เป็น
รูปเลม่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท( 

5. ค าอธิบายเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐาน เพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แผนท่ีตัง้สถานท่ีจดัประชมุ 

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ด าเนินการดงันี ้

1. ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า  
3 วนั 

2. แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์  (www.set.or.th) เร่ืองเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเป็นการลว่งหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอใน
การเกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 
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3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ )www.set.or.th) เร่ืองเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถสง่ค าถาม
เก่ียวกบัวาระการประชมุได้ลว่งหน้า   

4. โดยให้สง่ค าถามดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายงัเลขานกุาร
บริษัท เพื่อเสนอตอ่ไปคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป ภายในช่วงเวลาดงันี ้

5. ในปีนีไ้ด้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 และระยะเวลาในการสง่ค าถามตัง้แต่วนัที่ 15 
มิถนุายน – 15 กรกฎาคม 2562 
 

นอกจากนี ้ในบริเวณจดุลงทะเบียน บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรม
เชิญผู้ ถือหุ้นร่วมบริจาคอปุกรณ์กีฬาให้แก่เด็กๆ ท่ีอยูบ่นดอยทางภาคเหนือ บธูรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR จากสว่น
สือ่สารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บธูแนะน าและให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทจากสว่นการตลาดเป็นต้น 
 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชุม และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ประชมุได้แก่ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาเผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

ประธานในที่ประชมุได้ด าเนินการประชมุอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระโดยไมม่กีารเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่
ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ยงัได้จดัสรรเวลาในการพิจารณาแตล่ะวาระอยา่งเหมาะสมและเพียงพอก่อน
ท าการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตัง้กรรมการ  
ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะได้อยา่งเต็มที่ 

ส าหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อ านวยความสะดวกแกผู่้ ถือหุ้นด้วยการใช้บตัรลงคะแนน และได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง (Inspector) ท าหน้าที่ดแูลการนบัคะแนนและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ส าหรับการนบัคะแนนเสียงจะค านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย”  “งดออกเสียง” และน ามาค านวณหกัออกจากผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมด โดยสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ส าหรับผลการลงคะแนนเสยีงจะถกูประกาเหลงัจากเสร็จ
สิน้การพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทเัน์
ด้วย 
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หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทัง้คะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
(www.set.or.th) โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ และจดัท ารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทกึรายละเอียดไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้

1. รายช่ือพร้อมต าแหนง่ ของกรรมการและผู้บริหารรวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชมุ 
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง  
3. ประเด็นค าถาม - ค าตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
4. มติที่ประชมุและผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ตามที่ได้ระบไุว้ในบตัรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสยีงที่เห็น

ด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 

ทัง้นี ้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่รับ

มอบฉนัทะจ านวน 535 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการทัง้คณะ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน รวมทัง้กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุม

โดยพร้อมเพรียงกนั  

นอกจากนี ้ยงัมีผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เพื่อท าหน้าที่ร่วมชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม

ในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ผู้ ถือหุ้น 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกนัการน าข้อมลูภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด  รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหน้า 60-61  

ทัง้นี ้ในปีที่ผา่นมาไมเ่คยปรากฏวา่มีกรรมการและผู้บริหารรายใดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมลูภายในแต่
อยา่งใด 
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การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้องต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่
เก่ียวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้  เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทท าหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดงักลา่ว โดยบริษัทจะใช้ข้อมลูดงักลา่วในการติดตาม ดแูลการท ารายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 

การท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนัไว้อย่างชดัเจน รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามประกาเของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาเคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทเไทย ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่
เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยตุิธรรม  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ใหม่จะค านึงถึงขนาดของรายการและจ านวนเงินที่เกิดขึน้ โดยจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท ารายการระหวา่งกนัในทกุไตรมาส เพื่อดแูลและป้องกนัการ
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 

ทัง้นี ้ในปีที่ผา่นมาบริษัทไมม่ีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัท
ย่อยของบริษัทรวมทัง้ไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทเไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนัหรือการซือ้ขายสนิทรัพย์แตป่ระการใด 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยัง่ยืนแก่บริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงยึดมัน่ในการค านึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้
เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้สทิธิที่ก าหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ท าร่วมกนั โดยการรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษัทให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีที่มีตอ่การด าเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ในแตล่ะกลุม่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะดแูลผลประโยชน์และสร้างมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิ
บาลและวิสยัทเัน์ของบริษัททัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจน
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงาน 

บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งวา่พนกังานคือฟันเฟืองที่ส าคญัตอ่การด าเนินการให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่าง
เป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนษุยชนให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัแก่พนกังานโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพ เชือ้ชาติ วรรณะ เาสนา ตระกูล 
สถานภาพการสมรส เพเ รสนิยมทางเพเ อาย ุสญัชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีทัง้ของพนกังานและครอบครัว 
โดยก าหนดให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทชัน้น าทัว่ไป รวมถึงมีกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและรักษาพนกังานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลกัษณะ
การออมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินชีวิตหลงัเกษียณอายุ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุ
คน ตลอดจนก าหนดนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการท าให้บริษัทมีการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 

ลูกค้า 

บริษัทได้ยดึถือในหลกัการท่ีให้ลกูค้าเป็นเนูย์กลาง ในการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า ตลอดจนด าเนินการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านคณุภาพตาม
มาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
เก่ียวกบัสนิค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสนิค้ากรณีที่พบว่าผลิตภณัฑ์ไม่ได้คณุภาพหรือต ่ากว่ามาตรฐาน อีกทัง้การ
รักษาความลบัของลกูค้าโดยไมน่ าข้อมลูของลกูค้าไปสร้างผลประโยชน์ 

คู่ ค้า 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชดัเจน ภายใต้กรอบการปฏิบตัิงานตามหลกัจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบตัิ
ต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกนั และปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงที่ก าหนดระหว่างกันการปฏิบตัิตาม
กรอบการแข่งขนัทางการค้าที่เป็นธรรมและด าเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการช าระเงินด้วยการติดตาม
สถานะการช าระเงินอยา่งใกล้ชิด เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีและยาวนานกบัคูค้่า รวมถึงความใสใ่จตอ่การปฏิบตัิงานร่วมกนั
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ระหวา่งบริษัทและคูค้่า เช่น การจดัอบรมความปลอดภยัให้กบัผู้ รับเหมาขนสง่ ท่ีเข้ามารับสนิค้าที่โรงงานของบริษัททกุแหง่อยา่ง
ตอ่เนื่องและเป็นประจ า 

คู่แข่ง 

บริษัทมุง่ด าเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม ยตุิธรรม และถือปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าที่ดีและสจุริต โดยด าเนินการ
ผ่านแหลง่และสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ รวมทัง้บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเก่ียวกับ
ผลติภณัฑ์หรือบริการเพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกบัคูแ่ขง่เพื่อสร้างเง่ือนไขในการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 

เจ้าหนี ้

บริษัทปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง และเง่ือนไขตา่งๆ อยา่งรัดกมุและเคร่งครัด ที่มีตอ่เจ้าหนี ้ทัง้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีเ้งินกู้ยืม
อยา่งเคร่งครัดและช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงปฏิบตัิตามค ารับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนีต้ลอดระยะเวลาที่มีภาระหนีก้บั
เจ้าหนี ้ตลอดจนให้ข้อมลูแก่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุง่ด าเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคณุธรรม โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ให้พนกังานทกุระดบัยดึถือปฏิบตัิ เพื่อให้มีจิตส านกึตอ่การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมตลอดทกุกระบวนการ )CSR in Process) ควบคู่กนัไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม
โดยรวม )CSR after Process) สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทใน
รูปแบบตา่งๆ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งเข้มงวดและตอ่เนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทกัษ์รักษาสิง่แวดล้อม
ให้คงอยูใ่นสภาพท่ีดีด้วยการด าเนินการและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดในทกุกระบวนการผลิต และทกุขัน้ตอนการท างาน รวมถึง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทกุบริษัทในกลุม่ทาทา ได้มุ่งมัน่ที่จะให้ความส าคญัและ
เป็นผู้น าในเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาเ” หรือ “Climate Change” อนัเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี ้ยงัได้
ก าหนดให้มีการน าแนวคิด “คืนสูธ่รรมชาติ )สเีขียว(” มาใช้ในทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจหลกัขององค์กรอีกด้วย รวมทัง้การ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานราชการ 

บริษัทด าเนินการและถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด พนกังานของบริษัททกุคนต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานราชการอยา่งตอ่เนื่อง 
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สื่อมวลชน 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทัว่ไป  เพื่อการสื่อสารต่อไปยงัสาธารณชน อย่าง
กว้างขวางบนพืน้ฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 

จรรยาบรรณ 
พนกังานทกุคนจะต้องประพฤติปฏิบตัิตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา )Tata Code of Conduct : 
TCoC)” ซึ่งได้ระบถุึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี  ้บริษัทได้ก าหนด
มาตรการและช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระท าผิดหลกัจรรยาบรรณ กระบวนการ
ด าเนินการภายหลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระท าผิด
หลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส าหรับกรรมการ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ทาทา สตีล 
  
ผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุม่สามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิ หรือไม่ปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณ
ดงักล่าวได้ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรเพัท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่
ปรึกษาจรรยาบรรณ ดงันี ้
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายอลัน แคม 
อีเมล: alank@libertasth.com 

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทเไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรเพัท์ 0 2937 1000 ตอ่ 1810 โทรสาร 0 2937 1224 

  อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com 
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ความปลอดภยัในสถานที่ท างาน 

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจะได้รับการขบัเคลื่อนด้วยพนัธะสญัญาของเรา เพื่อให้มัน่ใจว่า
บคุคลที่เราร่วมงานและสงัคมในภาพรวมจะปราเจากการบาดเจ็บและได้รับการบรูณาการเข้ากบัวิถีในการด าเนินธุรกิจของเรา 
บริษัทมีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานที่ท างาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท 

บริษัทด าเนินการตามหลกัการด้านความปลอดภยั ดงันี ้

 ความปลอดภยัเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้างานและผู้บริหาร 
 การบาดเจ็บทกุประเภทสามารถป้องกนัได้ 
 ความรู้สกึหว่งใยอยา่งลกึซึง้และเอาใจใสพ่นกังานให้ “ปลอดภยั 24 ชัว่โมง” ต้องท าให้เห็นเป็นตวัอยา่งโดยผู้น า 
 พนกังานจะได้รับการอบรมให้ท างานอยา่งปลอดภยั 
 การท างานอยา่งปลอดภยัเป็นเง่ือนไขของการจ้างงาน 
 ทกุงานต้องได้รับการประเมินความเสีย่งที่เก่ียวข้อง และต้องด าเนินการตามระเบียบปฏิบตัิงานท่ีได้รับการอนมุตัิ/ เช็คลิสต์/ 

ใบอนญุาตการท างานตลอดจนการใช้ใบอนญุาตการท างานและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลที่จ าเป็น 

บริษัทให้พนัธะสญัญาว่าจะปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะก าหนด
วตัถปุระสงค์-เป้าหมาย พฒันาน าไปปฏิบตัิ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจดัการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม กฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในช่วงสามปีที่ผา่นมาแสดงไว้ในตารางตอ่ไปนี  ้

หวัข้อ หนว่ย ปี 
2561-2562 

ปี  
2560-2561 

ปี  
2559-2560 

จ านวนครัง้ของการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย 

 

อตัราการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน ครัง้/ล้านชัว่โมงการท างาน 1.28 0.17 0.00 

ดชันีชีว้ดัสขุภาพ ดชันี 11.3 10.84 10.75 

ผู้ที่มีผลตรวจสขุภาพผิดปกติเนื่องจากการ
ท างาน 

% 5.46 2.55 3.30 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 72  

 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมลูทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทนุ และการตดัสินใจอื่นใดของผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน นกัวิเคราะห์และผู้ มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทัว่ถึง และไม่ก่อให้เกิดความส าคญัผิด
รวมทัง้มีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ) “ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทยและหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ทัง้ที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี 
)Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี )แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี )แบบ 56-2) และการ
รายงานตามเหตุการณ์ )Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เก่ียวโยงกัน การร่วมทุน 
ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ ลดทนุ การออกหลกัทรัพย์ใหม ่การซือ้หุ้นคืน เป็นต้น 

ทัง้นี ้ได้จดัให้มีหน่วยงาน “สว่นเลขานกุารบริษัท” ท าหน้าที่เป็นเนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยง่ายทัง้ในกรณีปกติและเร่งดว่น ดงันี ้

1. ข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกนั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) 

2. ข้อมลูค าอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนงัสอืพิมพ์ 

3. ข้อมลูโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นข้อมลูลา่สดุ มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัสว่นของผู้
ถือหุ้นสว่นน้อย ไมม่ีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไมม่ีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้
ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชดัเจน รวมถึงข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของ
บริษัททุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว (รายงานประจ าปี/เว็บไซต์บริษัท 
(www.tatasteelthailand.com)) 

4. ข้อมลูในรายงานประจ าปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชดัเจน และเป็นประโยชน์ส าหรับการพิจารณาตดัสินใจของผู้ ถือ
หุ้น เช่น ค าอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมและการ
แข่งขนั ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู และการเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

5. ข้อมูลในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบ
บญัชี ซึง่เป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิที่ได้รับการยอมรับ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยที่
ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.tatasteelthailand.com/
http://www.tatasteelthailand.com/
http://www.set.or.th)/
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลา่ช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) / 
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมลูการท ารายการระหวา่งกนั )ถ้ามี(  
 

นอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ) “ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ท า
หน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทสูส่าธารณชน และจดัให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้บริหารงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ )Investor Relation) ท าหน้าที่ดแูลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกบับคุคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น  
ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจดัให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมลูของ
บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการด าเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tatasteelthailand.com ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่ของบคุคลภายนอกที่มีตอ่บริษัท 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปีต่อตลาดหลกัทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมลูการพฒันาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็ก
ของบริษัทสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทัง้สื่อ
สิ่งพิมพ์ทุกครัง้เป็นประจ าทกุไตรมาสอีกด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จัดท า  Press Release รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
ของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ที่จะอ านวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมไว้ที่สว่นท้ายของ
ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สือ่มวลชนและนกัวิเคราะห์อีกด้วย 

หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมุง่เน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริษัททกุคนมีความเข้าใจอยา่งดีถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วย “ความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั 
และรอบคอบ” โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ที่
เช่ือถือตอ่กนัระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบับริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การก ากับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต มีเหตมุีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มอย่าง
สงูสดุและตอ่เนื่อง 
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โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทค านึงถึงการถ่วงดลุในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง  )Check and Balance) และได้ก าหนดความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน )Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ วิชาชีพความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพเ โดยในจ านวน
คณะกรรมการทัง้หมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบคุคลที่มีภาวะผู้น า วิสยัทเัน์
กว้างไกล สามารถอุทิเเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านขึน้ เพื่อให้การพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ มีการตดัสนิใจที่ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดียิ่งขึน้ 

และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้เลขานุการ
บริษัทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ ในหวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.3 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อทุิเตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ ใดโดยมิชอบ และไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์หรือแขง่ขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเป้าหมายสงูสดุคือการด าเนิน
ธุรกิจให้มัน่คง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดลุและยัง่ยืนของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้การเพิ่มมลูค่าของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ทัง้นี ้ให้สอดคล้องวิสยัทเัน์และเป้าหมายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดวิสยัทเัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจ าปีของบริษัทเป็น
ประจ าทกุปี โดยมอบหมายให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้น าเสนอเร่ืองดงักลา่ว คณะกรรมการได้ร่วมกนัอภิปราย และแสดงความเห็น
อย่างเต็มที่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั ความซื่อสตัย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิเทาง
เดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้นี ้ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการพิจารณา
ทบทวนการด าเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และแผนการจดัสรรงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทและการปฏิบตัิงานของคณะท างานชดุตา่งๆ รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ งบประมาณประจ าปี เป็นประจ าทกุไตร
มาส นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาระบบการติดตามและก ากบัดแูลที่มีประสทิธิผลส าหรับผู้บริหารระดบัสงูในการทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ตลอดจนการพฒันาการก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการ 

1. อนมุตัิแผนงานประจ าปี งบประมาณรายจ่ายลงทนุประจ าปี แผนระยะกลางและระยะยาว 
2. อนมุตัิให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร/สถาบนัการเงิน การให้จ านองหรือจ าน าสินทรัพย์เพื่อ

ค า้ประกนัเงินกู้  การลงนามในสญัญาเงินกู้  หรือสญัญาที่เก่ียวข้องที่อนมุตัิแล้ว และ การยกเลกิวงเงินกู้  
3. อนมุตัิการเปิด/ปิด บญัชีธนาคาร 
4. อนมุตัิการใช้หลกัการบญัชี หรือเปลีย่นแปลงหลกัการบญัชี ปรับปรุง /เปลีย่นแปลงบญัชีการใช้อตัราคา่เสือ่มราคา 
5. อนมุตัิการรับรองงบการเงินและจดัสรรก าไรสะสม 
6. อนมุตัิการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น จ านอง รับจ านอง ขายฝาก รับซือ้ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ท่ีมีมลูคา่ทางบญัชี

ไมเ่กิน 50 ล้านบาท 
7. อนมุตัิการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ ประเภทสนิทรัพย์ถาวร และทรัพย์สนิอื่นๆ)ไมร่วมเร่ืองที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง( 
8. อนมุตัิการด าเนินการด้านทรัพยากรบคุคล ในเร่ือง โครงสร้างองค์กรการวางแผนก าลงัพล การสรรหาและคดัเลอืกผู้บริหาร

ระดบัสงู และงบประมาณการขึน้คา่จ้างและเงินรางวลัประจ าปี 
9. อนมุตัิการเข้าร่วมทนุ การลงทนุซือ้/ขายหุ้น 
10. อนมุตัิเร่ืองที่ต้องน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตัิหรือพิจารณาก าหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
11.2 การให้กู้  หรือ ให้หลกัประกนั การชดใช้ค่าเสียหาย การค า้ประกนัหนงัสือรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือค ามัน่ใน

ลกัษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ าปีของกลุ่มบริษัท  เว้นแต่ตามที่อนุญาตใน
สญัญาหลกัในการปรับโครงสร้างหนี ้และตามที่ก าหนดในแผนฟืน้ฟกิูจการ ของ N.T.S. 

11.3 การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนญุาตใดๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ที่มีมลูคา่ทางบญัชีเกิน 50 ล้านบาท ซึง่

ไมไ่ด้อยูใ่นงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท 
11.6 ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัซึง่มิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 
11.7 การเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนมุตัิงบการเงินประจ าปีรวม งบการเงินประจ าปีเดี่ยว และงบการเงิน

รายไตรมาสของกลุม่บริษัท 
11.8 การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่บริษัท 
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หน้าที่ของประธานกรรมการ 

หน้าที่หลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทและด าเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร
ของบริษัทผา่นกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้ถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสูผู่้ เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าได้มีการน ามติของ
คณะกรรมการบริษัทไปด าเนินการตอ่อยา่งมีประสทิธิผลสงูสดุและมีความเหมาะสม  

ด้วยภาระหน้าที่ท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งประธานกรรมการในฐานะผู้น าด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้น าด้าน
การบริหารงานประจ าบริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่อย่างชั ดเจน ซึ่ง
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนั
อาจเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีส าคญัของประธานกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิผล 
2. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอยา่งเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3. หารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท เพื่อก าหนดวาระการประชมุ 
4. สนบัสนนุให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ  ในระหว่างการประชุม รวมทัง้ได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่าง

กว้างขวาง 
5. สง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ที่สร้างสรรค์ ทัง้ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 
6. สร้างความมัน่ใจวา่มีการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตปี่ 2545 ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 
 
นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบญัชี/การเงินเป็นอย่างดี 
ตลอดจนยงัเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้อีกด้วย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายระเบียบปฏิบตัิ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมการพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่
รัดกมุ เหมาะสมทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้อ านาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตัง้แต่ปี 2552 
คณะกรรมการได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และในกรณีที่จ าเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่าย 

คณะจัดการ  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะจัดการ ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 4 คน ท าหน้าที่
ควบคมุดแูลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทัง้ในด้านการพิจารณานโยบาย กลยทุธ์โครงสร้าง และอ านาจการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ การจดัสรรงบประมาณ และการก ากบัดแูล ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลัน่กรอง
เร่ืองตา่งๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตัง้แต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 
2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความ
คลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานรวมถึงลดต้นทนุของบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน และมีกรรมการ
คร่ึงหนึง่เป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
หรือกรณีอื่น และท าหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ เึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ือง
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยนื 

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่
สอดคล้องกบัแนวทางของกลุม่ทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน ได้จดัให้มีคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนขึน้ 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการ
อิสระ ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพนัธกิจ
เพื่อสงัคมและความยัง่ยืนมีหน้าที่สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด ติดตาม และทบทวนกลยทุธ์ และนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึน้ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจน
สนบัสนุนให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการก าหนด ติดตาม ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
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บริษัท และน าไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึน้ในระยะยาว 
ทางด้านการเงิน การผลติ เร่ืองที่เก่ียวกบัธรรมชาติ สงัคม มนษุยชาติ และทนุทางปัญญา 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทก าหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง โดยล าดบัในการพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 
ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี สว่นกรรมการอิสระจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 9 ปี วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ชดุยอ่ยจะเทา่กบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ดงันัน้ กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทนัที เมื่อพ้น
จากต าแหนง่กรรมการบริษัท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งอย่างชดัเจน โดย
กรรมการแตล่ะคนต้องไมด่ ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท สว่นกรรมการผู้จดัการใหญ่ต้องไม่ด ารง
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุม่ทาทา ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจบุนัองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการตา่งชาติอยา่งละคร่ึงหนึง่ โดยกรรมการที่
เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทเท าให้ไม่มีการรับต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ณ 
ปัจจุบนั กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดมีถ่ินที่อยู่ในประเทเไทย กรรมการไทยนัน้ตามข้อมลูประวตัิ
กรรมการห้าปีย้อนหลงั ไมป่รากฏวา่มีกรรมการทา่นใดรับต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ จึงเห็น
ได้วา่กรรมการบริษัทแตล่ะคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และอทุิเเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มที่และเต็มความสามารถ 

ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนกังานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิเเวลาในการท างานทัง้หมดของตนให้แก่บริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้างไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท  ทัง้นี ้เพื่อ
แผนการด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกนั ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่กรรมการตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการทา่นใดที่ด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นนอกประเทเ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าทกุปีอยา่งน้อยปีละ 5 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการลว่งหน้าตลอด
ทัง้ปี พร้อมทัง้ได้ก าหนดวาระการพิจารณาที่ส าคญัส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการด าเนินงานไว้อย่างชดัเจนและอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ในการประชุมแต่
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ละครัง้ได้มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้เึกษาลว่งหน้า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ  

ในการประชมุแตล่ะครัง้ นอกจากจ านวนองค์ประชมุที่กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ววา่ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 
ใน 2 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่าในขณะที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่
ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ทัง้นี ้ประธานกรรมการผู้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่ง
เวลาอย่างเพียงพอส าหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัว่ถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เป็นหลกั ส าหรับการลงมติในแตล่ะวาระจะใช้มติเสียงข้าง
มากโดยกรรมการหนึง่คนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมได้มีการจัดท ารายงานการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าประชมุ กรรมการท่ีลาประชมุ ผู้ที่เข้าร่วมประชมุ ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ และจะน าเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชมุดงักลา่วให้มีความละเอียดและถกูต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชมุตอ่ไป 

ในรอบปี 2561-2562 บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 5 ครัง้ ในแต่ละครัง้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทกุ
คน และมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทัง้ปี (นบัรวมการประชุม
ผา่นระบบวีดีโอ) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ เพื่อให้สารสนเทเรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ ที่เก่ียวข้อง
กบัปัญหาโดยตรง พร้อมทัง้รับทราบนโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้มีการประชมุหารือระหวา่งกนัเองเพิ่มเติมเป็นประจ าทกุไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจ านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 8. 
โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนิน งานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส าหรับรูปแบบของการประเมินมีทัง้การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการทัง้คณะและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผล
ดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา 
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โดยจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงาน
ตอ่ไป 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะ จะพิจารณาจาก 1( โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2( บทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3( การประชุมคณะกรรมการ 4( ความสมัพนัธ์กับฝ่ายบริหาร 5( การพฒันา
ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6( คณะกรรมการชดุยอ่ย สว่นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 
จะพิจารณาจาก 1( ความพร้อมของกรรมการ 2( การก าหนดกลยทุธ์และการวางแผนธุรกิจ 3( การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุภายใน 4( การบริหารความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 5( การติดตามรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน และ 6( 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบรูณ์ ครบถ้วน 
ถกูต้องและทนัสมยั 

2. เลขานกุารบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาท าการสรุปผลการประเมินรวมทัง้ข้อเสนอแนะ 
3. เลขานุการบริษัท น าผลการประเมินพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

ด าเนินงานตอ่ไป 
สว่นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน้ มีขัน้ตอนและกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกบัการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่กลา่วข้างต้น 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี  2561-2562 กรรมการได้ให้
ข้อเสนอแนะอยา่งกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดบัคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดี” 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  และพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้น า  การก าหนดและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายและกลยทุธ์การวางแผน และผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบักรรมการและผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ และความรู้
ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ส าหรับผลการประเมินในปี 2561-2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
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จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมุง่มัน่ด าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บกุเบิก คณุธรรม ความเป็นเลิเ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา )Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตวัแทนของค่านิยมองค์กร
และหลกัการส าคญัซึ่งก าหนดทิเทางในการด าเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมี
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุ 

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทัง้จัดท าไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้ นฉบับและแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการ คณะจดัการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนที่
บริษัทด าเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี ้คณะผู้บริหารของบริษัทได้จดัให้มีการก ากบั ดแูล สือ่สาร และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัได้
ยดึถือเป็นแนวทางส าหรับการประพฤติปฏิบตัิในชีวิตการท างานอยา่งจริงจงัและเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยพนกังานของบริษัททกุคนต้องเข้ารับการอบรมและผา่นการทดสอบเก่ียวกบัจรรยาบรรณดงักลา่ว รวมทัง้ต้อง
ลงนามให้ค ารับรองที่จะยดึถือประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย 

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดงันัน้ เอกสารฉบบันีจ้ะถกูปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้สอดรับกับบรรทดัฐานทาง
วฒันธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบทนัที โดยตัง้แตปี่ 2551บริษัทได้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการสง่เสริมให้พนกังาน
ได้ร้องเรียนหรือรายงานในเร่ืองที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ออกประกาเ นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการร้องเรียนการกระท าผิดจรรยาบรรณ )“Whistle Blower 
Policy and Practices”) เพื่อให้พนกังานทกุคนรวมถึงผู้มีสว่นได้เสียภายนอกใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงานเหตกุารณ์ต่างๆ 
หรือเร่ืองราวการฝ่าฝืนหรือสงสยัวา่อาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ หรือหนว่ยงานพิเเษอื่นใดของบริษัทได้อยา่งปลอดภยัและเกิดผลจริงในทางปฏิบตัิ 

และตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางส าหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และคู่ค้า 
ในการติดต่อกบับุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีที่ตัง้อยู่ในประเทเอื่น และมีผู้ช านาญการที่จะ
บนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทัง้หมดนีจ้ะถกูเก็บรักษาเป็นความลบัและ
สามารถใช้บริการได้ทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุใดๆ ทกุเวลา ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ้่านทางโทรเพัท์ได้ฟรี ที่
หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรเพัท์ที่โทรเข้าใช้บริการจะไมถ่กูบนัทกึ หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บนัทึกไว้
เพื่อมิให้ลว่งรู้ถึงตวัตนของทา่น นอกจากนัน้ ยงัสามารถรายงานเร่ืองราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ 
ซึง่จะไมม่ีการบนัทกึตวัตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทัง้สิน้ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่า เร่ืองทกุเร่ืองที่รายงานจะเป็นความลบัขัน้สูงสดุที่
จะไมม่ีผู้ใดสามารถลว่งรู้ตวัตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไมม่ีความประสงค์จะให้บนัทกึไว้ 
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การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุง่มัน่ด าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยตุิธรรมและโปร่งใส โดยยึดพนัธสญัญาที่จะป้องกนั ยบัยัง้ และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบนและการกระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ปวง นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด 

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค าประกาเเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบตัิ )Collective Action Coalition : CAC) ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทกุรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็น
บริษัทที่ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC ก าหนนไวว้” ทัง้นี ้บริษัทได้ยื่นค าขอเพื่อตอ่อายกุารรับรองในปี 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เป็นสว่นหนึ่งของเครือข่ายหุ้นสว่นต้านทจุริตเพื่อประเทเไทย )PACT) และร่วมลงนามให้ค ามัน่ในการ
สง่เสริมสิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจดัโดย สถาบนัไทยพฒัน์ และองค์การยนูิ
เซฟ ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กบัการกระท าการ
ทจุริตคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ด าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือ
บคุคลที่สามเพื่อการเรียกร้องการได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สญัญา หรือ การจดัหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการ
เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้ วยเจตนา
เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมุ่งเน้นให้พนกังานทกุระดบัได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้
จดัตัง้ระบบและก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัว่ทัง้องค์กร  ทัง้ในด้านการจดัท า
รายงานทางการเงินและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยยงัคงมีความยืดหยุ่นให้พนกังานสามารถควบคุม
ก ากบัประเมินผลและทบทวนการท างานของตนเอง เพื่อลดความเสีย่งของการกระท าทจุริตและการใช้อ านาจในทางมิชอบ และ
ป้องกนัไมใ่ห้มีการกระท าผิดกฏหมาย 

บริษัทได้จดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหนว่ยงานหนึง่ภายในบริษัท 

ตัง้แต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการก ากบัดแูลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบตัิงาน
ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีหน้าที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานด้านตา่งๆ เป็นประจ าทกุไตรมาสเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวนโยบาย แผนงาน อ านาจหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ รวมทัง้การประเมินผลการบริหารจดัการ ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิงานอย่างมีอิสระ และสามารถ
รับรองได้ว่าการด าเนินงานที่ส าคัญและการท าธุรกรรมทางการเงินที่ส าคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่ก าหนด  
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง  
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การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องอยา่งรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทจะด าเนินงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญัด้วยการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทเไทย ข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานของ
บริษัทภายใต้ข้อก าหนดตา่งๆ ไว้อยา่งครบถ้วนชดัเจน ตลอดจนไมน่ าข้อมลูภายในไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่นตน 
กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึง่คนใดมีสว่นได้เสยีกบัผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลงัมีการพิจารณาก็จะไมเ่ข้าร่วมประชมุหรืองดการ
ออกเสยีง  

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในเร่ือง 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน ซึง่ได้ครอบคลมุถึงพนกังานทกุระดบัชัน้โดยเคร่งครัดอีกด้วย 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคัญต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตัง้แต่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทเกรรมการและผู้บริหารใหมท่กุคน ส าหรับการจดัปฐมนิเทเแก่กรรมการเข้าใหมน่ัน้ บริษัทได้ก าหนดตารางอบรมพร้อม
ทัง้หลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน เป็นระยะเวลา 2 วนัเต็ม เรียกวา่ Induction Program ซึง่กรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้ เร่ิมบรรยาย
ภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็น
ผู้บรรยายการด าเนินงานในสายงานหลกัด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจดัหา ทรัพยากรบคุคล 
และการบริหารการลงทนุและความเป็นเลิเทางธุรกิจ รวมทัง้ ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟัง
การบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทัง้สามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานกุารบริษัทได้
จดัเตรียมและน าสง่คูม่ือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหมอ่ีกด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทสนบัสนนุให้มีการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน 
จากสถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงและเก่ียวข้องเป็นประจ าและตอ่เนื่อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทเไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย )IOD) สถาบนัการเึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นการเพิ่มพนูความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี ้กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ – 
การเงิน ได้ผา่นการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

รายละเอียดในหวัข้อนีอ้ยูใ่นหนงัสอื “การพัฒนาเพื่อความยั่งยนื” ซึง่บริษัทได้แนบตวัเลม่แยกมาให้ตา่งหาก 
 

11. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จ ากัด )มหาชน( และ บริษัทย่อย 

รวมทัง้ข้อมลูทางการเงินท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ส าหรับปี 2561-2562 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป

ตามหลกัการท่ีใช้บงัคบัในประเทเไทยและข้อก าหนดด้านการรายงานทางการเงินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายที่น ามาใช้มีความเหมาะสมและน ามาใช้

อย่างต่อเนื่องเพื่อความสมเหตุสมผลและการเตรียมการอย่างรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอและ

โปร่งใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ทัง้ของ

บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ รั บรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ )กลต.( และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย )ตลท( รวมทัง้ข้อกฎหมายที่

เก่ียวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ ค านงึถึงความเหมาะสม ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบการคดัเลอืก ผู้สอบบญัชีภายนอก ตลอดจนการปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบ

ทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและความมีประสทิธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท า

การรายงานสิง่ที่ตรวจพบตลอดจนให้ค าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคมุภายใน

ดงักลา่วได้ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ และให้ความเช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะ

สามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดบัของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ )กลต( 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และพบวา่มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกบั
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โครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ  5 สถาบันใน

สหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคมุภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดงัตอ่ไปนี ้

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทมีการจดัท าแผนธุรกิจระยะ 1 ปี  และแผนธุรกิจระยะยาว ซึง่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดงักลา่วได้

จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพนกังานในการที่จะบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการ

ติดตามความส าเร็จของวตัถปุระสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครัง้คราวด้วย บริษัทก าหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี 

ซึง่ได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคลในหน้าที่หลกัและหน้าที่อื่นๆ พนกังานทกุคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่ง

ได้รวบรวมนโยบายทัง้หมดที่ส่งเสริมให้มีการพฒันาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อก าหนด

เก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนกังานทุกระดบั ข้อก าหนด

เก่ียวกบัจริยธรรมดงักลา่วได้มีการประกาเให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด าเนินการโดยบริษัทเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทกบัประเทเต่างๆ ทัว่โลกเป็นไปอย่างสจุริต 

ยุติธรรม ปราเจากการติดสินบน มีการเผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จ ากัด 

)มหาชน( 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

เเรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้อมทางอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องและทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจดัล าดบัความส าคญั

ของความเสีย่งตามความถ่ีและผลกระทบที่มีตอ่ความส าเร็จตามเป้าหมาย   

ในระหว่างปี มีการเพิ่มความเร็วในการเกิดความเสี่ยง )Risk Velocity( ขึน้มาอีกมิติหนึ่ง แผนผงัการประเมินความเสี่ยง )Risk 

Assessment Matrix) ได้ถกูถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อการก าหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง  ผู้บริหารมี

การประชมุก าหนดแผนการปฏิบตัิที่ครอบคลมุเพื่อลดความเสีย่ง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจ า ผ่านการประชุมระดบั

บริหาร นอกจากนี ้การบริหารความเสีย่งเป็นอีกหนึง่วาระส าคญัที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ก าหนดขอบเขต 

อ านาจหน้าที่ และอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน มีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท
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ยอ่ยเป็นประจ าและสม ่าเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและ

บคุคลที่เก่ียวข้องอยา่งหมาะสม 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทและผู้บริหารมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ

พิจารณา บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทเและท าการอปัโหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้องทัง้หมดใน 

iPads ของคณะกรรมการ การเข้าถึงข้อมลูมีความปลอดภยัจากการใช้รหสัผ่านของแต่ละบคุคล ด้วยเทคโนโลยีนี ้สามารถลด

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จาการลดการใช้กระดาษและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาในการพิจารณาข้อมลูได้

มากขึน้ รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทมีการจดัเตรียมโดยสว่นเลขานกุารบริษัท รายงานการประชุมครอบคลมุถึง

การแลกเปลีย่นความคิดเห็นในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการ

ประชมุ   เลขานกุารบริษัทได้ปฏิบตัิตามหรือให้ข้อมลูที่จ าเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ  

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนกังานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตวัตน เว็บ

ไซท์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกบับคุคลภายนอก เช่น ติดต่อเก่ียวกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ ลกูค้าสมัพนัธ์ 

เป็นต้น บริษัทได้จัดท าช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ที่  alank@libertasth.com  หรือ TCOC Helpline ซึ่ง

ด าเนินการโดยบคุคลที่สามที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด ผา่นการโทรเพัท์โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย หรือ การแจ้งเบาะแส

ผา่นเวปไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการร้องเรียนการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

ระบบการติดตาม 

แผนธุรกิจประจ าปีของบริษัทผา่นการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท   งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับ

การสอบทานและอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจ าปีที่

ผ่านการตรวจสอบแล้ว และเสนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วย คณะผู้บริหารของบริษัท ได้

ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคมุภายในเป็นประจ าทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของธุรกิจ  

ส านักงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบระดบัความเสีย่งจะพิจารณาจากหลายปัจจยัเสีย่งและผลการตรวจสอบก่อนหน้า  ฝ่ายตรวจสอบภายในของ

mailto:alank@libertasth.com%20%20หรือ
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บริษัทได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของกระบวนการด าเนินงานที่หลากหลายและครอบคลมุบริษัทย่อยทัง้หมดโดยให้

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อน าไป

ปฏิบตัิใช้ รายงานการตรวจสอบและสิง่ที่ตรวจพบจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุๆ ไตรมาส 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยภาพรวมมีความเพียงพอที่จะรับรองได้ว่างบการเงินของ

บริษัท ทาทา สตีล )ประเทเไทย( จ ากัด )มหาชน( และ บริษัทย่อย มีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญทัง้หมด ที่

เก่ียวข้องกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
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12. รายการระหว่างกัน 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
รายการบญัชีที่ส าคญักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 
และ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

ประเภทของรายการระหว่างกนั                       หนว่ย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2560 

ขายสนิค้า 2,451,627 1,625,518 1,027,145 

รายได้อื่น - 15,073 - 

ซือ้สนิค้า 1,251,305 730,406 1,213,500 

ซือ้สนิทรัพย์ 3,370 562 7,766 

ดอกเบีย้จ่าย - - 1,520 

คา่ใช้จา่ยอื่น 1,935 5,870 4,460 

ลกูหนีก้ารค้า 58,385 464,272 236,845 

ลกูหนีอ้ื่น  328 199 153 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  - - 71,220 

เจ้าหนีก้ารค้า 2,285 2,943 2,493 

เจ้าหนีอ้ื่น 3,849 32,536 28,009 

หนีส้นิระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 270,596 

ขายสนิค้า 2,451,627 1,625,518 1,027,145 

รายได้อื่น - 15,073 - 

ซือ้สนิค้า 1,251,305 730,406 1,213,500 
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รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัแตล่ะประเภทมีดงันี ้

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั      หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 733,214 731,456 472,033 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 1,370,187 659,564 450,145 

3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั ผลติลวดเหลก็
เคลอืบสงักะส ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

 
329,599 

 
163,952 

 
104,967 

4 Tata International Metals Asia 
Ltd. ซือ้มาขายไป มีผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั - 6,971 - 

5 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 4,568 55,071 - 

6 Tata Projects Limited 
งานโครงการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

 
14,059 

 
8,504 

 
- 

รวมรายการขายสนิค้าระหวา่งกนั 2,451,627 1,625,518 1,027,145 1,027,145 1,027,145 1,166,977 

 

รายละเอียดรายการรายได้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

1 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 80 - 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ - 14,993 - 

รวมรายการรายได้อื่นระหวา่งกนั - 15,073 - 8,059 8,703 2,001,283 
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รายละเอียดรายการซือ้สินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

97,695 627,233 235,384 

2 
Tata International (Singapore) 
Pte. Ltd. ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 37,392 16,378 

3 
Tata International Metals Asia 
Ltd.  ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

1,000,194 - 950,531 

4 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ - 24,065 6,530 

5 Tata International Limited ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

13,976 6,874 4,677 

6 
Tata International West Asia 
DMCC ซือ้มาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

5,264 34,842 - 

7 
บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

4,970 - - 

8 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

129,206 - - 

รวมรายการซือ้สนิค้าระหวา่งกนั 1,251,305 730,406 1,213,500  2,147,396 1,125,724 
 

รายละเอียดรายการซือ้สินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 
1 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ - - 5,449 

2 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 2,317 

3 Tata Technologies Pte. Ltd. บริการด้านไอท ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 562 - 

4 
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ 
)ประเทเไทย( บริการด้านไอท ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

3,370 - - 

รวมรายการซือ้สนิทรัพย์ระหวา่งกนั 3,370 562 7,766 8,059 8,703 2,001,283 
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รายละเอียดรายการดอกเบีย้จ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 
1 T S Global Holding Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - - 1,520 

รวมรายการดอกเบีย้จา่ยระหวา่งกนั - - 1,520 8,059 8,703 2,001,283 

 

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 

1 Mjunction Services Limited 
ค้าขายและบริการจดัซือ้

จดัจ้าง 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

55 116 58 

2 
บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม 
จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

266 136 42 

3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 72 32 - 

4 Tata Sons Ltd. ลงทนุ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

1,051 847 890 

5 
Tata South East Asia (Cambodia) 
Ltd. ซือ้มาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

392 2,430 3,448 

6 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 22 

7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั 
ผลติลวดเหลก็เคลอืบ

สงักะส ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 31 - 

8 
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ )ประเทเ
ไทย( จ ากดั บริการด้านไอท ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

99 850 - 

9 Tata Technologies Pte. Ltd. บริการด้านไอท ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 1,408 - 

1
0 

Tata AIG General Insurance Co., 
Ltd. ประกนัภยั 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 20 - 

รวมรายการคา่ใช้จ่ายอื่นระหวา่งกนั 1,935 5,870 4,460  11,263 20,039 
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รายละเอียดลูกหนีก้ารค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                                               
 หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

  
   

 

  31 มี.ค.62 
5049 

31 มี.ค.61 
5049 

31 มี.ค.60 
5049 

1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั 
ผลติลวดเหลก็เคลอืบ

สงักะส ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 45,862 9,883 7,036 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั 

ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

12,523 3,565 33,585 
3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ - 447,482 196,224 
4 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั 
- 1,943 - 

5 Tata Projects Limited 
งานโครงการโครงสร้าง

พืน้ฐาน 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั - 1,399 - 

รวมรายการลกูหนีก้ารค้าระหวา่งกนั 58,385 464,272 236,845  175,368 - 

 

รายละเอียดรายการลูกหนีอ้ื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                   หนว่ย : พนับาท   

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   
 31 มี.ค. 62 31 มี.ค. 61 31 มี.ค. 60 

1 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 23 24 16 

2 Tata Sons Limited 
การลงทนุและ 

ให้บริการด้านท่ีปรึกษา 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั - 136 137 

3 
บริษัท ทาทา คอมมิวนเิคชัน่ส์ )ประเทเ
ไทย( จ ากดั 

บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทเ และ
โทรคมนาคม 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 21 21 - 

4 Tata Power Co., Ltd. ผลติ สง่ และแจกจ่าย
ไฟฟ้า 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 18 - 
5 บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั 
199 - - 

6 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบ
สงักะส ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

85 - - 

รวมรายการลกูหนีอ้ื่นระหวา่งกนั 328 199 153  950 812 
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รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                          หนว่ย : พนับาท                                                   

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 
1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ ถือหุ้น - - 71,220 

รวมรายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่นระหวา่งกนั - - 71,220 
 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีก้ารค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                                หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 
 
 
 

   31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 
1 Tata  International (Singapore) 

Pte. Ltd. 
ค้าขาย มีผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั 
- 701 - 

2 Tata Steel  Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,285 2,242 2,493 

รวมรายการเจ้าหนีก้ารค้าระหวา่งกนั 2,285 2,943 2,493  
 
 
 

459,311 290,265 

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีอ้ื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน** หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 

1 Tata Sons Limited ลงทนุ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั - 30,836 23,361 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,300 - 3,978 
3 Tata South East Asia (Cambodia) 

Ltd. ซือ้มาขายไป 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 612 670 

4 Tata Technologies Pte. Ltd. 
ซือ้มาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 1,088 - 

5 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ )ประเทเ
ไทย( จ ากดั บริการด้านไอท ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

1,549 - - 

รวมรายการเจ้าหนีอ้ื่นระหวา่งกนั 3,849 32,536 28,009 

** รายละเอียดเจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับริษัทที่
เก่ียวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบนัทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลกัของแต่ละบริษัท จะบนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนี ้
การค้ากบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั แตห่ากไมใ่ช่ธุรกิจหลกัหรือเป็นบริการอื่น รายการดงักลา่วจะถกูบนัทึกไว้ในรายการเจ้าหนี ้
และเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องข้างต้น เป็นต้น 
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รายละเอียดรายการหนีส้ินระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                   หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.62 31 มี.ค.61 31 มี.ค.60 

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

รวมรายการหนีส้นิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีระหวา่งกนั - - 270,596 

 

เงื่อนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมถึงการกู้ยืมซึ่งท า
ภายใต้กลไกของนโยบายการก าหนดราคาโอน รายการระหว่างกนัได้กระท าอย่างยตุิธรรม ตามราคตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ได้เช่นเดียวกบัท่ีท ากบับคุคลทัว่ไป อยา่งไรก็ตามในกรณีที่ไมม่ีราคา
หรืออตัราดอกเบีย้ที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะท าการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั  

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นธุรกรรมซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
บนเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท กลา่วคอื ในการซือ้วตัถดุบิ บริษัทมัน่ใจในเร่ืองคณุภาพ
และความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ ส าหรับการขายสนิค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยให้แก่บริษัท  

 

มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมตัิรายการระหว่างกัน  

ในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ ในแต่ละบริษัทได้มีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไว้อย่างชดัเจนว่าต้องได้รับ
อนมุตัิจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือคณะ
จดัการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่ก าหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การก าหนด
อ านาจดงักลา่วได้มีการพิจารณาทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคลอ่งตวัในการด าเนินงานและการ
ควบคมุภายในท่ีดี 

ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามมาตรการและขัน้ตอนตา่งๆ ตามประกาเและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทเไทยอยา่งเคร่งครัด ทัง้ในด้านการขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะต้องไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรือ งดออก
เสยีง เพื่อให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอยา่งยตุิธรรม  
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การด าเนินการดงักลา่วยงัครอบคลมุถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ตามาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด โดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ด้วย มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะกระท าไปบน
พืน้ฐานของความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้
กระท าอยา่งยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย 
และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามประกาเและข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทเไทย และกรมสรรพากรอยา่งเคร่งครัด  
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13. ข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 และ 31 มนีาคม 2560 ปรากฏดงันี ้   

                                                                                                                                                        (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2562 2561 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 926.77 519.59 930.33 
เงินลงทนุชัว่คราว - - 21.00 
ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 646.03 1,220.28 950.74 
ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืม 29.57 38.57 13.19 
สนิค้าคงเหลอื 3,188.35 3,477.96 3,111.92 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 141.09 64.48 43.46 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นท่ีถือไว้เพื่อขาย 460.00 460.00 521.00 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 3,179.78 3,317.08 3,680.87 
สนิทรัพย์อื่น 3,578.74 3,574.96 3,664.40 

รวมสินทรัพย์ 12,150.33 12,672.92 12,936.91 

    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 1,720.43 1,774.34 2,194.93 
เจ้าหนีก้ารค้า 630.71 781.58 690.35 
หนีส้นิสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.09 - 270.59 
เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืม 73.67 50.73 69.20 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่นๆ 429.88 633.75 755.71 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 40.78 - - 
หนีส้นิอื่น 218.23 205.57 191.42 

รวมหนีส้ิน 3,114.79 3,445.97 4,172.20 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานกิจการ 
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         (หนว่ย : ล้านบาท) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2562 2561 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)    
ทนุจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 
ทนุช าระแล้ว    
   หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,421.54 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ย 

1.06 2.89 2.73 

ส ารองตามกฏหมาย 369.09 365.87 363.69 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (3,130.72) (2,938.63) (3,398.73) 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (14.26) (13.55) (13.35) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,035.54 9,226.95 8,764.71 

    

งบก าไรขาดทุน    
รายได้จากการขาย 22,222.36 22,246.27 19,701.47 
รายได้รวม 22,304.29 22,307.26 19,754.66 
ต้นทนุขาย 21,619.55 20,674.64 17,745.19 
ก าไร)ขาดทนุ(ขัน้ต้น 602.81 1,571.63 1,956.29 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 753.05 964.33 930.58 
คา่ใช้จา่ยอื่น - - 537.10 
ดอกเบีย้จ่าย 79.43 83.00 101.11 
คา่ใช้จา่ย )รายได้( ภาษีเงินได้ 41.13 130.94 226.94 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (188.88) 454.35 213.75 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (188.18) 454.56 214.48 
ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท( (0.02) 0.05 0.03 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560  

  

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 2562 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (147.75) 585.29 440.69 

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการด าเนินงาน    

 (ก าไร) ขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทเท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง  (0.07) 0.04 2.71 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - (14.40) - 

 กลบัรายการค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าเสื่อมคณุภาพ  - - 137.77 

 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 518.53 529.81 533.95 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 35.11 40.57 - 

 ประมาณหนีส้ินส าหรับพนกังานเกษียณอายุ 25.36 36.14 27.65 

 ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 1.56 0.04 18.17 

 ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - - 474.21 

 ดอกเบีย้รับ (2.68) (3.10) (4.15) 

 ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 79.43 83.00 101.11 

 ขาดทนุจากการลดมลูค่าลงของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย - 61.00 - 

 ก าไรจากการกลบัรายการใบลดหนี ้ - - (0.16) 

 )ก าไร( ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (0.44) (0.07) 1.70 

 ตดัจ าหน่ายหนีส้ินจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (6.07) - - 

  502.98 1,318.32 1,733.65 
     

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้ 549.01 (339.37) (300.87) 

 สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 254.67 (407.28) (1,001.32) 

 สินทรัพย์หมนุเวียน ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอขอคืนและสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน (76.47) 14.35 47.83 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้ (313.31) 42.33 6.44 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (8.37) (14.50) (9.31) 

 ประมาณหนีส้ินส าหรับพนกังานเกษียณอายเุพ่ิมขึน้ (12.37) (11.62) (10.89) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (101.59) (189.54) (98.29) 

 จ่ายดอกเบีย้ (74.50) (93.65) (104.74) 

 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 720.05 319.04 262.50 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560  

                       (หนว่ย : ล้านบาท) 
 2562 2561 2560 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจา่ยเพื่อเงินลงทนุชัว่คราว - 21.00 )21.00( 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น - 14.40 - 
 รับดอกเบีย้ 2.50 3.35 4.16 
 เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 0.48 1.36 1.03 
 เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ถาวร (258.20) (149.93) (252.06) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (255.22) (109.82) (267.87) 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน (53.91) (420.59) 150.78 

 จ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะยาว - - (200.00) 
 จ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (201.82) 
 จ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - (199.37) - 
 จ่ายช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (3.74) - - 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (57.65) (619.96) (251.04) 
    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง( 407.18 (410.74) )256.41( 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 519.59 930.33 1,186.74 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสิน้งวด 926.77 519.59 930.33 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
 1.  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.89 1.78 1.40 
 2.  อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเร็ว (เทา่)  0.55 0.54 0.48 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์     
 3.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์ถาวร (ครัง้)  6.87 6.38 4.60 
 4.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์รวม (ครัง้)  1.80 1.74 1.53 
 5.  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (ครัง้)  23.81 20.49 24.83 
 6.  ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  15.33 17.81 14.50 
 7.  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (ครัง้)  6.49 6.27 6.56 

อัตราส่วนการบริหารหนีส้ิน     

 8.  อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์รวม (%)  25.64 27.19 32.25 
9.  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.34 0.37 0.48 

 10. 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระต้นทนุทางการเงิน 
(เทา่)  

6.33 15.88 17.15 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     
 11.  อตัราก าไร )ขาดทนุ( สทุธิตอ่รายได้รวม (%)  (0.84) 2.04 1.09 
 12.  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%)  (1.52) 3.55 1.66 
 13.  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (%)  (2.06) 5.05 2.47 
 14.  อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  2.71 7.06 9.93 
 15.  อตัราผลตอบแทนจากการด าเนนิงาน (%)  (0.31) 3.00 2.74 

 
1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง : สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 
2. อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเร็ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุน
 ชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้า (เฉลีย่)] / หนีส้นิหมนุเวียน 
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร:รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 สทุธิ (เฉลี่ย) (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและ
 อปุกรณ์สทุธิ : ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ + สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน) 
4. อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสนิทรัพย์ (เฉลีย่) 
5. อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า : รายได้จากการขาย / ลกูหนีก้ารค้า (เฉลีย่) 
6. ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ : 360 วนั / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
7. อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื : ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) 
8. อตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อสนิทรัพย์รวม : รวมหนีส้นิ / รวมสนิทรัพย์ 

9. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น : รวมหนีส้ิน / รวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นของ
 บริษัทใหญ่ 
10. อัตราส่วนความสามารถในการช าระต้นทุนทางการเงิน : ก าไรก่อนต้นทุนทาง
 การเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่ายและรายการปรับปรุงอื่น / ต้นทุน
 ทางการเงิน 
11. อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อรายได้รวม : ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ / รายได้รวม 
12. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม : ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ / รวมสนิทรัพย์(เฉลีย่) 
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น : ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ ถือ
 หุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลีย่) 
14. อตัราก าไรขัน้ต้น : [รายได้จากการขาย – ต้นทนุสนิค้าขาย] / รายได้จากการขาย 
15. อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน : ก าไรจากการด าเนินงาน / รายได้รวม 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับรอบปีการเงิน 2561-2562 (รอบปีการเงิน 2562) บริษัทมีปริมาณการขาย 1.154 ล้านตนั เทียบกบั 1.217 ล้านตนัในปี
ก่อน ส าหรับปริมาณการขายในปีนีท้ี่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากความเช่ือมัน่ตลาดในประเทเไทยลดลงจาก
ความต้องการผลิตภณัฑ์เหล็กก่อสร้างทรงยาวที่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า  โครงการขนาดใหญ่ยงัคงล่าช้าและยงัไม่เร่ิมการสัง่ซือ้
วตัถดุิบ ประกอบกบัราคาสนิค้าในตา่งประเทเออ่นตวัลงสง่ผลให้อปุสงค์เหล็กลวดในประเทเชะลอตวั ขณะที่การน าเข้าสินค้า
จากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิ่มขึน้ทกุปี อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายในปีนีใ้กล้เคียงกบัปีก่อน เนื่องจากราคา
สินค้าส าเร็จรูปสงูขึน้จากแนวโน้มราคาวตัถุดิบที่สงูขึน้ ภายใต้ความกดดนัตามที่อธิบายข้างต้น บริษัทมี EBITDA ในรอบปี
การเงินนี ้503 ล้านบาท และขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีการเงินนีจ้ านวน (148) ล้านบาท  

 การวิเคราะห์รายการหลกัของงบการเงินดงัแสดงด้านลา่ง: 

 

 
1) รายได้จากการขายและรายได้อื่น 

      
 

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
รายได้จากการขาย 22,222 22,246 (0%) 

 
 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น-สทุธิ 2 3 (33%) 

 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น - 15 (100%) 

 
 
ดอกเบีย้รับ 3 3 (0%) 

 
 
เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภยั 41 25 64% 

  ตดัจ าหนา่ยหนีส้นิจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 6 - 100%  

 
อื่นๆ 30 15 100% 

 

 
รายได้จากการขายและรายได้อื่น 22,304 22,307 (0%) 
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2) ต้นทุนขาย 

   
หนว่ย : ล้านบาท 

 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ต้นทนุขาย 21,620 20,675 5% 

 
 
ต้นทนุขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  เป็นผลกระทบจากราคาเเษเหลก็ที่สงูขึน้ และการเพิ่มขึน้ของราคากราไฟต์
อิเลก็โทรด ซึง่น าไปสูต้่นทนุการแปลงสภาพท่ีสงูขึน้  

 

 
3) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

  
2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 187 208 (10%) 

  คา่ใช้จา่ยในการขายรอบปีการเงิน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน  เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง  
   

 
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 566 757 (25%) 

 

 

 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปีก่อนรวมผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัคา่ที่ปรึกษาโครงการกลยทุธ์การตลาดทีย่ัง่ยืนและคา่ใช้จา่ยเคร่ืองหมายการค้า TATA ซึง่
ไมป่รากฎในปีปัจจบุนั   

 

 

 

 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 103  

 

 
5) ต้นทุนทางการเงนิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ต้นทนุทางการเงิน 79 83 (5%) 

 

 

 
ต้นทนุทางการเงินลดลง เมื่อเทียบกบัปีก่อน  สาเหตจุากดอกเบีย้ในการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซือ้
สาธารณปูโภคและวตัถดุิบอื่นๆลดลงเนื่องจากการผลติ off peak  ซึง่สว่นหนึง่ชดเชยกบัดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้
จากการท า LC  เนื่องจากซือ้เหลก็แทง่น าเข้าเพิ่มขึน้  

 

 
6) ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ก าไร)ขาดทนุ(ก่อนภาษีเงินได้ (148) 585 (125%) 

 

 

 
ก าไร)ขาดทนุ( ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2562 ต ่ากวา่รอบปีการเงิน 2561 สาเหตจุากปริมาณการ
ขายที่ลดลงจากความออ่นแอของความเช่ือมัน่ในตลาด ต้นทนุขายที่เพิ่มสงูขึน้จากราคาเเษเหลก็และวตัถดุิบ
ที่เพิ่มขึน้ ซึง่สว่นหนึง่ชดเชยกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง   

   

 
7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 41 131 (69%) 

 

 

 
จากการลดลงของก าไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกบัปีก่อน สง่ผลให้ภาษีเงินได้
ลดลงในปีปัจจบุนั  
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8) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 927 520 78% 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้  407 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน การเปลีย่นแปลงนีเ้กิดจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
720 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนีส้ิน
ด าเนินงาน 503 ล้านบาท และการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานลดลง 217 ล้านบาท  สว่น
ใหญ่เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ในสว่นของกิจกรรมลงทนุ บริษัทได้ใช้กระแสเงินสด
สทุธิจ านวน 255 ล้านบาท เพื่อลงทนุเพิ่มในสนิทรัพย์ถาวร   และกระแสเงินสดสทุธิจ านวน 58 ล้านบาทใช้ไป
ในกิจกรรมจดัหาเงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 54 ล้านบาทและจ่ายช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่า
การเงินจ านวน 4 ล้านบาท   

 

 
9) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น – สุทธิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 676 1,259 (46%) 

 

 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าสง่ออกลดลง ซึง่การสง่ออกในเดือนมีนาคม 2562 ได้รับ
ช าระหนีค้รบทัง้จ านวนภายในเดอืน  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนัคดิเป็นร้อยละ 9 เทียบกบัร้อยละ 38 ในปีก่อนซึง่
เป็นผลมาจากการสง่ออกไปยงัประเทเอินเดียที่ได้รับช าระหนีค้รบทัง้จ านวนภายในเดือน 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประมาณจากจ านวนหนีท้ี่คาดวา่จะเรียกเก็บ
จากลกูหนีไ้มไ่ด้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียกเก็บหนีใ้นอดตีควบคูก่บัการวิเคราะห์ฐานะปัจจบุนัของลกูหนี ้  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมคีา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.62 
ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด  
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10) สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 3,188 3,478 (8%) 

 

 

 

สนิค้าคงเหลอืลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการบริหารเงินทนุหมนุเวียนดีขึน้ สง่ผลให้มีสินค้าส าเร็จรูป
คงเหลอืลดลง  

 

 
11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 3,180 3,317 (4%) 

 

 

 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ลดลงจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี ซึง่
สว่นหนึง่ชดเชยกบัการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในสนิทรัพย์ 347 ล้านบาท  

 

 
12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 100 78 28% 

 

 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้  เกิดจากภาษีเงินได้นิติบคุคลรอขอคืนของปีการเงิน 2562  
  

 
13) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2562 2561  % เปลีย่นแปลง 

 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,720 1,774 (3%) 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซือ้เเษเหลก็ สาธารณปูโภคและวตัถดุิบอื่น 
ๆ ลดลง ซึง่สว่นหนึง่ชดเชยกบัเงินกู้ที่เพิ่มขึน้จากทรัสต์รีซีทส์เพื่อซือ้เหลก็แทง่น าเข้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.เ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินส าหรับทรัสต์รีซีทส์ มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
2.67 - 3.95 ตอ่ปี และส าหรับการบริหารเงินทนุหมนุเวียนอื่นมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 
ตอ่ปี )พ.เ. 2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ตอ่ปี( และมีก าหนดช าระคืน ระหวา่งวนัที่ 1 เมษายน พ.เ. 
2562 ถึงวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.เ. 2562 )พ.เ. 2561 : ระหวา่งวนัที่ 2 เมษายน พ.เ. 2561 ถึงวนัที่ 18 มิถนุายน 
พ.เ. 2561(  

 

 
14) หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ-สุทธิ 

    
   

หนว่ย:ล้านบาท 
 

 
  2562 2561  % เปลีย่นแปลง 

 

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 42 - 100% 

 

 

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินเพิม่ขึน้จากการลงทนุติดตัง้แผงผลติไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลงัคาหรือ โซลาร์
รูฟท็อปของ SCSC เพื่อเป็นการลดต้นทนุในสว่นของคา่ใช้จ่ายทางด้านพลงังาน 
  

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ  วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.34 เท่า ซึ่งดีขึน้จาก 0.37 เท่า 
ในปี 2561   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 9,035 ล้านบาท เป็นทนุช าระแล้วของหุ้นสามญัรวม 11,810 
ล้านบาท โดยมีก าไร/)ขาดทนุ(สะสม (3,131) ล้านบาท, ส ารองตามกฎหมาย 369 ล้านบาท, ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการวดั
มลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย 1 ล้านบาท และ สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (14) ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 3,115 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน 2,856 ล้าน
บาท และหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 259 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 และร้อยละ 8 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้หนีส้นิ
หมนุเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,720 ล้านบาท,  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,110 ล้านบาท, หนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี – สทุธิ 1 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 25  ล้านบาท  หนีส้ินไมห่มนุเวียน



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจ าปี 2561-2562

 

 107  

 

ประกอบด้วยหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ 41 ล้านบาท, ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 217 ล้านบาท และประมาณ
การหนีส้นิคา่รือ้ถอน 1 ล้านบาท 

ภาระหนีแ้ละภาระค า้ประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้

1. บริษัทยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแตย่งัไมเ่ข้าเง่ือนไขการเป็นหนีส้นิ 35 ล้านบาท  

2. หนังสือค า้ประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม
อตุสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จ านวน 350 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเก่ียวกบัการซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์รวม 72 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมคา่บริการ) 72 ล้านบาท  

 

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสีย่งที่ระบใุนหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 30 เคร่ืองมือทางการเงิน  

   

  



 

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า ข้อมลู
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัท
ขอรับรองวา่ 
(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  
 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วันที่  31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท า
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมาย
ให้ นางอริศรา ณ ระนอง  เป็นผู้ ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นางอริศรา ณ ระนอง ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

   
1.  นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  
)Mr. Taratorn Premsoontorn(  ………………………………… 
2.  นายราจีฟ มงักลั กรรมการ  
  )Mr. Rajiv Mangal(  ………………………………… 
  

ประทับตราบริษัท 
 

ผู้รับมอบอ านาจ   
นางอริเรา ณ ระนอง เลขานกุารบริษัท ………………………………… 

 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

1 
 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.   นายปิยชุ กปุต้า 
       ประธานคณะกรรมการ 
        ประธานคณะจดัการ 
        ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
        สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน 

 
 

     วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
      23 ตลุาคม 2554 

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University  

Montreal, Canada 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    
    Engineering College, Kota, Rajasthan 
-  Chevening Scholar, Leeds University, UK 
 
ประวัติกำรอบรม 
-   Advanced Management Program, CEDEP, 

France 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

Indian Steel & Wire Products Limited 
Indian Steel & Wire Products Limited 
Tata Steel Processing & Distribution 
Company 
Tata Steel Ltd. 
 
TM International Logistics Limited 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

2 
 

เอกสารแนบ 1 

      การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (2) 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.    นายอลนั แคม 
กรรมการอิสระ  
ประธานตรวจสอบ    
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
8 กรกฎาคม 2560 
 

62 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) 
    University of Denver, USA 
-  ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) 
 University of Denver, USA 
ประวัติกำรอบรม 
-   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) 
-   Strategic Board Master Class  

    (SBM 3/2018)  
-   Fellow Member 
-   Chartered Director 

0 ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
 
 
 

กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
 
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานบริษัท 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท ธนากรผลิตภณัฑ์น า้มนัพืช 
จ ากดั 
บริษัท ทิคเก็ตเมลอ่น จ ากดั 
บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิง้ 
(บราซิล) 
บริษัท นมับาวนั ซเูปอร์ จ ากดั 
ปาปัวนิวกินี 
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ากดั 
(มหาชน)* 
บริษัท ลิเบอร์ทสั จ ากดั 
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)* 
บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  
กรุงศรี จ ากดั 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

3 
 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.   นายหตัถศกัดิ์  ณ ป้อมเพ็ชร์ 
      กรรมการอิสระ  
      กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการพนัธกิจ
เพ่ือสงัคมและความยัง่ยืน 

 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
28 มีนาคม 2556      

62 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท กฎหมายระหวา่งประเทศ (ธุรกิจ) 
    New York University, School of Law, USA 
-   ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  
    University of  Miami, School of Law, USA  
-   ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ (เกียรตินิยม) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรม 
- 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 ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
หอการค้าไทย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

4 
 

เอกสารแนบ 1 

  

      การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (1) 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.    นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
20 มีนาคม 2561 

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท การเงินและการลงทนุ 

George Washington University, Washington DC, 
USA 

-  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร  
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติกำรอบรม 
Directors Certification Program (DCP : 265 / 2018)  
 

 
 

 

0 ไมมี่ 2562 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2561 – ปัจจบุนั   
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2560 
   

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร – กลุม่งาน
บริหารทรัพยากรบคุคล 
รองประธานอาวโุส (การบริหารบคุลากร
และประสิทธิภาพองค์กร 
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้ มีอ านาจ 
 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)* 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั  
 
บริษัท คอนวดู จ ากดั  
 
บริษัท ยนิูลีเวอร์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

5 
 

เอกสารแนบ 1 

 
            การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายธราธร  เปรมสนุทร   
กรรมการบริษัท  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
29 กรกฎาคม 2545 

55 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Oklahoma City University, USA 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัติกำรอบรม 
- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 
- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 
- Finance for Non-Finance Directors Program  

 (FND : 7/2003) 
 

0 ไมมี่ 2539 – ปัจจบุนั 
2544 – 2557 
 
 

รองผู้จดัการอาวโุส 
กรรมการ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 
 
 

          
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี) 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.   นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ 
       กรรมการบริษัท  
        กรรมการจดัการ 

 
 
    วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
      29 เมษายน 2559 

 

59 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-   ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ 

-   Chartered Accountant, Institute of Chartered of 

Accountants of India 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2556 – 2562 

2556 – 2562 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ

ใหญ ่– การเงนิ 

Kalimati Global Shared Services Ltd 

Bamnipal Steel Ltd 

Tata Steel Special Economic Zone Ltd 

TRF 

Industrial Energy Limited 

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) 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 
             

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี) 

 
  
 

 
 

 
 
 
  

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.   นายอาชีช อนปัุม 
       กรรมการบริษัท  
        กรรมการจดัการ  

กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ
ยัง่ยืน 
 
 

     วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
      30 มกราคม 2561 

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

Birla Institute of Technology Ranchi, India 
 
ประวัติกำรอบรม 
- Advanced Management Program CEDEP,  
    (INSEAD, France) 

0 ไมมี่ 2562 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรมการ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

Indian Steel & Wire Product Limited 

Tata Sponge Limited 

The Siam Industrial Wire Co., Ltd. 

NatSteel Holdings Pte. Limited, 
Singapore 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ (ไม่มี) 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.   นายราจีฟ มงักลั 
กรรมการบริษัท  
กรรมการจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ
ยัง่ยืน  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  

 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 ธันวาคม 2556 
 

51 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)        
   (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India 
-      PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India 
 
ประวัติกำรอบรม 
-  Advanced Management Program CEDEP  
   (INSEAD, France) 
-  Global Leadership Development 

 Programme, India/UK 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2556 
 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ผู้บริหาร Tubes SBU 
 
หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหน้าฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 
ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

9.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ 
    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลิต 

 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2559 

53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
ประวัติกำรอบรม 
-  Global Leadership Development Programme, 

India/UK 

0 ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้จดัการโรงงาน – ระยอง 
 

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

 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 
ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10.  นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การเงิน 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
15 กนัยายน 2559 
 
 

53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์, Calcutta 

University 
- Chartered  Accountant, Institute of 

Chartered  Accountants of India 
 
ประวัติกำรอบรม 
- General  Management Programme, 

CEDEP, France 
-  Global Leadership Development    

Programe, India/UK 
- Director Certification Program  (DCP : 

241/2017), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
 
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. เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจก. เหล็ก
สยาม (2001) 
 
Tata Steel Limited 
 
 
 
TM International Logistics Limited, 
TS Alloys Limited, Tata Steel 
Processing & Distribution Limited และ 
International Shipping & Logistics FZE 
 
Tata Steel Limited 
 

 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 
ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบคุคล และบริหาร 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 มกราคม 2553 
 

56 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)     
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติกำรอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 
- Ethical Leadership Program (ELP), 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD) 

220,000 
(0.00) 

ไมมี่ 
 

2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นาย ไพฑรูย์ เชือ้สขุ  
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –จดัหา 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2555 

 

56 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 
ประวัติกำรอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

0 
 

ไมมี่ 2555 - 2556 
2554 - 2555 
2553 - 2554 
2544 - 2553 

กรรมการ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู้จดัการโรงงาน – สระบรีุ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – เหล็กรีด 
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กแทง่ 

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



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

13 
 

เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

13.  นายชยัเฉลิม บญุญานวุตัร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
 31 กรกฎาคม 2555 

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 

ประวัติกำรอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 
 
 

 

0 
 

ไมมี่ 2555 – 2559 
 
 
2555 – 2555 
2553 – 2555 
 
 

กรรมการ และ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -   
โรงงานสระบรีุ 
ผู้จดัการโรงงาน  สระบรีุ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส-  
สว่นเหล็กแทง่และซอ่มบ ารุง 
 

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



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

14 
 

เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

14.   นายอมิท คนันา 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บริหาร
การลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน  2558 
 

52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(วศิวกรรมไฟฟ้า) 

National Institute of Technology 
Jamshedpur,  India 

0 ไมมี่ 2557 - 2558 
2553 - 2557 
 
 
2551 - 2553 

Head Improvement Initiatives 
Head Integrated Electrical 
Maintenance – Power House & 
Industrial Gases Department 
Head TQM - Knowledge Management, 
Management Information Group & 
Business Assessment  

Tata Steel Limited, India  
Tata Steel Limited, India  
 
 
Tata Steel Limited, India 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

15.   นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  
โรงงานชลบรีุ 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2555 
 

60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 

Bihar Institute of Technology, India 

0 
 

ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
ผู้จดัการโรงงาน – ชลบรีุ 
 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  
โรงงานระยอง 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2559 

 

49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

0 
 

ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
2551 – 2559 
2549 – 2551 
2548 – 2549 
2547 - 2548 
2538 - 2547 
 
 
 

กรรมการ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลิตเหล็กรีด  
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กรีด  
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กรีด  
วิศวกร – ผลิตเหล็กแทง่  
วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด  

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

 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.  นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 
       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -   

โรงงานสระบรีุ 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 มิถนุายน 2559 
 

47 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท วสัดศุาสตร์ และ 
วิศวกรรมศาสตร์, Carnegie Mellon 
University, USA 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โลหการ), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

 

0 
 

ไมมี่ 2259 – ปัจจบุนั 
2558 – 2559 
2557 – 2558 
2555 – 2557 
 
 
 

กรรมการ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็กแทง่ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็กแทง่ 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นซอ่มบ ารุง/สว่น
เหล็กแทง่ 
 

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



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางอริศรา ณ ระนอง 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 พฤษภาคม 2560 

53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Bridgeport,  
 Connecticut, USA 
-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ประวัติกำรอบรม 
- Company Secretary Program (CSP 83/2017) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
(IOD) 

 
 

0 ไมมี่ 2554 - 2560 
 
2552 - 2554 
2551 - 2552 
 

ผู้จดัการสว่น – สว่นสื่อสาร
และกิจกรรมองค์กร 
ผู้จดัการสว่น – จดัการลงทนุ 
ผู้จดัการสว่น – ส านกังาน
เลขานกุารบริษัท 

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



           เอกสารแนบ  2 

1 

 

 

ขอ้มลูสรปุกรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัยอ่ย 

 

 

ชือ่ – สกลุ 

 

บรษิทั เอ็น.ท.ีเอส สตลีกรุป๊ จ ากดั บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จ ากดั   บรษิทั เหล็กกอ่สรา้งสยาม จ ากดั  

1. นายราจฟี         มังกัล /// ///  /// 

2. นายวันเลศิ       การววัิฒน ์ / / / 

3. นายจายันทา    ชาคราบอรต์ี ้ - / / 

4. นายศโิรโรตม ์   เมธมโนศักดิ ์ / / / 

5. นายอรนุ คมูาร ์ ชอวด์าร ี // - - 

6. นายพรชัย        ตัง้วรกลุชยั / - // 

7. นายรุง่โรจน ์     เลศิอารมย ์ - // - 

 5 คน 5 คน 5 คน 

    

   หมายเหตุ :               /   =  กรรมการ     //  =  กรรมการผูจั้ดการ    /// = ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           เอกสารแนบ  2 

2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย 

(%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายราจฟี มังกัล* 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่  

51 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

(Metallurgy) (เกยีรตนิยิม) 

University of Roorkee, India 

 

ประวตักิารอบรม 

- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,  

India 

- Advanced Management Program 

CEDEP (INSEAD, France) 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

- Director Certification Program   

(DCP : 230/2016), สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

0 ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2556 
 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ผูบ้รหิาร Tubes SBU 
 
หัวหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
หัวหนา้ฝ่ายการบรกิารเทคนคิ 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 
 

2.    นายวันเลศิ การววัิฒน ์ 
       รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ –  
       การผลติ 

53 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง 

 

ประวตักิารอบรม 

-  Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

0 ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบัน 

2555 – ปัจจุบัน 

2554 – 2555 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ระยอง 

 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรอง 



           เอกสารแนบ  2 

3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)       

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย 

(%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

3.   นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักดิ ์
ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ่ – 
ทรัพยากรบคุคลและบรหิาร 

56 คณุวฒุทิางการศกึษา 

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

-  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิม)     

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประวตักิารอบรม 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

- Ethical Leadership Program (ELP), 

สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย( IOD) 

 

220,000 

(0.00) 

ไมม่ ี

 

2555 - ปัจจุบัน 

2555 - ปัจจุบัน 

2555 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

 

4.  นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั 

     ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่–  

     โรงงานระยอง 

 

49 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

0 

 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบัน 

2551 – 2559 

 

2549 – 2551 

 

2548 – 2549 

 

2547 - 2548 

2538 – 2547 

 

กรรมการ 

ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรดี  

ผูจั้ดการสว่น – ผลติเหล็กรดี  

ผูจั้ดการสว่น – ผลติเหล็กรดี  

วศิวกร – ผลติเหล็กแทง่ โรงงานสระบรุ ี

วศิวกร – ผลติเหล็กรดี โรงงานสระบรุ ี

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กสยาม(2001) 

บจก.เหล็กสยาม(2001) 

บจก. เหล็กสยาม(2001) 

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 

4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย 

(%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

5.   นายอรนุ คมูาร ์ชอวด์าร ี
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่–  
โรงงานชลบรุ ี
 

60 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
(เครือ่งกล) Bihar Institute of 

Technology, India 

0 

 

ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบัน 

2554 – 2555 

 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ชลบรุ ี

 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จ ากดั 

 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย (%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายราจฟี มังกัล* 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่  

51 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

(Metallurgy) (เกยีรตนิยิม) 

University of Roorkee, India 

 

ประวตักิารอบรม 

- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,  

India 

- Advanced Management Program 

CEDEP (INSEAD, France) 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

- Director Certification Program   

(DCP : 230/2016), สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

0 ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2556 
 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ผูบ้รหิาร Tubes SBU 
 
หัวหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
หัวหนา้ฝ่ายการบรกิารเทคนคิ 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 
 

2.    นายวันเลศิ การววัิฒน ์ 
       รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ –  
       การผลติ 

53 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง 

 

ประวตักิารอบรม 

-  Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

 

0 ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบัน 

2555 – ปัจจุบัน 

2554 – 2555 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ระยอง 

 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

 

*เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรอง 



           เอกสารแนบ  2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จ ากดั 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรมเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และ

ทกัษะของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย (%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

3.   นายจายันทา ชาคราบอรต์ี ้
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่- 
การเงนิและบัญช ี
 
 
 

53 คณุวฒุทิางการศกึษา 
- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร,์ 

Calcutta University 
- Chartered  Accountant, 

Institute of Chartered  
Accountants of India 

 
ประวตักิารอบรม 
- General  Management 

Programme, CEDEP, France 
-  Global Leadership 

Development Programe, 
India/UK 

- Director Certification Program  
(DCP : 241/2017), สมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

0 ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
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. เหล็กกอ่สรา้งสยาม และ 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
Tata Steel Limited 
 
 
 
TM International Logistics 
Limited, 
TS Alloys Limited, Tata Steel 
Processing & Distribution 
Limited และ International 
Shipping & Logistics FZE 
 
Tata Steel Limited 
 
 

4.   นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักดิ ์

ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ่ - ทรัพยากร
บคุคลและบรหิาร 

56 คณุวฒุทิางการศกึษา 

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
-  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิม)     
   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประวตักิารอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 
- Ethical Leadership Program 

(ELP), สมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย( IOD) 

 

220,000 

(0.00) 

ไมม่ ี

 

2555 - ปัจจุบัน 

2555 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 



           เอกสารแนบ  2 

7 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กสยาม (2001) จ ากดั 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรมเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และ

ทกัษะของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย (%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

5.  นายรุง่โรจน์ เลศิอารมย ์
       ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่-   

  โรงงานสระบรุ ี
 
 
 

47 คณุวฒุทิางการศกึษา 
-  ปรญิญาโท วัสดศุาสตร ์และ 
วศิวกรรมศาสตร,์ Carnegie Mellon 
University, USA 

-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(โลห
การ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
 
 

0 
 

ไมม่ ี 2259 – ปัจจุบัน 
2558 – 2559 
 
2557 – 2558 
 
2555 – 2557 
 
 
 

กรรมการ 
ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็ก
แทง่ 
ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็ก
แทง่ 
ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – สว่นซอ่ม
บ ารงุ/สว่นเหล็กแทง่ 
 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 
 
บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ  2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กกอ่สรา้งสยาม จ ากดั 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย 

(%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายราจฟี มังกัล* 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่  

51 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

(Metallurgy) (เกยีรตนิยิม) 

University of Roorkee, India 

 

ประวตักิารอบรม 

- PGDBM จาก XLRI Jamshedpur,  

India 

- Advanced Management Program 

CEDEP (INSEAD, France) 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

- Director Certification Program   

(DCP : 230/2016), สมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 

0 ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2556 
 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ผูบ้รหิาร Tubes SBU 
 
หัวหนา้ฝ่ายเหล็กลวด 
หัวหนา้ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
หัวหนา้ฝ่ายการบรกิารเทคนคิ 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
Tata Steel Limited, India 
 
Tata Steel Limited, India 
 

2.    นายวันเลศิ การววัิฒน ์ 

       รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ –  
       การผลติ 

53 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า), 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบัง 

 

ประวตักิารอบรม 

-  Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

 

0 ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบัน 

2555 – ปัจจุบัน 

2554 – 2555 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจั้ดการโรงงาน – ระยอง 

 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

 

 



           เอกสารแนบ  2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กกอ่สรา้งสยาม จ ากดั 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรม เกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และทกัษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย 

(%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

3.   นายจายันทา ชาคราบอรต์ี ้
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่- 
การเงนิและบัญช ี
 
 
 

53 คณุวฒุทิางการศกึษา 
- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร,์ 

Calcutta University 
- Chartered  Accountant, Institute 

of Chartered  Accountants of 
India 

 
ประวตักิารอบรม 
- General  Management 

Programme, CEDEP, France 
-  Global Leadership Development 

Programe, India/UK 
- Director Certification Program  

(DCP : 241/2017), สมาคม
สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

0 ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
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. เหล็กกอ่สรา้งสยาม และ 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
Tata Steel Limited 
 
 
 
TM International Logistics 
Limited, 
TS Alloys Limited, Tata Steel 
Processing & Distribution 
Limited และ International 
Shipping & Logistics FZE 
 
Tata Steel Limited 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทั เหล็กกอ่สรา้งสยาม จ ากดั 

 

ชือ่ – สกลุ / ต าแหนง่  อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตักิาร

อบรมเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่และ

ทกัษะของการเป็นกรรมการ 

จ านวน           

การถอืหุน้ 

ในบรษิทั 

 หนว่ย (%)  

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั 

ระหวา่ง 

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั /  

ประเภทธุรกจิ 

4.   นายศโิรโรตม ์เมธมโนศักดิ ์
ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ่ - ทรัพยากร
บคุคลและบรหิาร 

56 คณุวฒุทิางการศกึษา 
-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
-  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์(เกยีรตนิยิม)     
   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประวตักิารอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 
- Ethical Leadership Program 

(ELP), สมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย( IOD) 
 

220,000 
(0.00) 

ไมม่ ี
 

2555 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 
บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 

5.  นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั 

     ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่–  

     โรงงานระยอง 

 

49 คณุวฒุทิางการศกึษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์

(ไฟฟ้า), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

0 

 

ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบัน 

2551 – 2559 

 

2549 – 2551 

 

2548 – 2549 

 

2547 - 2548 

 

2538 – 2547 

 

กรรมการ 

ผูจั้ดการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรดี  

ผูจั้ดการสว่น – ผลติเหล็กรดี  

ผูจั้ดการสว่น – ผลติเหล็กรดี  

วศิวกร – ผลติเหล็กแทง่ 

วศิวกร – ผลติเหล็กรดี  

บจก. เหล็กกอ่สรา้งสยาม 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุป๊ 

บจก. เหล็กสยาม(2001) 

บจก.เหล็กสยาม(2001) 

บจก. เหล็กสยาม(2001) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 
 

 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธิุดา แก่นจนัทร์ 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 มิถนุายน 2553 

 
 
 
 
 
 
 

 

51 -  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโท การจดัการงานคอมพิวเตอร์ 
    และวศิวกรรม มหาวิทยาลยัเอแบค  (ABAC) 
-  Certified Public Accountant  ออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

-  Certificate of CFO  
   ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
-  สมันา “COSO 2013 Internal Control Framework” 
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

-  สมันา “IT Audit” จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

-  สมัมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide 
ACPG 12/2014”    จดัโดย Thai Institute of 
Directors 

-  สมัมนา “Beyond Just Auditing”  
    จดัโดย Intelligence Business Networks 
-  สมัมนา” Good Corporate Governance”   
    จดัโดย National Corporate Governance Committee 
-  สมัมนา “Strengthening Corporate Governance 

Practices in Thailand”  Thai Institute Of Directors 

0 ไมมี่ 2553 – ปัจจบุนั 
 
 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส - 
ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 


