
 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
 

 

สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

แบบ 56-1 



สารบัญ 

              

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ       3  
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         9 
3. ความเสีย่งของธุรกิจ                    23 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ                   31 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                    32 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น                   33 

ส่วนที่ 2 การจัดการและก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น                    37 

8. โครงสร้างการจดัการ                    46 

9. การก ากบัดแูลกิจการ                    63 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม                    94 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง                 94 

12. รายการระหวา่งกนั                     98 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั                  103 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน              111 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล                119 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2563-2564 

 

3  

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

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

ควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บจก. เหล็กสยาม (2001) 

(SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้ นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากัด ในปี 2549 Tata Steel 

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

สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษัทได้เปลีย่นช่ือจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) (TSTH)  

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

ร้อยละ 100 เป็นบริษัทลงทุน มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทัง้นี ้TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้

กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายที่ใหญ่ที่สดุรายหนึ่งของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ท าการผลิตใน

ประเทศอินเดีย) อยูใ่นธุรกิจเดียวกนักบับริษัทท่ีตัง้อยูใ่นประเทศไทย แตม่ีผลติภณัฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การสนบัสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ในเร่ืองการด าเนินงาน

ทางธุรกิจ ทัง้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ในเชิงปฏิบตัิการ ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างโรงงานและส านกังานทัว่โลก 

ร่วมกับการบริหารงานในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย TSL ขบัเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลกัษณะของ

การบรูณาการในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เข้าด้วยกนั  

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทยอ่ยคือ บริษัท ทาทา สตีล 

การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TSMT) ซึ่งด าเนินการผลิตโดยโรงงานสามแห่ง ได้แก่ โรงงาน NTS โรงงาน SCSC 

และ โรงงาน SISCO ท าการผลิตเหล็กเสริมคอนกรีต (เหลก็เส้นก่อสร้าง) รวมทัง้เหลก็เส้นขึน้รูปพร้อมใช้ ตดัและดดั เหล็กลวด 

เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัยและทีมผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์และ

ความรู้ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจเหลก็ 

 

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

เหนือระดับในอาเซียนในการสร้างคุณค่าตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีและการเป็นบรรษัทพลเมือง 

 

พันธกิจ 

พัฒนาและส่งมอบเหล็กมูลค่าเพิ่ม และพร้อมสร้างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสีย บนพืน้ฐานของความ
ไว้วางใจและเอาใจใส่ 

1.2 ประวัติและพัฒนาการที่ส าคญั 

ประวตัิและพฒันาการท่ีส าคญัทีผ่า่นมามดีงันี ้

2545  บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ในช่ือ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” (MS) 

 บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISCO และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ 
จ ากดั (CHC) 

 เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใต้หมวด “REHABCO” 
2547  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนมุตัิให้ย้ายหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทกลบัสูห่มวด “CONMAT” 
2548  CHC บรรลขุ้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยูใ่นบริษัททัง้หมดให้แก่กลุม่ Tata Steel 
2549  กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัททัง้หมดโดยสมคัรใจ จากผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นการ

ทัว่ไป 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลีย่นจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 

 บริษัทเปลีย่นช่ือจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)” 

 เปลีย่นแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซือ้ขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 
2550  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2549 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของ

ก าไรสทุธิ) 
2551  บริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.076 บาท 

(20% ของก าไรสทุธิ) 
2552  โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) ซึง่เป็นโครงการผลติเหลก็โดยใช้แร่เหลก็เป็นวตัถดุิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ 

ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
2554  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศปรับเปลีย่นหมวดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยูใ่นหมวด “STEEL” 
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 โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) หยดุการผลติเป็นการชัว่คราวในเดือนสิงหาคม 2554 เนื่องจากราคาวตัถดุิบ

น าเข้าที่สงูขึน้ 

 บริษัทเปิดตวัตราสนิค้าใหม ่“TATA TISCON” ในเดือนสงิหาคม 2554 
2555  บริษัทก้าวเข้าสูต่ลาดผลติภณัฑ์ใหม ่ เป็น “เหลก็เพลา”(Special Bar Quality) ซึง่เป็นผู้ผลติเพยีงรายเดยีวใน

ประเทศไทย 

 บริษัทเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่“เหลก็เส้นต้านแรงสัน่สะเทือนแผน่ดินไหว” ครัง้แรกในประเทศไทย ส าหรับพืน้ท่ีที่มี
แนวโน้มเร่ืองแผน่ดินไหว 

2556  บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 NTS ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมดีเดน่ ประจ าปี 2556 ประเภทการบริหารความปลอดภยั จากนายกรัฐมนตรี 
2557  บริษัทได้รับรางวลั CSR Recognition และรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 NTS ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่” ประจ าปี 2557 ประเภทการบริหารคณุภาพ จากนายกรัฐมนตรี 
2558  บริษัทได้รับการคดัเลอืก ให้อยูใ่นรายช่ือ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรือรายช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” 

  บริษัทได้ ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทน าร่องในการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการ The Children 
Sustainability Forum เพื่อสง่เสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค านงึถึงสทิธิเด็ก 

 SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่  กระทรวง
อตุสาหกรรม 

2559  SCSC ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่” ประเภทการบริหารความปลอดภยั จากนายกรัฐมนตรี 

 SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันน าเสนอผลงานการจัดการและควบคุมคุณภาพในงาน
มหกรรมคุณภาพแห่งชาติ  ICQCC ประจ าปี 2559 (International Convention on Quality Control Circle 
2016) ซึง่จดัขึน้ในประเทศไทย  

 SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกับ
ชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน ซึง่จดัขึน้โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SCSC ได้รับรางวลั “ธงธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม” ประจ าปี 2559 จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2560  บริษัทได้รับรางวลั Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน 

 บริษัทได้รับรางวลั “หุ้นยัง่ยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 ระดบั Recognition” 
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 NTS ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่ ประเภทการบริหารงานความปลอดภยั” จากนายกรัฐมนตรี 

 NTS และ  SCSC ได้ รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดี เด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัประเทศ” จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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 NTS ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
องค์กร) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 SCSC ได้รับรางวลั “Green Star Award” จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว” จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SCSC ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชน
ได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW) ระดบัตอ่เนื่อง  

 SCSC ได้รับรางวลั “ไคเซ็นระดบัเหรียญทอง” 
2561  บริษัทจดัมหกรรมการแขง่ขนัเดิน-วิ่ง “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผา่นศกึ” 

 คะแนน Tata Business Excellence Model (TBEM) เพิ่มสงูขึน้จากระดบั “ผลงานดี” ในปี 2559 เป็น “ผู้น าใน
อตุสาหกรรมที่เปิดตวัใหม”่ 

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

 NTS ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้
อย่างยัง่ยืน (CSR-DIW) SCSC และ SISCO ได้รับรางวลัจากจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW) ระดบัตอ่เนื่อง   

 SCSC ได้รับประกาศนียบตัรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 NTS และ SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อตุสาหกรรม 

 SISCO ได้รับรางวลั “การจดัการของเสยีที่ดีตามหลกั 3Rs” จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 NTS ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเดน่ ประจ าปี 2561 ประเภทการบริหารงานคณุภาพ” จากนายกรัฐมนตรี 

 SISCO และ SCSC ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace ประจ าปี 2561 จากส านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

 NTS และ SCSC ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
การท างาน ระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรง กระทรวงแรงงาน 

2562  บริษัทได้รับการพิจารณาตอ่อายปุระกาศนียบตัรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  

 บริษัทได้รับการประกาศจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้อยูใ่นรายช่ือหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2562 

 บริษัทได้รับรางวลัการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจ าปี 2562 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสถาบนัไทยพฒัน์   
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 SISCO ได้รับรางวลัสถานประกอบการเครือขา่ยที่มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างตอ่เนื่อง 
(CSR-DPIM Continuous) ประจ าปี 2562  ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SISCO, SCSC และ NTS รับรางวลัส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นสขุ
อยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Continuous) ประจ าปี 2562 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 NTS และ SCSC ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม  ประจ าปี 
2561-2562 ในฐานะต้นแบบของการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการท างาน 
ระดบัประเทศ และ SISCO ได้รับรางวลันีใ้นปี 2562 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 SISCO ได้รับมอบประกาศนียบตัรคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560 2561 และ 2562 
จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

 TSTH รับประกาศนียบตัรภาคีลดโลกร้อน ในฐานะบริษัทท่ีร่วมมือกบักรมป่าไม้ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการชมุชนป่าบ้านหินดาด  

 NTS และ SCSC ได้รับรางวลัเหมืองแร่สีเขียว ประจ าปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

2563  บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (TSMT) 

  บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท ทาทา 
สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TSMT) ด้วยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด (EBT) ให้ TSMT โดย
บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั และ บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั อยูภ่ายใต้กระบวนการเลกิกิจการ 

 บริษัทได้รับการประกาศจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2563 และ
ได้รับรางวลัการเปิดเผยข้อมลูความยัง่ยืน ประจ าปี 2563 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 NTS และ SISCO ได้รับรางวลัสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
อย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous) 4 ปี และ 2 ปีติดต่อกัน (ตามล าดับ) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม 
จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SISCO SCSC และ NTS ได้รับรางวลัสง่เสริมสถานประกอบการรวมพลงัสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นสขุ
อยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Continuous) ประจ าปี 2563 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 NTS ได้รับรางวลั สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน    
การท างาน ประจ าปี 2563 ในระดบัประเทศ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 SISCO ได้รับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2560-2563 จาก
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 NTS และ SCSC ได้รับรางวลัเหมืองแร่สเีขียว อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2561-2563 จากกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
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และการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 

 SCSC ได้รับประกาศนียบตัรธงขาว-ดาวเขียวประจ าปี 2563 จากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) 

 NTS ได้รับรางวลั Thailand Kaizen Award ระดบัเหรียญเงินในประเภทนวตักรรมไคเซ็น จากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 

 
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

 

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

การด าเนินงานของบริษัทเป็นการด าเนินงานในภาพรวมของกลุม่บริษัท โดยมีบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) เป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารระดบัสงูสดุ และโรงงานทัง้สามแหง่ จะดแูลด้านการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบายการบริหารที่บริษัทก าหนดไว้ ทัง้ด้านการตลาดและการขาย การผลติ การจดัหาวตัถดุิบและบริการ การเงิน การบริหาร

ทรัพยากรบคุคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ 

บริษัทมีนโยบายในการจดัสรรก าลงัการผลติส าหรับแตล่ะโรงงานด้วยเป้าหมายทีจ่ะท าให้เกิดผลก าไรสงูสดุแก่บริษัทโดยรวม 

ด้วยความช านาญเฉพาะและความสามารถในการผลติของแตล่ะโรงงาน และการตดัสนิใจอยา่งมอือาชีพสามารถผลติสนิค้าได้

หลากหลาย จงึสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการเฉพาะของตลาดและลกูค้าได้อยา่งเต็มที่ 

บริษัทย่อย 
ทุนช าระแล้ว )ล้านบาท(  

ณ 31 มีนาคม 2564 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ 

บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 4,627.96 ผลติเหลก็ เหลก็เส้นและเหลก็ลวด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

การด าเนินงานของกลุม่บริษัทเก่ียวข้องกบัสว่นงานธุรกิจเดียวคือการผลติและการขายผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาว โดยมีสดัสว่น

ของรายได้จากการจดัจ าหนา่ยตามประเภทผลติภณัฑ์ ซึง่มีการผลติโดยบริษัทยอ่ย ดงันี ้

  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  งบตรวจสอบ  
ประเภทผลิตภณัฑ์  ปี 2563 – 2564  ปี 2562 – 2563  ปี 2561 – 2562  
   (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  
ภายในประเทศ           
เหล็กเส้น  12,811 58.2  11,864 58.9  12,064 54.3  
เหล็กลวด  7,093 32.2  5,605 27.8  6,801 30.6  
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก  610 2.8  601 3.0  827 3.7  
อ่ืนๆ  178 0.8  52 0.3  61 0.3  
รวมรายได้จากการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ 

  
20,692 

 
94.0 

  
18,122 

 
90.0  

 
19,753 

 
88.9  

           
ส่งออก           
เหล็กเส้น  1,033 4.7  1,608 8.0  2,200 9.9  
เหล็กลวด  292 1.3  395 2.0  269 1.2  
รวมรายได้จากการส่งออก  1,325 6.0  2,003 10.0  2,469 11.1  
           
รวมรายได้จากการจัดจ าหน่ายทัง้สิน้  22,017 100.0  20,125 100.0  22,222 100.0  

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

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

1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 8-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชัน้
คณุภาพ SD40 และ SD50 

เหล็กเส้นก่อสร้างจดัจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ส าหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น 
คาน เสา พืน้ของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น 
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นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาเหล็กข้ออ้อยคณุภาพพิเศษภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน S ซึ่งระบ ุ“S” บนเหล็กเส้น 
ยอ่มาจาก ซุปเปอร์ดกัไทล์ เหล็กข้ออ้อยนีม้ีคณุสมบตัิสามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึน้ (เมื่อเทียบกบั
เหลก็เส้นปกติ) ผลติภณัฑ์นีม้ีเส้นผา่ศนูย์กลางขนาด 10-40 มม.และชัน้คณุภาพ SD40 และ SD50  

โครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-จีน ใช้เหล็กเส้น GB ซึ่ง GB เป็นมาตรฐานของประเทศจีนที่ควบคุมคุณสมบตัิเฉพาะตวับาง
อย่าง เช่น ค่าคาร์บอนเทียบเท่า การทดสอบความล้า เป็นต้น บริษัทได้พฒันาผลิตภณัฑ์นีซ้ึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานส าหรับ
โครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-จีน ดงันัน้ จึงท าให้สามารถลดความต้องการในการน าเข้าผลติภณัฑ์ ลดต้นทนุการก่อสร้าง และ
ลดระยะเวลาในการก่อสร้างลง 

บริษัทก าลงัพฒันาเหลก็ข้ออ้อยชัน้คณุภาพ SD60 ซึง่ได้น าเสนอผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการบางรายไปบ้างแล้ว และได้รับ
ความสนใจที่จะน าเหล็กนีไ้ปใช้ในโครงการที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยเหล็กข้ออ้อยชัน้คุณภาพ SD60 นีจ้ะมีก าลงัสูง 
สามารถรับแรงได้มากกวา่เหลก็ข้ออ้อยทัว่ไป ท าให้ผู้ออกแบบสามารถลดปริมาณเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในการก่อสร้างลงได้ ท าให้
ต้นทนุในการก่อสร้างลดลง และสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึน้ 

2. เหล็กลวด 

จ าแนกเป็นประเภทหลกั ดงันี ้

2.1  เหล็กลวดคาร์บอนต ่ าชั ้นคุณภาพ  SWRM6-22 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลติ เช่น ลวดผกูเหล็ก ตะปู ตะแกรงเหล็กไวร์
เมช ลวดตาขา่ย ลวดชบุสงักะส ีลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ ่เป็นต้น 

2.2  เหล็กลวดคาร์บอนส าหรับงานย า้หัวและงานทุบขึน้รูปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 
มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เลขที่ 2243-2548 ส าหรับใช้เป็นวตัถุดิบผลิต เช่น น๊อต สลกั 
และสกรู เป็นต้น 

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

2.4  เหล็กลวดคาร์บอนสูงชั ้นคุณภาพ  SWRH27-82 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2561 ส าหรับใช้เป็นวตัถดุิบผลติ เช่น ลวดเหลก็แรงดงึสงู ลวดเหลก็ตีเกลยีว 
สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด ลวดขอบยางรถยนต์ และลวดสลงิ เป็นต้น 
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ประกอบ ด้ วย เหล็กฉาก  และเหล็ก รางน า้  ชั น้ คุณ ภาพ  SM400-570 และSS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1227-2558 ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บกส” ส าหรับใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้าง
ตา่งๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลงัคา เสาสง่ไฟฟ้า เป็นต้น 

4. เหล็กเพลา 

ชัน้คณุภาพ SS400-540 มีเส้นผา่ศนูย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ JIS G3101 (1995) ส าหรับการใช้
งานทั่วไป และชัน้คุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 
(1979) ส าหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม  

5. เหล็กตัด และดัดส าเร็จรูป 

เป็นผลติภณัฑ์เหลก็เส้นก่อสร้างส าเร็จรูป พร้อมใช้งานตามทีผู่้ ใช้งานออกแบบ โดยใช้เหลก็เส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วน
เป็นวตัถดุิบและสัง่ให้บริษัทด าเนินการตดัและ/หรือดดัตามรูปแบบที่ต้องการใช้ในหน้างานก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดีในหลายด้าน 
เช่น ลดคา่เหลก็ที่เหลอืจากการตดั ประหยดัพืน้ท่ีในการตดั/ดดั ลดการใช้คนที่มีทกัษะในการดดั เป็นต้น เหลก็ตดัและดดั ผลิต
ด้วยเคร่ืองจักรที่ทนัสมยัที่โรงงานและขนส่งสู่สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่ต้องการ จากข้อจ ากัดของพืน้ที่หน้างานก่อสร้าง
ส าหรับการกองเก็บ ตดั/ดดั เหล็กเส้นทีม่ีอยา่งจ ากดั และความพร้อมของแรงงานที่มีทกัษะ สง่ผลให้สดัสว่นของความต้องการ
ใช้งานเหลก็ตดัและดดัส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 

เพื่อตอบสนองตอ่แนวโน้มการก่อสร้างในอนาคตที่ต้องเผชิญกบัความท้าทายเช่นการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ การก่อสร้างที่
ต้องการความรวดเร็วและความยืดหยุน่มากขึน้ บริษัทยงัคงพฒันาผลติภณัฑ์ที่พร้อมใช้งานอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้

5.1 ผลิตภณัฑ์เหล็กปลอกส าเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์” ส าหรับใช้ในงานก่อสร้างใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ เช่น คาน และเสา เป็นต้น  

5.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กเดือยส าเร็จรูป (Dowel) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ทาทา ทิสคอน” มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน 
ASTM A615 เกรด 60 ส าหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็นต้น 

5.3 ผลิตภณัฑ์โครงเหล็กส าหรับงานฐานราก (Footing) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ทิสคอน ซุปเปอร์เบส” เป็นผลิตภัณฑ์
พร้อมใช้งานชนิดใหม่ที่เปิดตัวในตลาด ส าหรับการใช้งานระหว่างการก่อสร้างฐานราก ผลิตภัณฑ์นีจ้ะช่วยให้การก่อสร้าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้  
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ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

โรงงานผลิตของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (TSMT) ตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัสระบรีุ และ
จงัหวดัระยอง โรงงานทัง้สามแห่งได้รับมาตรฐานในระดบัสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ และห้องปฎิบตัิการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ISO/IEC 17025:2017  

นอกจากนี ้บริษัทยงัตระหนกัถึงความส าคญัของการดแูลสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานทัง้สามแหง่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และโรงงานสระบุรียังได้รับการรับรองมาตรฐาน 
“Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลาตอ่เนื่องถึง 4 ปี 

บริษัทยงัได้ให้ความส าคญัสงูสดุต่อมาตรการความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสขุอนามยัของพนกังานทกุ
คน โรงงานทัง้สามแห่งของ TSMT ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลส าหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 / TIS 18001:2554  

ทัง้นีบ้ริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจัดหา ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคณุภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วยเช่นกนั  
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สิทธิประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทจะใช้สทิธิประโยชน์ส าหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่ได้รับจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ที่บริษัทยอ่ย 
มีอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึง่สทิธิประโยชน์ดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
ปริมาณการ

ผลิต  
(ตันต่อปี) 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

TSMT 

MBF* 

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี  
     ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) 
 
 ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ตัง้แตปี่ที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถน ามาหกัก าไรท่ีต้องเสยี

ภาษีใน 5 ปีถดัไป 

 

 *Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลงุขนาดเล็ก 
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 
1. เหลก็เส้นก่อสร้าง 

บริษัทจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพและจงัหวดัต่างๆ ทุกภมูิภาค รวมถึงผู้ รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ซึ่งเป็นที่รู้จกัและยอมรับทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยงัคงมีการ

พิจารณาเพิ่มตวัแทนจ าหนา่ยรายใหมใ่นจงัหวดัต่างๆ ทกุภมูิภาค รวมถึงการร่วมจดัท าโครงการพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business 

Partnership Program) กับตวัแทนจ าหน่ายในภูมิภาค โดยการประเมินตามการเข้าถึงและศกัยภาพในพืน้ที่นัน้ๆ เพื่อขยาย

ฐานร้านค้าปลกีและเพิ่มสว่นแบง่ตลาดในร้านค้าปลกีมากยิ่งขึน้  

บริษัทมีการจดัตัง้ทีมพฒันาตลาดเพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคและจุดขายของผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ 

เหลก็เส้นแรงดงึสงู SD50 และ SD60 เหลก็เส้น GB ส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสงูไทย-จีน เหลก็ตดัและดดัส าเร็จรูป เหล็ก

ปลอกส าเร็จรูป เหล็กเดือยส าเร็จรูป และเหลก็ฐานรากส าเร็จรูป กบัผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคมุ

งานก่อสร้าง ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และตวัแทนจ าหนา่ย อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทมีการสนบัสนนุกิจกรรมและการสือ่สาร

ทางการตลาดในกลุม่ผู้แทนจ าหน่ายรายหลกั อีกทัง้มีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวสัดกุ่อสร้างสมยัใหม่ (Modern 

Trade) อาทิเช่น โกลบอลเฮ้าส์ ไทวสัด ุเมกาโฮม โฮมโปร และดโูฮม เป็นต้น 

2. เหล็กลวด 

บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นีแ้ก่ผู้ ผลิตลวดเหล็กโดยตรง โดยมีบางส่วนขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย บริษัทจัดให้มีระบบการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของผู้ ใช้อย่างต่อเนื่อง มีการนัดหมายเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาดและการขาย กลุม่เทคโนโลยีและสว่นวางแผนการผลติ 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการพฒันา และการผลิตผลิตภณัฑ์พิเศษเฉพาะตามความต้องการของลกูค้า และการใช้งานในขัน้สดุท้าย 

บริษัทมีการจ าหนา่ยเหล็กลวดคณุภาพสงู เช่นลวดส าหรับผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) และลวดสสิง อยู่อย่าง

สม ่าเสมอ 

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

บริษัทจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพและในบางภมูิภาค อีกทัง้มีการจดัทีมการตลาดและการขายเพื่อเข้าพบลกูค้า

ผู้ใช้ปลายทาง เช่น โรงงานผู้ผลิตโครงสร้างเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเพื่อท าความ

เข้าใจแนวโน้มความต้องการและการเปลีย่นแปลงเพื่อให้พร้อมน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการในอนาคต 
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4. เหล็กเพลา 

บริษัทจ าหนา่ยแก่ผู้ผลติชิน้สว่นประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง 

5. เหล็กตัด และดัดส าเร็จรูป 

บริษัทจ าหนา่ยผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มนีผ้า่นตวัแทนจ าหนา่ยทัง้ในกรุงเทพและทกุภมูิภาค รวมทัง้จ าหนา่ยโดยตรงไปยงัผู้ รับเหมา

โครงการและเจ้าของโครงการ 

บริษัทได้จดัตัง้ทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกบัเจ้าของโครงการในด้านการวางแผนผลิต และก าหนดการส่งมอบ

ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้ของลกูค้าในแตล่ะโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทได้ริเร่ิม “ระบบสง่รายงานเหลก็ตดัดดั

ออนไลน์” (CAB web ordering) และ “บริการถอดรายการเหล็กตดัดดั” (Bar-Cut-List service) เพื่อช่วยลกูค้าในการปรับปรุง

กระบวนการวางแผนและลดภาระงานอีกด้วย 

บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ทกุผลติภณัฑ์ ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ วิทย ุสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั  อีก

ทัง้จดักิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้แทนจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง 

ตลาดส่งออก 

บริษัทสง่ออกเหลก็เส้นก่อสร้างและเหลก็ลวดไปยงัประเทศตา่งๆ เช่น ลาว กมัพชูา มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมถึง

ตลาดใหม่อย่างประเทศบงัคลาเทศ และไต้หวนั นอกจากนี ้บริษัทยงัได้สง่ออกสินค้าเหล็กเส้นไปยงัประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับ

การสนบัสนนุจากเครือขา่ยตวัแทนจ าหนา่ยของ Tata Steel India ในสภาวะการปิดเมืองและความท้าทายด้านการขนสง่สนิค้า

จากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทมีสดัส่วนการขายสง่ออกในระหว่างปีประมาณร้อยละ 6 ของ

ยอดขายรวม 

ในปีที่ผา่นมาเพื่อขยายฐานการสง่ออก บริษัทได้รับใบอนญุาตผลติตามมาตรฐานตา่งประเทศ ได้แก่  มาตรฐาน BIS (ประเทศ

อินเดีย) และมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย)  
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สัดส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางจ าหน่าย 
ปีการเงนิ (ร้อยละ) 

ปี 2563-2564 ปี 2562-2563 ปี2561-2562 ปี 2560-2561 ปี 2559-2560 

ขายตรง 51 43 45 46 39 

ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย ส่ ว น

ภมูิภาค 

21 22 21 18 18 

ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย ใ น

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

28 35 34 36 43 

รวมขายในประเทศ 100 100 100 100 100 

 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

อ้างอิงจากสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยในปี 2563 อยู่ที่ 16.5 ล้านตนั 
ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 10.4 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 63 ของความต้องการใช้
เหลก็ของประเทศไทย ลดลงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 6.3 ล้านตนัลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการ
น าเข้าอยูท่ี่ 2.3 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 37 ของความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวของประเทศไทย ลดลงร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน 
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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) 

2563 7.19 -7.9 10.40 -14.9 1.11 -19.7 16.48 -11.6 63.1 

2562 7.80 -13.7 12.23 1.4 1.38 -21.1 18.64 -3.6 65.6 

2561 9.03 -3.1 12.05 6.5 1.75 12.9 19.33 1.3 62.4 

2560 9.32 -2.4 11.33 -10.2 1.55 20 19.10 -8.5 59.3 

2559 9.54 46.8 12.61 10.3 1.29 8.1 20.86 24.6 60.5 

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 

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

ภาวะการแข่งขัน  

ตลาดภายในประเทศ 

คูแ่ขง่ของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท กลา่วคือ 

1. ผู้ผลติที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) จดัหาเศษเหลก็ทัง้ภายในประเทศและน าเข้าจาก

ตา่งประเทศเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบ ผู้ผลิตผลิตผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง เพื่อน าไปผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 

เช่น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ วิธีการนีส้ามารถก าจัดสารมลทินได้เกือบร้อยละ 100 ท าให้

ผลติภณัฑ์มีคณุภาพสม ่าเสมอตลอดทัง้เส้น เหลก็เส้นท่ีผลติจาก EAF จะถกูท าเคร่ืองหมาย EF เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภค 

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

ในการผลิตผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง วิธีการนีต้้องใช้เศษเหล็กที่มีคณุภาพสงูกว่า และการควบคมุการ
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ผลิตอย่างเข้มงวดตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดแยกเศษเหล็กเนื่องจากไม่มีการปรุงน า้เหล็กในขัน้ตอนที่สอง คุณภาพของ

ผลติภณัฑ์และความสม ่าเสมอตลอดทัง้เส้นไมด่ีเท่าเหล็กที่มาจากกระบวนการ EAF เนื่องจากอาจมีสารมลทินหลงเหลือ

อยูใ่นผลิตภณัฑ์ เหลก็แทง่จะถกูน าไปผลติผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น เหลก็เส้น และเหลก็รูปพรรณ เหล็กเส้นท่ีผลติจาก IF 

จะถกูท าเคร่ืองหมาย IF เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภค 

3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอม (Re-rollers) จดัหาเหล็กแท่งทัง้ภายในประเทศ และน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถกูน าไปผลิต

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

มากกวา่ 15 ล้านตนั กบัความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวภายในประเทศในปี 2563 ที่ 6.3 ล้านตนั จะเห็นได้ว่ายงัคงมีก าลงัการ

ผลติเหลอืเพียงพอท่ีจะรองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไมจ่ าเป็นต้องมีการน าเข้าแตอ่ยา่งใด 

ในปี 2563 เศรษฐกิจของไทยมีการชะลอตวัจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

โดยเฉพาะการผลติรถยนต์และการก่อสร้าง การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยงัท าให้ภาคเอกชนชะลอการ

ใช้จ่ายลงอีกด้วย  แต่อยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างโครงการภาครัฐยงัเป็นตวัสนบัสนนุหลกัของธุรกิจเหลก็ในประเทศ นอกจากนี ้

ผู้ผลติในประเทศยงัมีการปรับปรุงความสามารถในการผลติเพื่อผลติเหลก็คณุภาพท่ีสงูขึน้ และการผลติสนิค้าเกรดพิเศษใหม่ๆ 

เพื่อจ าหน่ายในตลาดและโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

(Induction Furnace) ก็มีความพร้อมในการจ าหนา่ยสนิค้ามากขึน้ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลก ท าให้เกิดการหดตวัอยา่งรุนแรง สง่ผล

ให้ความต้องการใช้เหลก็ลดลงในคร่ึงปีแรกของปี 2563 มาตรการปิดเมืองที่ถกูใช้ในหลายประเทศท าให้ผู้ผลติบางประเทศต้อง

ปรับเปลีย่นแผนการผลติ นอกจากนี ้ปัญหาด้านการขนสง่ มีความเสีย่งในด้านการขาดแคลนของสนิค้าน าเข้า รวมถึงเหลก็แทง่

และเศษเหล็กเพิ่มขึน้ การน าเข้าเหล็กลวดจากประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียลดลง สถานการณ์ของการระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศจีนได้คลีค่ลายลงจนสามารถกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เกือบเป็น

ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม การสง่ออกจากประเทศจีนลดลงเนื่องจากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทยงัคงติดตาม

สถานการณ์การน าเข้าเหลก็ลวดมาในประเทศไทยอยา่งใกล้ชิดตอ่ไป 
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สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา  

ปีการเงิน 2564 2563 2562 2561 2560 
สว่นแบง่ทางการตลาดรวม 21% 21% 18% 19% 18% 

 

การสร้างความพงึพอใจสงูสุดให้กับลกูค้า 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าทุกสองปีส าหรับทุกกลุ่มลกูค้า  การส ารวจครอบคลมุใน 6 ด้านคือ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ทีมขาย การขนส่ง การเงินและกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในขณะนีท้าง

บริษัทได้ด าเนินการให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าประจ าปี 2563 โดยบคุคลที่สาม ส าหรับการประเมินครัง้ลา่สดุซึ่ง

ด าเนินการเมื่อปี 2560-2561 ได้รับผลคะแนนอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 81 คะแนน โดย

คณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับคะแนนความพงึพอใจสงูสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอื่นๆ  

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษัทยงัคงมุ่งเน้นการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ ได้แก่ลาว กมัพูชา อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในกลุม่ประเทศ

อาเซียน อีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ในการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจายสินค้าได้มากขึน้ ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ โดยคู่แข่งขนัหลกัใน

ประเทศลาวและประเทศกมัพชูาคือผู้ผลติจากประเทศเวียดนาม สว่นในประเทศเมียนมาร์คือผู้ผลติจากประเทศจีน แตอ่ยา่งไร

ก็ตาม สนิค้าที่ผลติจากประเทศไทยและตราสนิค้า ทาทา ทิสคอน ที่มีช่ือเสยีงอยา่งดีในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นท่ียอมรับใน

เร่ืองคณุภาพท่ีเหนือกวา่ ดงันัน้ บริษัทจึงมุง่มัน่เสริมสร้างเครือขา่ยอนัแข็งแกร่งในประเทศเหลา่นี ้นอกจากนัน้ บริษัทยงัสง่ออก

เหลก็เส้นไปยงัอินเดียเป็นประจ าอีกด้วย 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2564 

กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund; IMF) คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะฟืน้ตวัจากการระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่ระดับร้อยละ 5.5 ซึง่ดีขึน้จากปีก่อนที่

อยู่ในระดับลดลงร้อยละ 3.5 การอนุมัติวคัซีนท าให้เกิดความหวงัจากการฟื้นตัวของการระบาดในช่วงปลายปี  2563 และ

สะท้อนถึงความคาดหวงัของการสร้างความเข้มแข็งโดยใช้วคัซีนและการสนบัสนนุนโยบายเพิ่มเติมในประเทศเศรษฐกิจขนาด

ใหญ่บางประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม การระบาดรอบใหม่และไวรัสสายพนัธุ์ใหมท่ าให้เกิดความกงัวลท่ามกลางความไมแ่น่นอน

ของเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันประเทศจีนตัง้เป้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6 อนัมาจาก การฟืน้ตวัของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนประกาศเป้าหมายการสร้างงานใหม่ในพืน้ที่เขตเมืองอีกกว่า 11 ล้านต าแหน่ง  การปรับลด
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ตวัเลขขาดดุลงบประมาณต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 3.2 พร้อมทัง้เพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศและขยายการ

ลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ   

จากการคาดการณ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับร้อยละ 1-2 จากปีก่อนที่

ลดลงร้อยละ 6.1 โดยมีปัจจยัส าคญัที่สนบัสนนุให้เศรษฐกิจในประเทศไทยกลบัมาฟืน้ตวั จากแนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ

โลกและการค้าโลก แรงขบัเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การส่งเสริมการลงทนุภาคเอกชน และการกลบัมาของอุปสงค์

ภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ แตอ่ยา่งไรก็ตาม จากการคาดการณ์ลา่สดุของธนาคารแหง่

ประเทศไทย (ธปท.) การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอาจลา่ช้าไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2566 จ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาถึงในปี 2564 

ถกูคาดการณ์ลดลงซึง่เป็นผลกระทบเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย  

สถาบนัเหล็กโลก ประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยคาดการณ์ว่ามีแนวโน้ม

ความต้องการขยายตวัเพิ่มจากทกุภมูิภาค ทัว่โลกตามการฟืน้ตวัของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก แม้วา่การฟืน้ตวัจากการ

แพร่ระบาดยงัไมแ่นน่อนจากการติดเชือ้ระลอกสอง  

ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามที่รัฐบาลจีนได้ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ เพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจ  การ

เติบโตในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานถกูคาดการณ์วา่จะดีขึน้ในปี 2564 และยงัคงสง่ผลตอ่ความต้องการเหลก็ในปี 2565  

ในประเทศไทย สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กของไทยปี  2564 จะขยายตวั
ร้อยละ 4.5 อยู่ที่ 17.8-18.4 ล้านตนั โดยปัจจัยสนบัสนุนหลกัคือการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย การขยายตวัของภาคก่อสร้าง 
การลงทุนในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน 
โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันอย่างสูงจากผู้ ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวน าไฟฟ้า (Induction 
Furnace) และการน าเข้าผลติภณัฑ์เหลก็จากตา่งประเทศ 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) สนบัสนุนให้มีระบบการด าเนินการจัดหาแบบยัง่ยืน โดยการส่งเสริมนโยบายเก่ียวกับการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และมาตรฐานความปลอดภัย ให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจอย่างสม ่าเสมอเพื่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในระยะยาวและครบรอบด้าน 

ฝ่ายจดัหามีขอบเขตการปฏิบตัิงานโดยครอบคลมุการจดัหาเศษเหล็ก เหลก็แท่ง วตัถดุิบ และวสัดกุารผลิต วสัดเุพื่อใช้ในการ

ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร วสัดสุิน้เปลอืง งานบริการ งานขนสง่ทัง้ในประเทศ น าเข้าและสง่ออก รวมถึงงานบริหารจดัการพสัด ุโดย

ฝ่ายจดัหาได้มุ่งเน้นการจดัหาผลิตภณัฑ์ที่มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน สง่มอบในปริมาณที่ต้องการ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

สอดคล้องกบัปริมาณสนิค้าคงคลงั และแผนการผลติ เพื่อให้มัน่ใจวา่จะสามารถสง่มอบสนิค้าและบริการท่ีดีตามความต้องการ

ของลกูค้าของบริษัท 

การด าเนินการจดัหาผลติภณัฑ์และวตัถดุิบของบริษัทมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การจดัหาของกลุม่บริษัท ทาทา  

สตีล โดยมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านการจดัหาระหว่างกนัอย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้ว่า วตัถุดิบ และ

ผลติภณัฑ์ที่ใช้ในกิจการของบริษัท เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทท่ีตัง้ไว้ 

ในรอบปีที่ผา่นมา สดัสว่นของการจดัหาภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 75 และการน าเข้าจากตา่งประเทศร้อยละ 25 โดยฝ่าย

จัดหาประสบความท้าทายในการบริหารจัดการทัง้ด้านจัดหาให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ และระยะเวลาในการส่งมอบ 

เนื่องจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สง่ผลกระทบถึงหว่งโซอ่ปุทานทัว่โลก การลอ็คดาวน์ในประเทศ

ตา่งๆ ทัว่โลกสง่ผลกระทบตอ่การผลติของผู้ผลติวตัถดุิบ การติดขดัด้านการขนสง่วตัถดุิบทัง้ภายในประเทศ และการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดหา และความฉับไวในการปรับเปลี่ยน ถือเป็นหวัใจหลกัในการท าให้

บริษัทสามารถด าเนินการผา่นวิกฤตการณ์ดงักลา่วมาได้ 

การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารการจัดหา 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัลนัน้เป็นวิถีปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในการ

ปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดหาเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงน าเอา เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดหาผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกสใ์นด้านตา่ง ๆ รวมถึงการสบืราคาผา่นระบบ e-RFX 

e-RFX เป็นระบบค าร้องขอส าหรับข้อเสนอ ค าร้องขอส าหรับใบเสนอราคา ค าร้องขอส าหรับขอข้อมลู หรือค าร้องขอประกวด

ราคา ซึง่ค าร้องขอดงักลา่วนัน้จะด าเนินการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จากการใช้ระบบดงักลา่ว จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและ 

เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจดัหา รวมถึงเช่ือมโยงข้อมลู การติดตอ่สือ่สารทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร E-Auction หรือ
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ระบบการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดโอกาสให้คู่ค้าทางธุรกิจได้เสนอราคา และแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม และ

โปร่งใส นอกจากนี ้ยงัช่วยลดรอบเวลาในกระบวนการจดัหาซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตวัขององค์กร ขัน้ตอนการเสนอราคา

และการต่อรองราคาใช้เวลาลดลงถึงร้อยละ 40 สง่ผลถึงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานจดัหา และการน าระบบการ

ประมลูผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ยงัสง่ผลดีตอ่บริษัทในสว่นของการลดต้นทนุของวตัถดุิบอีกด้วย 

การจัดหาเศษเหล็ก และเหล็กแท่ง 

บริษัท ผลิตเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า ซึ่งเศษเหล็กถือเป็นวตัถุดิบหลกัที่ส าคัญ โดยการจัดหาเศษเหล็กส่วนใหญ่มาจาก

ผู้ขายในประเทศ ในระหวา่งปีการจดัหามีสภาวะการแข่งขนัในประเทศสงู โดยเกิดจากการเข้ามาในตลาดของผู้ผลติเหลก็ราย

ใหม ่บริษัทได้มีการใช้เคร่ืองมอืวิเคราะห์โดยละเอียดที่เรียกวา่ Value in Use ด้วยการทดลองใช้เศษเหลก็ประเภทตา่งๆ เพื่อให้

ได้ผลผลิตที่เหมาะสมที่สดุในกระบวนการผลิตเหลก็ และเพื่อเพิ่มปริมาณรับซือ้เศษเหล็กในประเทศ หนว่ยงานจดัหาได้ขยาย

ศนูย์รับซือ้เศษเหล็กไปยงัภูมิภาคต่างๆ รวมทัง้ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการประเมินทางเลือกในการจัดหา

เหล็กแท่งจากตลาดอย่างสม ่าเสมอเมื่อต้นทุนไม่สงูกว่า ท่ีผลิตเองในช่วงที่ท าการผลิตตลอด 24 ชัว่โมง สิ่งนีจ้ึงช่วยให้บริษัท

สามารถเพิ่มประสทิธิภาพของต้นทนุการด าเนินงานทัง้หมดและให้ความยืดหยุน่ในระบบ 

การจัดหาวัตถุดิบ และวัสดุการผลิต 

ในสถานการณ์หยดุชะงกัของห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกอนัเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

บริษัทได้พิจารณาและให้ความส าคญักบัการกระจายค าสัง่ซือ้ไปยงัแหลง่ต่างๆ ในหลายประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดการหยดุชะงกัในการสง่สนิค้าเนื่องจากข้อจ ากดัของการปิดประเทศ สนิค้าคงคลงัได้รับการตรวจสอบและรักษาระดบัอยา่ง

ตอ่เนื่องเพื่อให้การด าเนินงานราบร่ืนด้วยดี ในระหวา่งปี บริษัทได้ด าเนินการประมลูผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อจดัหาวตัถดุิบ

ที่มีมลูคา่สงู 

การจัดหางานบริการ 

บริษัทได้ริเร่ิมน ามาตรฐานรหสังานบริการเข้ามาประยกุต์ใช้ เพื่อให้สามารถก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานบริการแต่ละ

รายการได้อย่างชดัเจน เพื่อสร้างฐานข้อมลูของงานบริการในพืน้ที่ต่างๆ รวมถึงสามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ในการปรับปรุง

งานตอ่ไปในอนาคต  

การค านึงถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตเหล็ก เช่น การปลอ่ยอากาศ การ

จดัการของเสีย รวมถึงการใช้พลงังานในปริมาณสงู ด้วยเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน บริษัทและคู่ค้าพนัธมิตร
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ทางธุรกิจมัน่ใจวา่ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมในไทยทกุกระบวนการ โดยในปัจจุบนับริษัทไม่มีข้อพิพาท

ทางกฎหมายหรือถกูฟ้องร้องด้วยเร่ืองใดๆ เก่ียวกบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม  

บริษัทมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลงังานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม โดยบริษัทได้ด าเนินการจดัหาผู้ลงทนุส าหรับด าเนินการโครงการติดตัง้ระบบพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้

ภายในโรงงานทัง้ 3 แห่ง ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ 

รายละเอียดนโยบายและก าลงัการผลิตของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

 NTS SISCO 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 2564 มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตจากจ านวนผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปรวม 1.33 ล้านตนั คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 78 

3. ความเส่ียงของธุรกิจ 
ความผนัผวน ความไมแ่นน่อน ความซบัซ้อนและความคลมุเครือต่างๆ ทางธุรกิจที่มีอตัราการเพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ ล้วนแล้วแตท่ า

ให้เกิดอปุสรรคตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท ตวัอยา่งของความผนัผวนและความไมแ่นน่อนตา่งๆเหลา่นี ้อาทิเช่น ความ

ผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ราคาพลงังาน และราคาเหล็ก การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การก่อการร้าย 

ภยัคกุคามด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์และอื่นๆ อีกมากมาย  ดงันัน้ เพื่อช่วยลดอปุสรรคเหลา่นีร้วมถึงเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การสร้างมลูค่าที่ยัง่ยืนให้กบัองค์กร บริษัทจึงได้ด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กร  (Enterprise Risk 

Management – ERM) เพื่อสร้างมมุมองแบบองค์รวมในเร่ืองของความเสี่ยง รวมทัง้เพื่อให้มีข้อมลูมากขึน้ส าหรับการตดัสนิใจ  

บริษัทปฏิบตัิตามแนวทาง 5 ขัน้ตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยใช้

กรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร ซึ่งพฒันาและสอดคล้องกบัแนวทางของกลุม่บริษัททาทาสตีลที่มี

พืน้ฐานมาจากมาตรฐานสากลและจากการน าข้อมลูของแนวปฏิบตัิที่ดีที่สดุของบริษัทชัน้น าในอตุสาหกรรมต่างๆ มาพฒันา

และปรับใช้ 
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บริษัทต้องเผชิญกบัความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจหลายด้าน ทัง้ด้านธุรกิจ ด้านการผลิต ด้านความปลอดภยั ด้านทรัพยากร

บคุคล เป็นต้น ด้วยเหตนุีบ้ริษัทจึงได้พฒันาตารางในการจดัการความเสี่ยงแบบเมทริกซ์ อนัประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่รับรู้

ทัง้หมดของบริษัท ผลวิเคราะห์อย่างละเอียดของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาวะด้านการตลาด และมาตรการลดผลกระทบ

พร้อมระบผุู้ รับผิดชอบแผนงาน ซึ่งบริษัทเรียกกระบวนการจดัท าความเสีย่งนีว้า่ “การประเมินความเสีย่งจากระดบัลา่งขึน้บน”  

อีกทัง้ยงัมี “การประเมินความเสี่ยงจากระดบับนสู่ระดับล่าง” จากความคิด มุมมองของผู้บริหารระดบัสงูอีกด้วย บริษัทได้

รวบรวมความเสี่ยงทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการประเมินข้างต้น และจดัล าดบัความส าคญัเป็นความเสีย่งประเภทเอ บี และซี โดย

ประเมินจากความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดขึน้ และผลกระทบที่มีตอ่ธุรกิจ ซึง่ทะเบียนความเสี่ยงและแผนที่ความเสีย่งของบริษัท จะ

ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้ บริหารของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ า เพื่อหลีกเลี่ยงผลความแตกต่างจากแผนงานและ

เหตกุารณ์ในทางลบด้วยการก าหนดมาตรการลดผลกระทบอยา่งเหมาะสม อนัเป็นการสร้างมลูค่าอยา่งสงูสดุให้กบับริษัทอีก

ด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงได้เห็นความส าคัญและผลกัดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับบริษัท โดยมีกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่เป็นประธานในการทบทวนและติดตามมาตรการลดผลกระทบเป็นประจ าทกุเดือน 

 

นอกจากนีแ้ล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทผ่าน

การประชุมรายไตรมาส ซึ่งในการประชุมจะมีการพิจารณาหวัข้อความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆตามที่

บริษัทได้ระบไุว้ในทะเบียนความเสีย่ง ไมว่า่จะเป็นความเสีย่งด้านการผลติ ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ด้านช่ือเสยีง 

และด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาให้ค าแนะน าเพื่อน าไป

ปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัทตอ่ไป  

 

รายละเอียดความเสีย่งประเภทตา่งๆ และมาตรการลดผลกระทบ ปรากฏอยูใ่นรายงานดงัตอ่ไปนี ้

 
ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและความเสี่ยงของตลาดเหล็ก 

รัฐบาลปรับลดการจดัสรรงบประมาณ

โครงการระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อน าไป

บริหารงบประมาณในโครงการสวสัดิการอื่น 

ท าให้ความต้องการใช้เหลก็ในงานก่อสร้าง

ลดลงทัง้เหลก็เส้นและเหลก็ลวด ซึง่สง่ผล

กระทบตอ่ก าลงัซือ้ในประเทศ รวมทัง้ความ

ต้องการเหลก็ยงัลดลงตามเศรษฐกิจจากการ

 
มาตรการลดความเสี่ยง 

บริษัทได้เพิ่มการเข้าถึงและส่วนแบ่งการตลาดในช่องทางค้าปลีกให้มากขึน้ 

โดยมองหาลกูค้าใหม่ในจังหวดัที่ยงัไม่มีสินค้าหรือยงัมีการใช้งานสินค้าของ

บริษัทในปริมาณน้อย มุง่เน้นขยายตลาดเหลก็เส้นเฉพาะทาง เช่น เหลก็เส้นข้อ

อ้อยที่ไมผ่า่นกรรมวิธีทางความร้อนในระหวา่งการผลติ ตลาดก่อสร้างส าเร็จรูป 

(Precast) และตลาดเหล็กเส้นแบบม้วน อีกทัง้ยงัคงขยายตลาดเหล็กเส้นข้อ
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แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

อ้อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 

ขยายตลาดผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปอยา่งเหลก็เดือยและเหลก็ปลอก และบริการตดั

และดัดอย่างต่อเนื่อง โดยทัง้หมดเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มที่มีแนวโน้มเติบโต

โดยรวมเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา บริษัทมีการพฒันาและขยายตลาดเหล็กลวด

เพื่อทดแทนการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยการปรับปรุงคุณภาพ 

น าเสนอสินค้าที่เหมาะกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย นอกจากนัน้ยงัมี

การสร้างแบรนด์ทาทา ทิสคอนผ่านทางสงัคมออนไลน์ โครงการพนัธมิตรกับ

ผู้แทนจ าหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบั

ลกูค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย  

บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตลาดส่งออก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศในอาเซียน เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการใน

การลดความผนัผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ แม้ในปีที่ผ่านมา

ตลาดส่งออกต่างประเทศจะได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศของประเทศ

ตา่งๆ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แตบ่ริษัทก็

ยงัคงมียอดขายในบางประเทศเพิ่มขึน้ เช่น ลาว บงัคลาเทศ และรวมถึงมีการ

เปิดตลาดใหมใ่นประเทศไต้หวนัและเวียดนาม เป็นต้น 

 

 

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 

จากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด โรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยมาตรการ

ปิดประเทศในประเทศตา่งๆ การหยดุการ

ผลติ รวมถึงมาตรการท่ีเข้มงวดขึน้ของระบบ

การขนสง่ทางเรือ สง่ผลลบตอ่กระบวนการ

จดัหาวตัถดุิบจากตา่งประเทศ ท าให้เกิด

ความไมแ่นน่อนและเพิม่ระยะเวลาในการ

ขนสง่ อีกทัง้ยงัมีความต้องการสนิค้าจาก

 
มาตรการลดความเสี่ยง 
 
บริษัทมุง่เน้นการจดัการความเสีย่งในหลายมิติเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพทางด้านกลยทุธ์

การจดัซือ้จดัจ้างและรวมถึงเพื่อขบัเคลือ่นนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างอยา่งยัง่ยืน โดย

มีการประสานงานร่วมกับผู้ ใช้งานผ่านคณะท างาน เพื่อพฒันาทางเลือกในการใช้

วตัถดุิบให้มีความหลากหลาย และน ามาใช้ทดแทนกนัได้ในกรณีที่มีวตัถดุิบบางชนิด

เกิดขาดแคลน ในขณะเดียวกนั ยงัมีการประสานงานร่วมกบัคู่ค้าทางธุรกิจที่สง่มอบ

วตัถดุิบให้แก่บริษัท โดยการกระจายการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากหลากหลายประเทศ และ
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ภาคการก่อสร้างในประเทศและความ

ต้องการบริโภคสนิค้าเหลก็ในประเทศจีน 

เพิ่มขึน้ สง่ผลให้เกิดสภาวะการแขง่ขนัใน

เร่ืองการจดัหาวตัถดุิบเพิ่มขึน้อยา่งรุนแรง 

หลายแหล่งก าเนิด เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการหยุดผลิต รวมถึงการหยุด

ปฏิบตัิการของการขนสง่ เนื่องจากการปิดประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในด้านการบริหารจดัการวตัถดุิบคงคลงั บริษัท

ค านึงถึงการควบคมุระดบัวตัถดุิบคงคลงัเพื่อให้คงระดบัที่ปลอดภยัเพียงพอต่อการ

ผลติ และปรับปรุงระดบัวตัถดุิบคงคลงัให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั สุขภาพและสภาพแวดล้อม 

การไมป่ฏิบตัิตาม / ลา่ช้าในการด าเนินการ

ตามบทบญัญตัิของกฎหมายความปลอดภยั 

สขุภาพและสภาพแวดล้อม อาจน าไปสูก่าร

หยดุการด าเนินการผลติ และท าให้เกิดความ

เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิและการสญูเสยีช่ือเสยีง 

 
มาตรการลดความเสี่ยง 

บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างด้านความปลอดภยั โดยคณะกรรมการความ

ปลอดภยัสงูสดุ (Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จดัการใหญ่

เป็นประธาน โดยมีรองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่เป็นสมาชิก โครงการริเร่ิมที่ส าคญัที่ด าเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา 

เช่น การน าระบบการจดัการความปลอดภยัในกระบวนการผลิตมาใช้ การ

ตรวจสอบความปลอดภยัโดยวิธี Job Cycle Check และเพิ่มความเข้มแข็ง

ด้านการจดัการความปลอดภยัของผู้ รับเหมา เป็นต้น บริษัทยงัมุ่งเน้นไปที่

การติดตามตวัชีว้ดัน า เช่น อตัราความถ่ีการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงาน รวมถึง

กรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขัน้รักษาโดยแพทย์ การปฐมพยาบาล และทรัพย์สิน

เสียหาย เป็นต้น พนกังานยงัได้รับการสร้างแรงจูงใจให้รายงานเหตุการณ์

เฉียดเกิดอุบัติเหตุ การสังเกตุการณ์ด้านความปลอดภัย และโครงการ

ควบคุมอันตรายถึงขัน้เสียชิวิต โดยการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง/แก้ไขจุด

เสีย่งและเร่งด าเนินการเป็นล าดบัแรก 

บริษัทยงัให้ความส าคญัด้านสขุภาพ โดยได้น าระบบดชันีด้านสุขภาพมาใช้

ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนิน

โครงการส่งเสริมดัชนีสขุภาพของพนกังาน “เราทุกคนต้องมีสขุภาพดีกว่า

ก่อน” โดยจูงใจและสนบัสนนุรางวลัเมื่อพนกังานสามารถเพิ่มคะแนนดชันี
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สขุภาพของตนเอง รวมถึงสง่เสริมการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยา่งจริงจงั เพื่อให้ความเสีย่งจากการติดเชือ้ของ

โรคดังกล่าวระหว่างพนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด บริษัทยังจัด

สถานที่ท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจยัสภาพแวดล้อมใน

การท างานต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมี และความร้อน อีกทัง้ยงัมี

การตรวจสขุภาพพนกังาน และติดตาม สนบัสนนุการรักษาหากมีผลผิดปกติ

จากปัจจยัในการท างาน  

ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ก าหนดล าดับความส าคัญเพื่อให้การบริหาร

จัดการและการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ด้วยการก าหนดกฎระเบียบในการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

อย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชมุชน วตัถดุิบหลกัที่น ามาใช้ใน

การผลติของทัง้สามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็กที่น ากลบัมาหมนุเวียนใช้ใหมไ่ด้

ทัง้หมด บริษัทยงัให้ความส าคญัด้านสิง่แวดล้อม โดยใช้ดชันีชีว้ดัการปลอ่ย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการวดัผลและควบคมุการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

และยงัมีการติดตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (EIA) โดยมีการ

ตรวจวดัการปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซ

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนนออกไซด์ และฝุ่ นของทกุโรงงาน โดย

ปฏิบตัิตามกฎหมายทกุเร่ือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรน า้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยใช้หลกัการในการจัดการน า้ทิง้ออกนอกโรงงานเป็นศูนย์ ส าหรับการ

จดัการขยะและกากของเสียได้ใช้หลกัการ 3R ในการรีไซเคิลขยะให้ได้มาก

ที่สดุ โดยมีเป้าหมายให้น ากากของเสียมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ร้อย

ละ 99  

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ

ยัง่ยืน ให้ท าหน้าที่เพิ่มในการก ากบัดแูลผลงานเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัของข้อมูล 

บริษัทได้เร่ิมใช้การปฏิสมัพนัธ์ผา่น

แพลตฟอร์มดิจิทลักบัลกูค้า คูค้่าและผู้มีสว่น

ได้เสยีมากขึน้ และจ าเป็นต้องรักษาความ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศและโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีเสีย่งตอ่การถกูโจมตีทางไซเบอร์ 

การละเมดิความปลอดภยัของข้อมลูเนื่องจาก

การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต  การไมป่ฏิบตัิตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัด้านสารสนเทศ อาจ

น าไปสูก่ารหยดุชะงกัทางธุรกิจและถกูลงโทษ 

 
มาตรการลดความเสี่ยง 

บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงและด าเนินการป้องกนัอย่างจริงจงัในเครือข่าย

สารสนเทศ โดยมีกลไกในการดักจับการแจ้งเตือนจากแหล่งภายนอกและ

เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของข้อมลู ในสถานการณ์การรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ น าไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล โดยเดิมมุ่งเน้นป้องกันที่

ศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายขององค์กร เป็นการป้องกันขอบเขตความ

เสียหายที่เกิดจากจากการน าอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาท างาน (BYOD) แอป

พลเิคชนับนคลาวด์และ Internet of Things (IoT) 

บริษัท ก าลังก้าวไปสู่การเลือกใช้แพลตฟอร์มหรือเครือข่ายที่ได้รับความ

เช่ือถือ โดยที่ผา่นมาได้มีการลงทนุในแอปพลเิคชนับนคลาวด์ที่มีช่ือเสียง เช่น 

GEP Smart Procurement (โค ร ง ก า ร  E-RFX), People Strong System 

(โครงการ HR Easy) บริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนเชิงรุกต่างๆ เพื่อ

เพิ่มความตระหนักแก่พนักงานในเร่ืองความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความ

ปลอดภยัของข้อมลูและการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นตวั 

 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล  

ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหมห่รือโควิด-19 

ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงที่สง่ผลกระทบ

อยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อนตอ่บริษัทตา่งๆทัว่

โลกและมีผลตอ่การบริหารทรัพยากรบคุคล

อยา่งมาก พนกังานทกุระดบัมีความวติก

กงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของตนเองรวมถงึความ

เป็นอยูข่องบริษัท ดงันัน้ หากมีการแพร่

ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลานานอาจสง่ผล

 
มาตรการลดความเสี่ยง 
 
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองและ
รับมือต่อความเสี่ยงในเร่ืองโควิด -19 ในการสร้างความผูกพันของคนใน
องค์กรให้พนกังานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจดัให้มีการ
ด าเนินการด้านแรงงานสมัพนัธ์เชิงรุกและการสือ่สารทางเดียวและทัง้สองทาง
กบักลุม่พนกังานและผู้ รับเหมา สิ่งที่ส าคญัคือพนกังานจะต้องได้รับการชีแ้จง
เก่ียวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของบริษัท ทิศทางและ
นโยบายที่เก่ียวข้องเพื่อฟืน้ฟขูวญัก าลงัใจและความเช่ือมัน่ต่อบริษัท บริษัทมี
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กระทบตอ่ขวญัและก าลงัใจของพนกังาน

เนื่องจากการท างานหยดุชะงกั และอาจ

น าไปสูป่ระสทิธิภาพในการท างานของ

พนกังานหรือผลติภาพตอ่คนที่ลดลงได้ 

การรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและมีการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่อง
และบ่อยครัง้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกรรมการผู้จดัการใหญ่ /ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่พบพนกังาน เป็นต้น 
 
นอกจากนี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและและผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาให้มีการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานใหม่ๆ ไปพร้อมกับการเพิ่มพูนทักษะของ

พนกังานให้มีทกัษะหลากหลายและยืดหยุ่น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ

ด้านไอทีเพื่อรองรับการเตรียมการท างานรูปแบบใหมใ่นอนาคต บริษัทจดัให้มี

การฝึกอบรมเก่ียวกับทักษะในงานที่หลากหลาย เปิดให้มีการน าเสนอและ

รวบรวมแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างาน ตลอดจนมีการก าหนด

นโยบายการปฏิบตัิงานประจ าวนันอกส านกังาน (Virtual Office Policy) ซึ่ง

มาจากความคิดเห็นของพนกังานในคณะท างานเพื่อตอบสนองวิถีการท างาน

แบบใหมใ่นอนาคตอีกด้วย 

 

 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

 
การหดตัวในสภาพคล่องของโลกและใน
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อความพร้อมและ
ต้นทนุของเงินทนุ 
 

 
มาตรการลดความเสี่ยง 

โดยภาพกว้าง บริษัทมีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการประมาณการ

กระแสเงินสด ควบคู่ไปกับการท าแผนประจ าปี และยังคงมุ่งเน้นในการจัด

การเงินประจ าวนั และประมาณการกระแสเงินสดขององค์กรร่วมกนัระหว่าง

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและขาย และฝ่ายจดัหา เพื่อรักษาระดบักระแสเงิน

สดให้ เพี ยงพอและสามารถควบคุม ต้นทุนทางการเงินได้  บ ริษั ทมี

คณะกรรมการด้านการเงินระดบัภูมิภาค (Regional Treasury Committee) 

เป็นผู้ ตรวจสอบและรับรองกลยุทธ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท และมีการ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับภยัธรรมชาติ 

 
การหยดุชะงกัของการผลติและการจดัหา

เนื่องจากภยัธรรมชาติเช่นน า้ทว่มและภยัแล้ง 

 
มาตรการลดความเสี่ยง 
 
ความเสีย่งของบริษัทต่อภยัทางธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการ

ที่ส านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่คนละพืน้ที่ อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนกัถึง

ความเสี่ยงในการด าเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดให้มี

ขัน้ตอนปฏิบตัิในการจดัการกบัภาวะฉกุเฉินขึน้ส าหรับทกุโรงงานและจดัให้มี

การฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขัน้ตอน

ดงักลา่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการหยดุชะงกัของธุรกิจ บริษัทก็

สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อยา่งยืดหยุน่ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและสลบัการผลิตระหว่างโรงงานทัง้

สามแหง่ได้อยา่งคลอ่งตวั นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ท าประกนัภยัให้ครอบคลมุ

ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติและภยัทางอตุสาหกรรมอื่นๆ 

 

 

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่  

 
การเปลีย่นแปลงของราคาปัจจบุนัอยา่ง

กระทนัหนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมือ่เศรษฐกิจ

สว่นใหญ่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา (COVID-19) 

 
มาตรการลดความเสี่ยง 
 
บริษัทหลีกเลี่ยงการเก็งก าไรและมีการจดัการสินค้าคงคลงัโดยการซือ้สินค้า

มาเพื่อผลิต และขายสินค้าส าเร็จรูปเป็นประจ า อีกทัง้จะพิจารณาค าสัง่ซือ้

สนิค้าส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดบัสนิค้าคงคลงัที่มีอยู่ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

                                                    (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  802.31 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  361.87 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,293.36 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ

ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  50.59 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  58.27 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   2,566.40   

 

รายละเอียดแยกตามบริษัทแตล่ะบริษัทดงันี ้

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.สว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 0.76 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่

และยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  10.55 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  0.00 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   11.31  
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บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) (“TSMT”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาตามบัญช ี

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้าของ  802.30 ไมม่ีภาระผกูพนั 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  361.11 ไมม่ีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  1,293.35 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4. อปุกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแตง่และ
ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  40.09 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5. สนิทรัพย์ระหวา่งด าเนินการ  เป็นเจ้าของ  58.27 ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม   2,555.12  

 

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ย คือ TSMT ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคูค่วามหรือคูก่รณีโดยที่คดีหรือข้อ

พิพาทยงัไมส่ิน้สดุแตอ่ยา่งใด 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 )ประเทศไทย(  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) 
(เดมิช่ือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือ “MS”) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ทรงยาว  
สัญลักษณ์หลกัทรัพย์ 
หมายเลขก ากบัใบหลักทรัพย์                    

: 
: 

TSTH 
ในประเทศ         TH0692010000 
ตา่งด้าว            TH0692010018 
NVDR              TH0692010R12  

วันเร่ิมก่อตัง้บริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 
วันเร่ิมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
วันเร่ิมซือ้ขายหลักทรัพย์ครัง้แรก 

: 
 
: 

29 พฤศจิกายน 2545 
 
18 ธนัวาคม 2545 

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

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

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์  :0 2009 9000 โทรสาร  :0 2009 9991 
อีเมล SETContactCenter@set.or.th  
เว็บไซต์ https://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญช ี
 

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

  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 0 2844 1000 

   

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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ร้องเรียนการกระท าผิด
จรรยาบรรณ 
 
 
 
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ 

: 
 
 
 

: 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
นายอลนั แคม 
อีเมล alank@libertasth.com  
 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์
โทรศพัท์ 02 937 1000 ตอ่ 1810  โทรสาร  0 2937 1224 
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com  
 

ช่องทางร้องเรียนการกระท าผิด
จรรยาบรรณ 

 : สายดว่น TCoC  วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
โทรศพัท์ 1-800-292-777 (โทรฟรี) หรือ 0-2677-2800 
อีเมล tell@thailand-ethicsline.com  
ไปรษณีย์ สายดว่น TCoC ตู้ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 

นักลงทุนสัมพนัธ์ : นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ 
  โทรศพัท์   0 2937 1000 ตอ่ 3210      โทรสาร  0 2937 1224 
 
 
ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร 

 
 
: 

อีเมล  somjaij@tatasteelthailand.com 
 
นายจิตติ สวุรรณวาจกกสกิิจ 

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

mailto:alank@libertasth.com
mailto:sirorotem@tatasteelthailand.com
mailto:tell@thailand-ethicsline.com
mailto:somjaij@tatasteelthailand.com
mailto:jittis@tatasteelthailand.com
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ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มีนาคม 2564) 
บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตีลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001273 
วนัท่ีก่อตัง้ : 4 ตลุาคม 2531 
หุ้นสามญั  : 3,856,637,797 หุ้น  
ทนุช าระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  : 1.20 บาท 
ถือโดย TSTH   99.76 % 

 
ด าเนินการผลติโดยโรงงาน 3 แหง่ 
 
1. โรงงาน NTS: 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 
ก าลงัการผลติเหลก็แทง่  : 550,000 ตนัตอ่ปี (ผลติจากเศษเหลก็ ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า) 
ก าลงัการผลติเหลก็เส้น/เหลก็ลวด : 800,000 ตนัตอ่ปี 
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่351 หมูท่ี่ 6 ถนนทางหลวงสายที ่331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ ต าบล

บอ่วิน      อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
  โทรศพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 
 

2. โรงงาน SCSC: 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหลก็เส้น 
ก าลงัการผลติเหลก็แทง่  : 550,000 ตนัตอ่ปี (ผลติจากเศษเหลก็ ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า) 
ก าลงัการผลติเหลก็เส้น : 500,000 ตนัตอ่ปี 
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่1 ถนน I-7 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ  
  อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150 
  โทรศพัท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969 
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3. โรงงาน SISCO: 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติเหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 
ก าลงัการผลติเหลก็แทง่  : 300,000 ตนัตอ่ปี (ผลติจากเศษเหลก็ ด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า) 
ก าลงัการผลติเหลก็ลวด/ :  400,000 ตนัตอ่ปี 
เหลก็รูปพรรณ  
ที่ตัง้โรงงาน  : เลขที ่49 หมูท่ี่ 11 ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรีุ 18270 

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

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

                                                        โทรศพัท์  0-2937-1000   โทรสาร  0-2937-1224 
 
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท าการรวมกิจการของบริษัทยอ่ย 2 แหง่คือ บริษัท เหลก็ก่อสร้างสยาม จ ากดั 
และ บริษัท เหลก็สยาม (2001) จ ากดั เข้ากบั บริษัท ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจดัตัง้เป็นบริษัท
ยอ่ยเพียงแหง่เดยีวด้วยวิธีการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดได้เสร็จสิน้เมื่อ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และบริษัทยอ่ยทัง้สองแหง่ตอ่ไปนีอ้ยูร่ะหวา่งกระบวนการเลกิกิจการ 
 
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105532094348 
วนัท่ีก่อตัง้ : 4 ตลุาคม 2532 

 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105544085276 
วนัท่ีก่อตัง้ : 3 กนัยายน 2544 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  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 

ออกหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้ นให้กับ 
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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ
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 

ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ N.T.S 
เป็นครัง้ที่สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บคุคลในวงจ ากดั 
อนัเนื่องจากการปฏิบตัิตามสญัญาการควบรวมกิจการ  70.52 
ล้านหุ้น ม ูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 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 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจ 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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการด าเนินการดงันี ้

  แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจ านวน 79.93 ล้าน
หุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ย และมิได้ถกูจดัสรร
ไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามญั  38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 
32.40 ล้านหุ้น) 

โดยคงเหลือหุ้นจ านวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนช 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
ออกหุ้ นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 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 

แปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิอีกจ านวน  12 .06  ล้านหุ้น  เป็นหุ้น
สาม ัญ ที ่อ ัต ราแปลงสภาพ  1:1 รวมท ุน ช า ระแล้วทั ง้ สิ น้
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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ
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 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจ 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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  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 เป็นหุ้ นสามัญจ านวน 141.84 ล้านหุ้ น ที่ราคา
แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้ นสามัญ  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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  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 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 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 โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่ จ านวน  2,104.54 หุ้ น 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 เป็นหุ้ น
สามัญที่อตัราแปลงสภาพ 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 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ  ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ 
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 รวมทุนช 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 20,685 ราย ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ 24 พฤษภาคม 2564 
เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 มีรายละเอยีดดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ 395,855,000 4.70 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวโิรจน์ อึง้ไพบลูย์ 273,002,901 3.24 

5. นายธีระชยั กีรตเิตชากร 117,582,900 1.40 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั (ข) 108,416,694 1.29 

7. PERSHING LLC   96,120,908 1.14 

8. นายอ าพล วโิรจน์เวชภณัฑ์ 61,636,000 0.73 

9. กองมรดกนายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ 58,000,000 0.69 

10. EAST FOURTEEN LIMITED (ค) 27,901,300 0.33 

 รวม 7,153,038,582 84.94 

11. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ (20,671 ราย) 1,268,502,266 15.06 

 รวมทัง้สิน้ 8,421,540,848 100.00 

 
หมายเหต ุ: 

(ก) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สดัส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd 
(“TSGH”) ด าเนินเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทนุ จดัตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนือ่งด้วย TSGH ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั 
ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงท าให้สามารถควบคมุมติทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอ
มติในเร่ืองอืน่ทีต่้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุ เป็นต้น 

(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทนุทีถื่อเอ็นวีดีอาร์สามารถรบัสิทธิประโยชน์ทาง
การเงินได้เสมือนลงทนุในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทกุประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ สามารถหาข้อมูลนกั
ลงทนุในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th 

(ค) 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-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT 
    4. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG 

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

 
     

 ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อยทัง้ส้ิน 20,284 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญั 2,702,841,155 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามญั
ทัง้หมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามญัทีช่ าระแล้ว 
 

 

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

 – ไมม่ี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัจากหกัเงินทนุส ารองตามกฎหมาย

ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 

ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัท การขยายธุรกิจ 

ภาระหน้าที่ท่ีต้องช าระหนีข้องบริษัทให้เสร็จสิน้ตามสญัญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารของบริษัท โดย

การค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัส าคญั แต่ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องมีก าไรเพียงพอที่จะ

จ่ายได้และไมม่ีผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ต้องพิจารณาจากปัจจยัหลกัตา่งๆ ข้างต้นด้วย 
 

ส าหรับประวตัิการจา่ยเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้ 

รายละเอียด ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น)  

เงนิปันผลต่อหุ้น
)บาท( 

สัดส่วนการจ่าย          
เงนิปันผล )ร้อยละ( 

ปี 2563 - 2564 24   0.00 8,421.54  0  0 

ปี 2562 - 2563 70   0.01 8,421.54  0  0 

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 

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจ

เพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 และไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีจ านวน

กรรมการทัง้หมด 8 คน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
(ในปี 2563-2564) 

จ านวนครัง้ 
เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า ประธานกรรมการ 6   6(ค) 
2. นายอลนั แคม  กรรมการอิสระ 6                 6(ข) 

3. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์  กรรมการอิสระ 6   6(ข) 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ 6   6(ก) 
5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 6   6(ข) 
6. นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ กรรมการ 6   6(ค) 
7. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 6   6(ค) 
8. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 6                6 

หมายเหต:ุ  (ก) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 2 ครัง้ 
  (ข) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 ครัง้ 
  (ค) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 6 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 การชดใช้คา่เสียหาย การค า้ประกนั หนงัสอืรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือค ามัน่ในลกัษณะ

ที่คล้ายคลงึกนัแก่บคุคลใดๆ ที่มิได้อยู่ในงบประมาณประจ าปีของกลุม่บริษัท เว้นแตต่ามที่อนญุาตในสญัญาหลกัในการ
ปรับโครงสร้างหนี ้หรือตามที่ก าหนดในแผนฟืน้ฟกิูจการของ NTS  

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 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง # 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ในปี 2563-2564) 

จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายอลนั แคม(ก) ประธาน 4 4(ข) 

2. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) กรรมการ 4 4(ค) 

3. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง(ก) กรรมการ 4 4(ง) 

หมายเหต:ุ  # คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปลีย่นช่ือเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

  (ก) กรรมการอิสระ 
  (ข) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน 1 ครัง้ 
  (ค) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 2 ครัง้ 
  (ง) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 3 ครัง้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

1. ก ากับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามที่กฏหมายก าหนดอย่างโปร่งใส  
ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
4. สอบทานระบบการบริหารความเสีย่งและติดตามกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท 
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 
6. สอบทานระบบการควบคมุภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทัง้การประเมินผลการตรวจสอบ การด าเนินงาน

ด้านตา่งๆ ของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์  ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 
9. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ย ง และต้อง
ประกอบด้วย ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน และความนา่เช่ือถือตอ่รายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการตรวจสอบ 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละราย 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
10. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเข้าร่วม

ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
11. แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้บริหารสงูสดุของส านกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ วา่จ้าง หรือเปลีย่นแปลง

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

13. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย  

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ในปี 2563-2564) 

จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยชุ กปุต้า ประธาน 2    2(ค) 

2. นายอลนั แคม(ก) กรรมการ 2    2(ข) 

3. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 2    2(ข) 
4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง(ก) กรรมการ 2  2 

หมายเหต ุ: (ก) กรรมการอิสระ นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็น ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

                  (ข) ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 1 ครัง้ 

          (ค) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 2 ครัง้ 

 

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 
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8. พิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการ และการก าหนดค่าตอบแทนดงักลา่วให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
ค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ และบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนัประกอบด้วย 

9. พิจารณาและเสนอค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณการขึน้คา่จ้าง เงินรางวัลประจ าปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษัท
และบริษัทยอ่ย และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะจัดการ 

คณะจัดการประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปิยุช กุปต้า ท าหน้าที่ประธานคณะจัดการ และ

กรรมการจดัการคือ นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ นายอาชีช อนปัุม และนายราจีฟ มงักลั ในปี 2563-2564 คณะจดัการทกุทา่น

ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบตัร และมีการก ากบัดแูลการด าเนินงาน

ตา่งๆ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ 

ระหว่างปี 2563-2564 ไม่มีการจดัประชุมคณะจดัการขึน้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี คณะจดัการยงัคงให้ค าแนะน าแก่ฝ่าย

บริหารในเร่ืองส าคญัต่างๆ อยา่งตอ่เนื่องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) การประชุมทางไกล

ผา่นจอภาพ และมติวาระเวียน   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะจัดการ 

1.  ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อ
สภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจ และการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพือ่เสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

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

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

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การประชุม 

(ในปี 2563-2564) 

จ านวนครัง้ 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ก) ประธานกรรมการ 2 2 

2. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 2    2(ข) 

3. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 2 2 

หมายเหต:ุ (ก) กรรมการอิสระ 
   (ข) ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 2 ครัง้ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยนื  

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

1. ก าหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม และให้ค าแนะน าตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. น าเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการด าเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

และติดตามผล 

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 
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7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกบัแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สดุในด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมของโลก 

8. ทบทวนและน าเสนองบประมาณประจ าปีในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9. ทบทวนเก่ียวกบัโครงการริเร่ิมตา่งๆ ในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 

10. ทบทวนกลยทุธ์ด้านการสือ่สารท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในกิจกรรมด้านความ รับผิดชอบต่อ

สงัคม 

13. ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบตัิของบริษัทและสงัคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 

14. ดแูลให้มีการท ากิจกรรมที่สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 

15. ติดตามให้บริษัทย่อยด าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

16. สนบัสนนุให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการก าหนด ติดตาม ทบทวนกลยทุธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

บริษัท และน าไปปฏิบตัิเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน เพิ่มคณุค่าให้สอดคล้องกบัการคงไว้และเพิ่มขึน้ในระยะยาว 

ทางด้านการเงิน การผลิต เร่ืองที่เก่ียวกับธรรมชาติ สงัคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีวะ

อนามยัความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของบริษัท และการปฏิบตัิตามแผนงานดงักลา่ว 

17. ให้ข้อมลู ผลตอบสนองอยา่งเป็นทางการตอ่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ 

18. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครัง้คราว หรือที่อาจมีผลบงัคบัใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย 
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การประชุมผู้ถอืหุ้นของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
1. นายปิยชุ กปุต้า(ก) ประธานกรรมการ   1(ง) 
2. นายอลนั แคม(ข) กรรมการอิสระ 1 

3. นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์(ค) กรรมการอิสระ 1 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  กรรมการอิสระ 1 
5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 1 
6. นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ กรรมการ    1(ง) 
7. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ    1(ง) 
8. นายราจีฟ มงักลั กรรมการ 1 

หมายเหต ุ: (ก) ประธานคณะกรรมการ 
         ประธานคณะจดัการ 
         ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
   (ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   (ค) ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
   (ง) ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
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ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายราจีฟ มงักลั กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลติ 

3. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การเงินและบญัชี  

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 

5. นายไพฑรูย์ เชือ้สขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – จดัหา 

6. นายชยัเฉลมิ บญุญานวุตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การตลาดและการขาย 

7. นายอมิท คนันา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ความเป็นเลศิทางธุรกิจและบริการกลุม่ 

8. นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน NTS 

9. นายศกัดิ์ชยั ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน SCSC 

10. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน SISCO 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ 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 ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทนุภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   
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8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้จดัมีเลขานกุารบริษัทมาตัง้แต่ปี 2546 โดยเลขานกุารบริษัทปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัย์สจุริต ปัจจุบนัเลขานกุารบริษัท ช่ือนางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงาน
ด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company 
Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1.  ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
2.  ดแูลและจดัการเร่ืองการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น จดัท าและเผยแพร่รายงานการประชมุ 
3.  จดัเก็บเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ 
4.  ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ และบริษัทในการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
5.  ดแูลและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทแก่คณะกรรมการ 
6. ดแูลและอ านวยความสะดวกแกผู่้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการ

บริษัท 
7.  ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติที่ประชมุของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคณุภาพสามารถปฏิบตัิงานให้บริษัทได้เป็นอยา่งดี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท และ
ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถื อหุ้น
พิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทยอ่ย 
 
ส าหรับคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตัิงานสว่นบุคคล รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทดั
ฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจูงใจในการก ากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วม
สร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอยา่งมัน่คงตอ่ไป 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตวัเงินแบง่ออกเป็นสองประเภท คา่ตอบแทนประจ า ซึง่แบง่จา่ยเป็นรายไตรมาส และค่าเบีย้
ประชมุ ซึง่จ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชมุหลงัการประชมุ 

กรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งหรือเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ บริษัทจะค านวณจ่ายตามสดัส่วนจ านวนวนัที่กรรมการด ารง

ต าแหนง่ในไตรมาสนัน้ๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จนกว่าที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะมีมตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

  )บาทตอ่ปี(  (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 

 กรรมการ 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ประธาน 

กรรมการ 
168,000 
115,500 

15,750 
10,500 

คณะจดัการ  ประธาน - 15,750 
 กรรมการ - 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

150,000 
75,000 

15,750 
10,500 

คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน ประธาน 
กรรมการ 

150,000 
75,000 

15,750 
10,500 

    
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตัง้แต่ปี 2555 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2563-2564 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะ 

กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบและ

บริหารความเส่ียง 

 คณะ 

จัดการ 

คณะ 

กรรมการบรรษัท      

ภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

คณะ 

กรรมการพันธกิจเพื่อ

สังคมและความยั่งยืน 

จ านวนรวม 

ทัง้หมด 

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

- - - -  - 

2. นายอลนั แคม 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

598,500 231,000 - 96,000 - 925,500 

3. นายหตัถศกัด์ิ ณ ป้อมเพ็ชร์ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อ 
สงัคมและความยัง่ยืน 

598,500 157,500 - - 181,500 937,500 

4. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

598,500 157,500 - 96,000 - 852,000 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 
กรรมการบริษัท  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

598,500 - - 96,000 - 694,500 

6. 
 

นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ 
กรรมการบริษัท  
กรรมการจดัการ 

598,500 - - - - 598,500 

7. 
 

นายอาชีช อนปัุม(ก) 

กรรมการบริษัท  
กรรมการจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 

- - - - - - 

8. นายราจีฟ มงักลั(ก) 
กรรมการบริษัท 
กรรมการจดัการ 
กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- - - - - - 

รวม 2,992,500 546,000 - 288,000 181,500 4,008,000 

หมายเหต:ุ  (ก) ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 พนกังานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทยอ่ยผู้ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไมรั่บ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทท่ีตนเข้าไปด ารงต าแหน่ง  
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ย่อยที่เป็นธุรกิจหลกั 

 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจยัด้าน

ความยัง่ยืน ได้แก่ สภาวการณ์เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและสงัคม ประกอบกบัพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว จากนัน้จึงเสนออตัราการขึน้คา่จ้างประจ าปีและเงินรางวลัประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะประเมินและน าเสนออตัราการขึน้ค่าจ้าง

ประจ าปีและเงินรางวัลประจ าปีของพนักงานทัง้หมดของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทัง้ปีปัจจุบันและ

เปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงัในปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายได้ก่อนดอกเบีย้,ภาษีและคา่เสื่อมราคา, ก าไรก่อนหกัภาษี และ ก าไร

หลงัหกัภาษี 

2. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจให้ดีขึน้ในแตล่ะปี 

3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 

หลงัจากที่ได้รับอนมุตัิงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการผู้จดัการใหญ่จะพิจารณาและอนมุตัิ ค่าตอบแทนใน

รูปของการปรับระดบั (ถ้ามี) การขึน้ค่าจ้างประจ าปีและเงินรางวลัประจ าปีส าหรับรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลิตและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการ 

ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนัน้เพื่อให้มัน่ใจวา่ระดบัและสดัสว่นของคา่ตอบแทนมีความสมเหตสุมผล เพียงพอท่ีจะดงึดดู 

รักษาและจงูใจผู้บริหารระดบัสงูให้ท างานได้ส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบของคา่ตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ 

1. เงินเดือนและเงินรางวลัพิเศษ 

2. เงินรางวลัประจ าปีตามผลงานของผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท 

3. เงินพิเศษ เงินชว่ยเหลอืและผลประโยชน์ตา่งๆที่เอือ้ตอ่วถีิการด าเนินชีวิตและการเก็บออม  

4. สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลและการประกนัอบุตัเิหต ุ

5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอาย ุ
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ค่าตอบแทนรวมส าหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจ
หลัก 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี  และเงินรางวัลอื่นๆ ในปี 2563 – 
2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) รวม 10 คน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54.26 ล้านบาท (ปี 2562 – 2563: 50.64 ล้าน
บาท)  

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

คา่ตอบแทนอื่นท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ในรูปของเงินช่วยเหลอืการปฏิบตัิงานประจ าตา่งจงัหวดั/คา่เช่าบ้าน และ
เงินช่วยเหลอืพนกังานขบัรถในปี 2563 – 2564 รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6.61 ล้านบาท (ปี 2562 – 2563: 6.43 ล้านบาท) 

บริษัทได้มีการจดัหารถประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมถึงจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัททกุคน ในฐานะพนกังานของบริษัทโดยคิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือ
คิดเป็นยอดเงินสมทบในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3.70 ล้านบาท (ปี 2562 – 
2563: 3.73 ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกัจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเติมในรูป
ของเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี ส าหรับการด ารงต าแหนง่กรรมการอีก บริษัทไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนให้กรรมการของบริษัท
ยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกั 

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไมม่ีการก าหนดและจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการของบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกั  

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ในปี 2563 – 
2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ได้รวมไว้ในจ านวนและคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

คา่ตอบแทนอื่นท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยอ่ยที่เป็นธุรกิจหลกัในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ได้รวมไว้ในจ านวนและคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทแล้ว 
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ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทน Long Term Incentive Plan (LTIP) ให้กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและสร้างผลก าไรระยะยาว
ให้แก่องค์กร 

บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ยมีพนกังานทัง้หมด 1,101 คน โดยในปี 2563-2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 267.10 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินรางวลัประจ าปี เงินช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานประจ าต่างจังหวดั/ ประจ ากรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสงัคม และเงิน
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวมจ านวนทัง้สิน้ 671.26  ล้านบาท 
 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน  

ปี 2563-2564 
(31 มีนาคม 2564) 

บมจ. ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) 

(*) 

บมจ. ทาทา สตีล 
การผลิต 

(ประเทศไทย) 
รวม 

พนกังานบริหาร )คน(  
41 

(45) 
32 

(31) 
73 

(76) 

พนกังานบงัคบับญัชา (คน) 
117 

(130) 
200 

(205) 
317 

(335) 

พนกังานปฏิบตักิาร/บริการ (คน) 
26 

(29) 
685 

(711) 
711 

(740) 

รวม )คน(  
184 

(204) 
917 

(947) 
1,101 

(1,151) 

คา่ตอบแทนพนกังาน    (ล้านบาท) 
267.10 

(268.92) 
671.26 

(707.50) 
938.36 

(976.42) 
 
*รวมพนกังานในส านกังานใหญ่ 154 (167) คน 

ข้อมลูปีที่ผา่นมา (2562 – 2563) ปรากฏในวงเลบ็ 
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ทัง้นี ้ในปี 2563 – 2564 จ านวนพนกังานของบริษัทลดลงจากปีทีผ่า่นมา 50 คน เนื่องจากบริษัทมุง่เน้นการเพิ่มผลติภาพของ
บคุลากร ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายเลกิจ้างพนกังาน แตด่ าเนินการพิจารณาสรรหาและรับพนกังานทดแทนพนกังานท่ีลาออก
อยา่งรอบคอบและทดแทนในต าแหนง่งานท่ีมีความจ าเป็นเทา่นัน้ 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัท ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัแตอ่ยา่งใด 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับและดูแลกิจการ 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริม ดแูลกิจการท่ีดีควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างจิตส านกึตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่

สะท้อนให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทยงัมี

ความตัง้ใจที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือบรรลตุามข้อก าหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการก ากับและดแูลกิจการที่เป็น

ธรรมและโปร่งใส เพื่อพฒันายกระดบัการปฏิบตัิที่เป็นเลศิในระดบัสากล 

ดงันัน้ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata 

Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้ก าหนดนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็ นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตัง้แตปี่ 2548 และได้ท าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้อง

กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรับเนือ้หานัน้ครอบคลุมเก่ียวกับหลกัการและแนว

ปฏิบตัิในเร่ืองของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ ถือหุ้น

และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี และการควบคมุภายในและระบบการบริหาร

ความเสีย่ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการน าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code 

(Corporate Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อน ามาปรับใช้ตาม

บริบทของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบตัิตาม CG Code รวมทัง้หลกัปฏิบตัิอื่นที่เก่ียวข้องกบัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหน้า 71-92 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ถือเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และหลกัเกณฑ์ของบริษัท จ านวน 3 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ครอบคลมุสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกิจเหลก็ และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชดัเจน
และก่อให้เกิดความสมดลุในอ านาจการด าเนินงาน ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้น าด้านนโยบาย และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้น าด้านบริหารงานประจ าไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ คณะกรรมการชดุยอ่ยอีก 4 คณะท าหน้าที่กลัน่กรองงานเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะจดัการ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน คณะกรรมการชุดย่อย
เหลา่นีป้ฏิบตัิงานด้วยความสขุมุรอบคอบ เพื่อน าเสนองานท่ีได้กลัน่กรองแล้วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับรายช่ือกรรมการในแตค่ณะพร้อมทัง้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทัง้ 
ระบทุกัษะความสามารถและความเช่ียวชาญที่หลากหลายของกรรมการท่ีบริษัทต้องการส าหรับคณะกรรมการของบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

มีค
ณุ
สม
บตั
ิขอ
งค
วา
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ิสร
ะ 
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รม
กา
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ตรี

 

การศกึษาและประสบการณ์ 
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1 นายปิยชุ กปุต้า 
  



    
 

 


 
2 

นายอลนั แคม  


  

 

   


 
3 นายหตัถศกัดิ ์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 ยงัต้องพิจารณาคณุสมบตัิพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทอีก

ด้วย 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม ประวตัิการท างานโปร่งใส และสามารถ
แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอยา่งเพียงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการด าเนินงานของบริษัท โดยด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจ านวนที่เหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น ในสดัสว่นที่มีนยัส าคญัในกิจการที่มีลกัษณะอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขนัหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา และผลการประเมิน
ศกัยภาพที่เหมาะสม 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2563-2564 

 

66  

 

2. ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  ผู้ปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุาร
บริษัท ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มี
ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ยในระดบับิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในลกัษณะดังกล่าวมาก่อนเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน ดงันี ้
4.1  รายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสนิค้า ซือ้วตัถดุิบ หรือให้บริการท่ีมีมลูคา่ตัง้แต่

ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
4.3 รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ สทิธิ และให้หรือรับบริการ 

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ซึง่มมีลูคา่ตัง้แต่ ร้อย

ละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง

หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จัดการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่และต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีใน

ลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการ

เกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้

ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นสว่น ผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลักษณะดงักลา่วมาก่อน

เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 24 เดือน 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

9. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

10. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

11. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

12. เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. เป็นผู้ทีมีอายไุมต่ ่ากวา่ 21 ปี 
 

อายุเกษียณ 

การเกษียณอายขุองกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากบั 70 ปี สว่นการเกษียณอายขุองกรรมการอื่น ได้แก่ 
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเทา่กบั 60 ปี 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ 

กรณีเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัท กลา่วคือผู้
ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้ นต่อ 1 เสียง ตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่
ประชุมมีเสียงชีข้าดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทัง้นี ้ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม
จ านวนหุ้นท่ีตนถือโดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบก าหนดออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ส าหรับการสรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงู คณะจดัการจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้นในการ
กลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลวุตัถุประสงค์ เป้าหมาย ที่
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คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญั
อยา่งยิ่งในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งมัน่คงตลอดจนการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน ตัง้แตปี่ 2561 บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Regulatory Compliance Unit) เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูล
การปฏิบตัิงานให้เป็นอยา่งถกูต้องและเหมาะสมทัง้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ โดยมีผู้จดัการสว่น-กฏหมายและพิธี
การราชการเป็นหวัหน้าหนว่ยงาน รวมทัง้ ได้จดัให้มกีารก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทยอ่ย ดงันี  ้
1. สง่เสริมให้บริษัทยอ่ยน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีาปฏิบตั ิ
2. คดัเลอืกบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพร้อมประสบการณ์เป็นตวัแทนของบริษัท ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 
3. ก ากบัดแูลโดยผา่นกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ก าหนดโดยบริษัทแม่ 
4. พิจารณาเร่ืองทีม่ีความส าคญั เชน่ ทิศทางกลยทุธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทนุหรือลดทนุ การลงทนุ รวมทัง้การขายเงินลงทนุ 
5. ติดตามผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจดัการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 
6. ดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตตามกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องของหนว่ยงานก ากบัดแูล ได้แก่ การท ารายการ

ระหวา่งกนั การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอและทนัเวลา รวมทัง้ดแูลให้มีการจดัท า
บญัชีและรายงานทางการเงินถกูต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองโดยทัว่ไป 

7. มอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อให้มัน่ใจวา่มกีารควบคมุภายในท่ี
ก าหนดไว้เพียงพอและมีประสทิธิผล 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไว้เป็นอยา่งดี และก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนไว้ในนโยบาย
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท รวมถึงได้ก าหนดนโยบายและวิธีการป้องกนัการน าข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้
ประโยชน์อยา่งเคร่งครัดอีกด้วย 

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ทัง้ของตนเอง
รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดังกล่าว ตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงบทก าหนดโทษที่ระบไุว้เป็นอยา่งดี 
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กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลกัทรัพย์และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เลขานกุารบริษัทจะท าหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดงักลา่วและเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ พร้อมทัง้
ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีระบบการควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน ด้วยการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนั
การใช้ข้อมลูภายที่สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใช้ประโยชน์สว่นตวั (Abusive Self-dealing) เช่น การซือ้
ขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) ซึ่งก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานในหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อก าหนดเก่ียวกับระยะเวลาการห้ามซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

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

2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่ส าคญัอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้
ก าหนดห้ามมิให้ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สู่
สาธารณะทัง้หมดแล้ว 

ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ข้างต้นตอ่คณะกรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการ ก่อน
การซือ้ขาย 

ส าหรับรายงานการถือหลกัทรัพย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2563-
2564 มีดงันี ้
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คูส่มรส/ เพิม่ข ึน้ คูส่มรส/ เพิม่ข ึน้

บตุรทีย่งัไม่ (ลดลง) บตุรทีย่งัไม่ (ลดลง)

บรรลนุติภิาวะ ระหวา่งรอบปีบญัชี บรรลนุติภิาวะ ระหวา่งรอบปีบญัชี

 (1 เม.ย.  63 -  31 ม.ีค.  64)  (1 เม.ย.  63 -  31 ม.ีค.  64)

1 นายปิยชุ กปุตา้ - - - - - -

2 นายอลนั แคม - - - - - -

3 นายหตัถศกัดิ ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ - - - - - -

4 นางสาวอนุตตรา พานโพธิท์อง - - - - - -

5 นายธราธร เปรมสนุทร - - - - - -

6 นายรังกะนารท์ รากปุะต ิเราว์ - - - 124
(ก)

124
(ก) -

7 นายอาชชี อนุปัม - - - 228
(ก) - -

8 นายราจฟี มังกัล - - - - - -

9 นายวันเลศิ การววิัฒน์ - - - - - -

10 นายจายนัทา ชาคราบอรต์ี้ - - - - - -

11 นายศโิรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ - 220,000 - - - -

12 นายไพฑูรย์ เชือ้สขุ - - - - - -

13 นายชยัเฉลมิ บญุญานุวัตร - - - - - -

14 นายอมทิ คนันา - - - - 489
(ก) -

15 นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั - - - - - -

16 นายศกัดิช์ยั ลอยฟ้าขจร - - - - - -

17 นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์ - - - - - -

หมายเหต:ุ 1. บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มทีนุจดทะเบยีน จ านวน 8,421,540,848 หุน้ คดิเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 8,421,540,848 บาท

2. ตาม พรบ. บรษัิทมหาชนจ ากดั ค าวา่ “บรษัิทในเครอื” หมายถงึ บรษัิทมหาชนจ ากดับรษัิทหนึง่ซึง่มคีวามสัมพันธก์บับรษัิทเอกชน

หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดับรษัิทใดบรษัิทหนึง่หรอืหลายบรษัิทในลักษณะดังตอ่ไปนี้ :

    - บรษัิทหนึง่มอี านาจควบคมุเกีย่วกบัการแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึง่มอี านาจจัดการทัง้หมดหรอืโดยสว่นใหญข่องอกีบรษัิทหนึง่

    - บรษัิทหนึง่ถอืหุน้ในอกีบรษัิทหนึง่เกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้

4. (ก) บรษัิท TATA STEEL LIMITED มูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 Rs.

3. ค าวา่ “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ ผูจั้ดการ หรอื ผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิาร 4 รายแรกนับตอ่จากผูจั้ดการลงมา และผูซ้งึด ารงต าแหน่งเทยีบเทา่ผูด้ ารงต าแหน่งระดับ

บรหิารรายที ่4 ทกุราย รวมถงึต าแหน่งในสายบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับ

ผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไป หรอืเทยีบเทา่ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ สนง. กลต ที ่“กจ 17/2551”

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร

(ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564)

รายชือ่

กรรมการ/

ผูบ้รหิาร

ผูบ้รหิาร

คณะกรรมการ

หุน้สามญั (จ านวนหุน้)

บรษิทัในเครอืบมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย)

ล าดบั

กรรมการ/

ผูบ้รหิาร
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ในการวา่จ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ในปีการเงิน 2563-2564 (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นผู้ มีคุณสมบัติที่
ครบถ้วน มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องว่าด้วยความเป็นอิสระของสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ และประมวลจรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสหพนัธ์นกับญัชีระหว่าง
ประเทศ (IESBA) 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 16 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตัง้ใหม่จากผู้ ถือหุ้นทกุปี ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีได้รับ
การก าหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวันที่ได้รับการแต่งตัง้ จึงครบก าหนดการแก้ไขโดยมีผลตัง้แต่ปีการเงิน 2563-2564 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลจากการปิดเมืองและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทัว่
โลก จึงได้มีการหารือเก่ียวกบัการแก้ไขค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีซึ่งถูกระงบัไว้ในปีที่ผ่านมา จากการหารือดงักลา่วจึงได้
ข้อสรุปส าหรับปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 ดังนัน้ ส าหรับปีการเงิน 2563-2564 บริษัทและบริษัท ย่อยได้จ่าย
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสจ านวน 3,862,000 บาท 

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ในรอบปีการเงิน 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบาย
ของกลุม่บริษัทจ านวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พกั เป็นต้น จ านวน 414,300  บาท ให้แก่ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท ส านกังานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักดัดงักลา่ว 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งจริงจงัมา
โดยตลอด ซึ่งปัจจุบนัได้ยึดหลกัการสากลของกลุม่ประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ
ไปด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดขอบของ
คณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทให้สงูขึน้ บริษัทจึงได้
ก าหนดหลกัการส าคญัในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้น ามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สดุ รวมทัง้ท าการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยั และสอดคล้องต่อ
ภาวะการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้อยูเ่สมอ 
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ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทยงัคงรักษาระดบัการประเมินผลการก ากับดูแลกิจการจากสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ใน
ระดบั “ดีเลศิ” โดยบริษัทยงัคงมุง่มัน่ที่จะพฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องตลอดไป   

ส าหรับการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 หมวดของ OECD ในรอบปี 2563-2564 มีรายละเอียด ดงันี ้

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

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

1. สิทธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น การซือ้ขายหรือโอนหุ้นการได้รับสว่นแบ่งในก าไร/เงินปันผลอย่างเท่า
เทียมกนั การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลี่ยนแปลง
อ านาจควบคมุ และการซือ้ขายสนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท รวมทัง้สทิธิในการได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมในการรับซือ้หุ้น
คืนโดยบริษัทเป็นต้น 

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

3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายก าหนดไว้  
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 
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- จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นกรณีที่ไมไ่ด้ติดอากรแสตมป์ไว้ 

- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ท าให้ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

- ใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) แทนเอกสารที่เป็นรูปเลม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

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

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

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

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

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในแตล่ะปีบริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึง่
เรียกว่า การประชมุสามญัประจ าปี และการประชมุนอกเหนือจากนี ้จะเรียกวา่ การประชุมวิสามญั โดยในรอบปีที่ผา่นมาบริษัท
ไมม่ีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

บริษัทให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และตดัสินใจจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 19 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการ 
และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรการของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค และสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุ  

บริษัทได้จดัให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจดัประชุมที่ดีซึ่งครอบคลมุเก่ียวกบัข้อมลูวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในแต่ละ
วาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทนัเวลา และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้า
ร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 
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บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท ด าเนินการ
จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนลว่งหน้า 21 วนั 
ก่อนวนัประชมุ ดงันี ้

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

2. หนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ทัง้แบบ ก ซึ่งเป็นแบบทัว่ไปง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็น
แบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสยีงในแตล่ะเร่ืองได้วา่ “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” “งดออกเสยีง” และแยกให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสยีงตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได้ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ 

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

4. รายงานประจ าปี และ รายงานการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ที่มีทัง้ข้อมลูภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบของรหสัคิว
อาร์  (QR Code) (รวมทัง้จดัสง่รายงานดงักลา่วที่เป็นรูปเลม่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท) 

5. ค าอธิบายเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐาน เพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ด าเนินการดงันี ้

1. ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยติดตอ่กนั 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วนั  

2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (SETLink) เร่ืองเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
เป็นการลว่งหน้า 1 เดือนก่อนการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศกึษา
ข้อมลูประกอบการประชมุ ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท  

3. แจ้งผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ (SETLink) เร่ืองเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระการ
ประชมุได้ลว่งหน้า   

4. โดยให้สง่ค าถามดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแตล่ะคน ผ่านมายงัเลขานกุาร
บริษัท เพื่อเสนอตอ่ไปคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป ในระหวา่งวนัท่ี 15 มิถนุายน – 15 กรกฎาคม 2563 
 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการสง่ค าถามลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงั "ส านกังานเลขานกุารบริษัท" อาคาร
รสา ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ สามารถส่งอีเมลมาที่ 
cso@tatasteelthailand.com ค าถามที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท จะได้รับค าตอบในที่ประชุมและเปิดเผยในเว็บไซต์ของ
บริษัทตอ่ไป 
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ก่อนเร่ิมการประชุม 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นที่เก่ียวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการ
ประชมุได้แก่ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

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

ส าหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อ านวยความสะดวกแกผู่้ ถือหุ้นด้วยการใช้บตัรลงคะแนน และได้จดัให้มีผู้ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสยีง (Inspector) ท าหน้าที่ดแูลการนบัคะแนนและการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ส าหรับการนบัคะแนนเสียงจะค านวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย”  “งดออกเสยีง” และน ามาค านวณหกัออกจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมด โดยสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง ส าหรับผลการลงคะแนนเสยีงจะถกูประกาศหลงัจากเสร็จ
สิน้การพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทศัน์
ด้วย 

หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทัง้คะแนนเสียง (ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
(SETLink) โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ และจดัท ารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก 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 ้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้ ถือหุ้ นทัง้ที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจ านวน 38 คน นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

73.51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 8,421,540,848 หุ้ น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะ

ตวัแทนของคณะกรรมการทัง้คณะ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 
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ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความ

ยัง่ยืน รวมทัง้กรรมการทกุคน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั นอกจากนี ้ยงัมีผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ฝ่ายกฎหมาย 

ได้เข้าร่วมประชมุอีกด้วย 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการน าข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด  รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหน้า 68-70  

ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมาไมเ่คยปรากฏวา่มีกรรมการและผู้บริหารรายใดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมลูภายในแต่
อยา่งใด 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวข้องต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่
เก่ียวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้  เมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทท าหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ง และประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดงักลา่ว โดยบริษัทจะใช้ข้อมลูดงักลา่วในการติดตาม ดแูล
การท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 

การท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการท ารายการระหวา่งกนัไว้อยา่งชดัเจน รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด  ในกรณีที่อาจมี
การพิจารณารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไม่
เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

ส าหรับรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ใหม่จะค านึงถึงขนาดของรายการและจ านวนเงินที่เกิดขึน้ โดยจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่งพิจารณา และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท ารายการระหว่างกนัในทกุไตรมาส 
เพื่อดแูลและป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 
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ทัง้นี ้ในปีที่ผา่นมาบริษัทไมม่ีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัท
ย่อยของบริษัทรวมทัง้ไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการท ารายการระหวา่งกนัหรือการซือ้ขายสนิทรัพย์แตป่ระการใด 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิ่งวา่การสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยัง่ยืนแก่บริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงยดึมัน่ในการค านงึถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้สทิธิที่ก าหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ท าร่วมกนั โดยการรับผิดชอบต่อ
ผู้มีสว่นได้เสียทัง้ภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
พฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีที่มีตอ่การด าเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ในแตล่ะกลุม่ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลผลประโยชน์และสร้างมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม ด้วยการด าเนินธุรกิจตามหลกั
บรรษัทภิบาลและวิสยัทศัน์ของบริษัททัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงาน 

บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิ่งว่าพนกังานคือฟันเฟืองที่ส าคญัต่อการด าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย จึงปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคน
อยา่งเป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนษุยชนให้โอกาสที่เทา่เทียมกนัแก่พนกังานโดยไมค่ านงึถึงสถานภาพ เชือ้ชาติ วรรณะ ศาสนา ชาติ
ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สญัชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีทัง้ของพนกังานและ
ครอบครัว โดยก าหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้น าทั่วไป 
รวมถึงมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานและรักษาพนกังานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดย
ให้มีลกัษณะการออมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการด าเนินชีวิตหลงัเกษียณอายุ 

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

บริษัทได้ยดึถือในหลกัการท่ีให้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง ในการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า ตลอดจนด าเนินการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
เก่ียวกบัสินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสนิค้ากรณีที่พบว่าผลิตภณัฑ์ไมไ่ด้คณุภาพหรือต ่ากว่ามาตรฐาน อีกทัง้การ
รักษาความลบัของลกูค้าโดยไมน่ าข้อมลูของลกูค้าไปสร้างผลประโยชน์ 

คู่ ค้า 

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

คู่แข่ง 

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม ยตุิธรรม และถือปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าที่ดีและสจุริต โดยด าเนินการ
ผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ 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
สงัคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม
โดยรวม (CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทใน
รูปแบบตา่งๆ 
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นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งเข้มงวดและตอ่เนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทกัษ์รักษาสิง่แวดล้อม
ให้คงอยูใ่นสภาพที่ดีด้วยการด าเนินการและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดในทกุกระบวนการผลติ และทกุขัน้ตอนการท างาน รวมถึง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทกุบริษัทในกลุม่ทาทา ได้มุ่งมัน่ที่จะให้ความส าคญัและ
เป็นผู้ น าในเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี ้ยังได้
ก าหนดให้มีการน าแนวคิด “คืนสูธ่รรมชาติ (สเีขียว)” มาใช้ในทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจหลกัขององค์กรอีกด้วย รวมทัง้การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อนัเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานราชการ 

บริษัทด าเนินการและถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด พนกังานของบริษัททกุคนต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานราชการอยา่งตอ่เนื่อง 

สื่อมวลชน 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทัว่ไป  เพื่อการสื่อสารต่อไปยงัสาธารณชน อย่าง
กว้างขวางบนพืน้ฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 

จรรยาบรรณ 
พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct : 
TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี  ้บริษัทได้ก าหนด
มาตรการและช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถติดตอ่/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระท าผิดหลกัจรรยาบรรณ กระบวนการ
ด าเนินการภายหลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระท าผิด
หลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) ส าหรับกรรมการ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ทาทา สตีล 
  
บริษัทมีการจดัตัง้ระบบเพื่อแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกับจรรยาบรรณผ่านทางผู้ประสานงานจรรยาบรรณและที่ปรึกษา
จรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่สามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิ หรือไม่ปฏิบตัิตามคู่มือ
จรรยาบรรณดงักลา่วได้ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศพัท์ โทรสาร โดยสามารถติดตอ่ที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสีย่ง หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดงันี ้
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
นายอลัน แคม 
อีเมล: alank@libertasth.com 

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

  อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com 

นอกเหนือจากที่กล่าวมา บริษัทยังมีการจัดตัง้สายด่วน TCoC ให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากกลุ่มทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) มีผู้ เช่ียวชาญในการจดบนัทกึข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณ ซึง่พนกังาน ผู้ รับเหมา หรือซพัพลาย
เออร์สามารถรายงานเข้ามาได้ และบริการนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบั 

ความปลอดภยัในสถานที่ท างาน 

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจะได้รับการขบัเคลื่อนด้วยพนัธะสญัญาของเรา เพื่อให้มัน่ใจว่า
บคุคลที่เราร่วมงานและสงัคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบรูณาการเข้ากบัวิถีในการด าเนินธุรกิจของเรา 
บริษัทมีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานที่ท างาน ซึง่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท 

บริษัทด าเนินการตามหลกัการด้านความปลอดภยั ดงันี ้

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

ใบอนญุาตการท างานตลอดจนการใช้ใบอนญุาตการท างานและอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลที่จ าเป็น 
บริษัทให้พนัธะสญัญาว่าจะปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะก าหนด
วตัถปุระสงค์-เป้าหมาย พฒันาน าไปปฏิบตัิ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจดัการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม กฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
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ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในช่วงสามปีที่ผา่นมาแสดงไว้ในตารางตอ่ไปนี  ้

หวัข้อ Unit ปี 
 2563-2564 

ปี  
2562-2563 

ปี  
2561-2562 

อตัราการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน ครัง้/ล้านชัว่โมงการท างาน 0.21 0.00 1.28 

ดชันีชีว้ดัสขุภาพ ดชันี 10.5 10.9 11.3 

 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่
ข้อมลูทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสินใจลงทนุ และการตดัสินใจอื่นใดของผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน นกัวิเคราะห์และผู้ มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทัว่ถึง และไม่ก่อให้เกิดความส าคญัผิด
รวมทัง้มีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( “ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานอื่นๆ 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 าหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยง่ายทัง้ในกรณีปกติและเร่งดว่น ดงันี ้

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถกูต้องและเท่าเทียมกัน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) 

2. ข้อมูลค าอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 
(www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนงัสอืพิมพ์ 

3. ข้อมลูโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นข้อมลูลา่สดุ มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัสว่นของผู้
ถือหุ้นรายยอ่ย ไมม่ีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้
ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชดัเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของ
บริษัททกุคนไมม่ีการถือหุ้นของบริษัทแตอ่ยา่งใด (รายงานประจ าปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

http://www.set.or.th/
http://www.tatasteelthailand.com/
http://www.set.or.th)/
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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. ข้อมลูในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับการรับรองจากผู้สอบ
บญัชี ซึง่เป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิที่ได้รับการยอมรับ รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยที่
ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลา่ช้าแตอ่ย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ (www.set.or.th) / 
เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมลูการท ารายการระหวา่งกนั )ถ้ามี(  
 

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( “ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ท า
หน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสูส่าธารณชน และจดัให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้บริหารงานนกัลงทุน
สมัพนัธ์ (Investor Relation) ท าหน้าที่ดแูลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น  
ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจดัให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมลูของ
บริษัทได้ โดยสะดวก เช่น  การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั ง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน เว็บไซต์ของบ ริษัท 
www.tatasteelthailand.com  ได้แก่ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างผู้ ถือหุ้ น 
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุม่ธุรกิจ ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ข้อบงัคบั และการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อมลูที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่ของบคุคลภายนอกที่มีตอ่บริษัท 

นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปีต่อตลาดหลกัทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมลูการพฒันาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเหล็ก
ของบริษัทสูส่าธารณชน ด้วยการเชิญสือ่มวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการด าเนินการดงักลา่วเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้
ได้เผยแพร่เอกสารดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย  

หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทค านึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง  (Check and Balance) และได้ก าหนดความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล
ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ วิชาชีพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจ านวน
คณะกรรมการทัง้หมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบคุคลที่มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านขึน้ เพื่อให้การพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ มีการตดัสนิใจที่ถกูต้องและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดียิ่งขึน้ 

และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้เลขานุการ
บริษัทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆ รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ”  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อทุิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ ใดโดยมิชอบ และไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์หรือแขง่ขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเป้าหมายสงูสดุคือการด าเนิน
ธุรกิจให้มัน่คง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดลุและยัง่ยืนของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้การเพิ่มมลูคา่ของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ทัง้นี ้ให้สอดคล้องวิสยัทศัน์และเป้าหมายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจ าปีของบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเสนอเร่ืองดงักล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกนัอภิปราย และแสดงความเห็น
อย่างเต็มที่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสตัย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการได้
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้ด้วยเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

ในรอบปี 2563 – 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว 
งบประมาณประจ าปี ตลอดจนการด าเนินงานของบริษัท การบริหารความเสีย่ง แผนการจดัสรรงบประมาณ และการประเมินผล
การด าเนินงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของคณะท างานชดุตา่งๆ รวมทัง้ทบทวนกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ งบประมาณประจ าปี 
เป็นประจ าทกุไตรมาส นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาระบบการติดตามและก ากบัดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
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ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูในการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบการบริหารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน และระบบการ
ตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพฒันาการก ากบัดแูลและ
พฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุง่สูม่าตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

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. คณะกรรมการไม่สามารถอนมุตัิหรือพิจารณาก 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 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบญัชี การอนมุตัิงบการเงินประจ าปีรวม งบการเงินประจ าปี เดี่ยว และงบการเงิน

รายไตรมาสของกลุม่บริษัท 
11.8 การเปลีย่นแปลงที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุม่บริษัท 
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หน้าที่ของประธานกรรมการ 

หน้าที่หลกัของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทและด าเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร
ของบริษัทผ่านกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้ถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสูผู่้ เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ได้มีการน ามติของ
คณะกรรมการบริษัทไปด าเนินการตอ่อยา่งมีประสทิธิผลสงูสดุและมีความเหมาะสม  

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการในฐานะผู้น าด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้น าด้าน
การบริหารงานประจ าบริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่ง
หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนั
อาจเป็นอปุสรรคตอ่การใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีส าคญัของประธานกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี ้

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

กว้างขวาง 
5. สง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ที่สร้างสรรค์ ทัง้ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 
6. สร้างความมัน่ใจวา่มีการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วนัท่ี 20 เมษายน 2564 
 
นายอลนั แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบญัชี
และการเงินเป็นอยา่งดี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมการพฒันาระบบรายงานทาง
การเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามกรอบการบริหาร
ความเสีย่งโดยรวมของบริษัท รวมทัง้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่
รัดกมุ เหมาะสมทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 
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บริษัทให้อ านาจคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทัง้
จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยตัง้แตปี่ 2552 คณะกรรมการได้จดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหนว่ยงานหนึง่
ภายในบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการ
ด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งสามารถ
ขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อยา่งเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

คณะจัดการ  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะจัดการ ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 4 คน ท าหน้าที่
ควบคมุดแูลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทัง้ในด้านการกลัน่กรองนโยบายและกลยทุธ์ของบริษัท พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ การพิจารณาและให้
ความเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการเงินตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  รวมทัง้การก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจประจ าปีการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 

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
คร่ึงหนึ่งเป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอ ทบทวน และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
หรือกรณีอื่น และท าหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ือง
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 
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คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยนื 

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 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
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึน้ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจน
สนบัสนุนให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการก าหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษัท และน าไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึน้ในระยะยาว 
ทางด้านการเงิน การผลติ เร่ืองที่เก่ียวกบัธรรมชาติ สงัคม มนษุยชาติ และทนุทางปัญญา 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทก าหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง โดยล าดบัในการพ้นจากต าแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 
ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจ
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละ 1 ปี สว่นกรรมการอิสระจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 9 ปี วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ
ชดุยอ่ยจะเทา่กบัวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท และกรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชดุยอ่ยทนัที เมื่อพ้นจาก
ต าแหนง่กรรมการบริษัท 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

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

ปัจจุบันสดัส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละคร่ึงหนึ่ง กรรมการที่เป็น
ชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศท าให้ไม่มีการรับต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด และ
กรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย สว่นกรรมการไทยนัน้ตามข้อมลูประวตัิกรรมการ
ในปัจจบุนั ไมป่รากฏวา่มีกรรมการทา่นใดรับต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 2บริษัท ดงันัน้ จึงเห็นได้วา่กรรมการบริษัททกุ
คนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มที่และเต็มความสามารถ 
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ส าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนกังานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการท างานทัง้หมดของตนให้แก่บริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้างไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท  ทัง้นี ้เพื่อ
แผนการด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกนั ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่กรรมการตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการทา่นใดที่ด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดวนัประชุมไว้ลว่งหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง้ และแจ้งให้กรรมการแต่ละทา่นได้ทราบเป็นการลว่งหน้าตลอด
ทัง้ปี พร้อมทัง้ได้ก าหนดวาระการพิจารณาที่ส าคญัส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
การทบทวนติดตามผลการด าเนินงานไว้อย่างชดัเจนและอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัเร่งด่วน ในการประชุมแต่
ละครัง้ได้มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาลว่งหน้า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ  

ในการประชุมแตล่ะครัง้ นอกจากจ านวนองค์ประชมุที่กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ววา่ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 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
ผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เป็นหลกั ส าหรับการลงมติในแตล่ะวาระจะใช้มติเสียงข้าง
มากโดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

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

ในรอบปี 2563 – 2564 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ ในแต่ละครัง้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ทกุคน และมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชมุทัง้ปี (นบัรวมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทัง้รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะ
กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีการประชมุหารือระหวา่งกนัเองเพิ่มเติมเป็นประจ าทกุไตรมาสด้วย 
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สรุปภาพรวมจ านวนครัง้ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี  2563-2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ”  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี  ้เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส าหรับรูปแบบของการประเมินมีทัง้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการทัง้คณะและการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผล
ดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงาน
ตอ่ไป 

ในรอบปี 2563-2564 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการมีจ านวน 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทัง้คณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
จ านวน 3 คณะ คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2.2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน และ 2.3) คณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยั่งยืน 3) แบบประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้นี ้แบบประเมินทัง้ 3 แบบ มีหวัข้อการประเมินดงันี ้

 

หวัข้อการประเมิน คณะกรรมการ 
ทัง้คณะ 

คณะกรรมการ 
ชดุยอ่ย 

รายบคุคล 

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ / / / 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / / / 
3 การประชมุคณะกรรมการ / / / 
4 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ / X X 
5 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร / X X 
 

ส าหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ และรายบุคคลข้างต้น มี
รายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความ
สมบรูณ์ครบถ้วน ถกูต้อง และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในการใช้แบบประเมินผล 
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2. เลขานุการบริษัทน าแบบประเมินผลที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อกรรมการทุกรายเพื่อท าการประเมิน และ
รวบรวมแบบประเมินที่กรรมการทกุรายได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาท าการสรุปผลการประเมินรวมทัง้ข้อเสนอแนะ  

3. เลขานุการบริษัทน าผลการประเมินพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะ  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ระดบัคะแนนของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย จะแบง่ออกเป็น 6 กลุม่ คือ 

ช่วงคะแนน ผลคะแนน 
90-100 ดีเลศิ 
80-89 ดีมาก 
70-79 ดี 
60-69 พอใช้ 
50-59 ผา่น 

ต ่ากวา่ 50 N/A 
 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2563–2564 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ และ
รายบคุคล มีระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์ม
การประเมินทัง้หมด  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  และพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้น า  การก าหนดและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายและกลยทุธ์การวางแผน และผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบักรรมการและผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ และความรู้
ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน
ส าหรับผลการประเมินในปี 2563-2564 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บกุเบิก คณุธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตวัแทนของค่านิยมองค์กร
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และหลกัการส าคัญซึ่งก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมี
มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุ 

จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทัง้จัดท าไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนที่
บริษัทด าเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี ้คณะผู้บริหารของบริษัทได้จดัให้มีการก ากบั ดแูล สือ่สาร และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัได้
ยดึถือเป็นแนวทางส าหรับการประพฤติปฏิบตัิในชีวิตการท างานอยา่งจริงจงัและเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยพนกังานของบริษัททกุคนต้องเข้ารับการอบรมและผา่นการทดสอบเก่ียวกบัจรรยาบรรณดงักลา่ว รวมทัง้ต้อง
ลงนามให้ค ารับรองที่จะยดึถือประพฤติปฏิบตัิตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย 

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดงันัน้ เอกสารฉบบันีจ้ะถูกปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้สอดรับกบับรรทดัฐานทาง
วฒันธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบทนัที โดยตัง้แต่ปี 2551บริษัทได้แตง่ตัง้ที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการสง่เสริมให้พนกังาน
ได้ร้องเรียนหรือรายงานในเร่ืองที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการร้องเรียนการกระท าผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 
Policy and Practices”) เพื่อให้พนกังานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ 
หรือเร่ืองราวการฝ่าฝืนหรือสงสยัว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่ง หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหนว่ยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อยา่งปลอดภยัและเกิดผลจริงในทางปฏิบตัิ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางส าหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และคู่ค้า ใน
การติดต่อกบับคุคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุม่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) และมีผู้ช านาญการที่จะบนัทกึเร่ืองราว
เก่ียวกบัการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทัง้หมดนีจ้ะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั โดยสามารถติดตอ่
ใช้บริการนีผ้่านทางโทรศพัท์ได้ที่หมายเลข 1-800-292-777 (โทรฟรี) หรือ 0-2677-2800 วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 
น. (ยกเว้นวนัหยุดราชการ) และทางอีเมล tell@thailand-ethicsline.com นอกจากนัน้ ยังสามารถรายงานเร่ืองราวผ่านทาง
ไปรษณีย์ ตู้ปณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งจะไม่มีการบนัทึกตวัตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทัง้สิน้ ทัง้นี ้เพื่อให้
มัน่ใจว่า เร่ืองทกุเร่ืองที่รายงานจะเป็นความลบัขัน้สงูสดุที่จะไม่มีผู้ ใดสามารถลว่งรู้ตวัตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไมม่ีความ
ประสงค์จะให้บนัทกึไว้ 

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยตุิธรรมและโปร่งใส โดยยึดพนัธสญัญาที่จะป้องกนั ยบัยัง้ และตรวจหาการฉ้อโกง การ
ติดสินบนและการกระท าการทจุริตคอร์รัปชั่นทัง้ปวง นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด 
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บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “ค าประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบตัง้แต่ปี 2557 และคณะกรรมการ CAC 
ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนดไว้” ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ
คณะกรรมการแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทยในการปรับปรุงนโยบายและการปฎิบตัิด้านจรรยาบรรณของบริษัท
อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้พนกังานทกุคนต้องผา่นการอบรมจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจดัให้มีการ
ชีแ้จงสือ่สารถึงจรรยาบรรณของทาทาและนโยบายที่เก่ียวข้องให้กบัลกูค้า คูค้่า และผู้ รับเหมาในการประชมุประจ าปี  

บริษัทยงัเป็นสว่นหนึ่งของเครือข่ายหุ้นสว่นต้านทจุริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้ค ามัน่ในการสง่เสริมสิทธิเด็ก

และหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึง่จดัโดย สถาบนัไทยพฒัน์ และองค์การยนูิเซฟ  

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยจะไมย่อมผ่อนปรนให้กบัการกระท าการทจุริต
คอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ด าเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบคุคลที่
สามเพื่อการเรียกร้องการได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สญัญา หรือ การจดัหาให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลูคา่ หรือผลการปฏิบตัิใดๆ ซึง่มาจากการท่ีไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไมเ่หมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึง่
ผลประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

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

บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท  ตัง้แต่ปี 2552 โดยมีผู้ จัดการส่วนอาวุโส-
ส านกังานตรวจสอบภายในเป็นผู้ รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการก ากบัดูแลงานตรวจสอบของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยปฏิบตัิงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานด้านตา่งๆ เป็นประจ าทกุไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อ านาจหน้าที่ และกฎระเบียบตา่งๆ รวมทัง้
การประเมินผลการบริหารจดัการ ความเสีย่งและการควบคมุภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่า
การปฏิบตัิงานหลกัและธุรกรรมทางการเงินที่ส าคญัได้ด าเนินการตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง”  
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การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้องอยา่งรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทจะด าเนินงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญัด้วยการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 าเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้ บริหารตัง้แต่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหมท่กุคน ส าหรับการจดัปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหมน่ัน้ บริษัทได้ก าหนดตารางอบรมพร้อม
ทัง้หลกัสตูรไว้อยา่งชดัเจน เป็นระยะเวลา 2 วนัเต็ม เรียกวา่ Induction Program ซึง่กรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้ เร่ิมบรรยาย
ภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องค านึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็น
ผู้บรรยายการด าเนินงานในสายงานหลกัด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบคุคล 
และ ความเป็นเลศิทางธุรกิจและบริการกลุม่ รวมทัง้ ได้มีการพากรรมการเข้าใหมเ่ยีย่มชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยาย
จากผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของทัง้สามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานกุารบริษัทได้จดัเตรียมและ
น าสง่คูม่ือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหมอ่ีกด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทสนบัสนนุให้มีการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน 
จากสถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงและเก่ียวข้องเป็นประจ าและตอ่เนื่อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นการเพิ่มพนูความรู้และความสามารถในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี ้กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
การเงิน ได้ผา่นการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ในรอบปี 2563-2564 มีกรรมการ 1 คนคือ นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์ ได้ผา่นการอบรม รายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารแนบ 
1 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

รายละเอียดในหวัข้อนีอ้ยูใ่นหนงัสอื “การพัฒนาเพื่อความยั่งยนื” ซึง่บริษัทได้แนบตวัเลม่แยกมาให้ตา่งหาก 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย รวมทัง้

ข้อมลูทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ส าหรับปี 2563-2564 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม

หลกัการท่ีใช้บงัคบัในประเทศไทยและข้อก าหนดด้านการรายงานทางการเงินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นโยบายที่น ามาใช้มีความเหมาะสมและน ามาใช้อย่าง

ตอ่เนื่องเพื่อความสมเหตสุมผลและการเตรียมการอยา่งรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอและโปร่งใสใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดแูลกระบวนการจดัท ารายงาน

ทางการเงิน ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ข้อ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รวมถึ งการสอบทานผลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ การติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  รวมทัง้ ค านึงถึงความ

เหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ  การคดัเลือกผู้ สอบบัญชี

ภายนอก ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง ส านกังานตรวจสอบภายในมี

หน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและความมีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

โดยท าการรายงานสิง่ที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ค าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง การ

สอบทานระบบควบคมุภายในดงักลา่วได้ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ให้ความเช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจดัการด้วย

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 
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ระบบการควบคมุภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกบัโครงสร้างการควบคมุภายในตามกรอบแนวทางการควบคมุภายใน

ของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 สถาบนัในสหรัฐอเมริกา (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

และพบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ  COSO มี

ดงัตอ่ไปนี ้

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทมีการจัดท าแผนธุรกิจระยะเวลา 1 ปี  และแผนธุรกิจระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผน

ดงักล่าวได้จัดท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมี

กระบวนการติดตามความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครัง้คราวด้วย บริษัทก าหนดให้มี

โครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลในหน้าที่หลกัและหน้าที่อื่นๆ พนกังานทกุคนจะ

ได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทัง้หมดที่สง่เสริมให้มีการพฒันาสภาพแวดล้อมของการควบคมุที่เหมาะสม บริษัทได้

จดัให้มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีสว่นได้เสีย ตลอดจนพนกังานทุก

ระดบั ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมดงักลา่วได้มีการประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการ

ติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ด าเนินการโดยบริษัทเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ทัว่โลก

เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและทรัพยากรภายในอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พิจารณาและ

จดัล าดบัความส าคญัของความเสี่ยงตามความถ่ีและผลกระทบที่มีต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย มีการประเมินถึงความเร็วใน

การเกิดความเสี่ยง (Risk Velocity) เพิ่มขึน้มาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ได้ถูก

ถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง  ผู้บริหารมีการประชุมก าหนดแผนการปฏิบตัิที่

ครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจ าผ่านการประชุมระดับบริหารและการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระส าคัญที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก าหนดขอบเขต 

อ านาจหน้าที่ และอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน มีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย่อยเป็นประจ า รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่

เก่ียวข้องอยา่งหมาะสม 

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทและผู้บริหารมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการ

พิจารณาทบทวน  รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการบริษัท รายงานการประชุม

ครอบคลมุถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบทานและลงนาม

โดยประธานการประชมุ   เลขานกุารบริษัทได้ปฏิบตัิตามหรือให้ข้อมลูที่จ าเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ  

 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเร่ืองราวร้องทุกข์จากพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ไม่

ต้องการเปิดเผยตวัตน เว็บไซท์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อเก่ียวกับนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ ลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น บริษัทได้จดัท าช่องทางการสื่อสารส าหรับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลตรงมาได้ที่ 

alank@libertasth.com  หรือ TCoC Helpline ซึ่งด าเนินการโดยบคุคลที่สามที่ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทแต่อย่างใด ผ่านทาง

โทรศพัท์โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย หรือทางเว็บไซท์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย การร้องเรียนการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

 

ระบบการติดตาม 

แผนธุรกิจประจ าปีของบริษัทผ่านการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับ

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยงัได้สอบทานงบการประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และเสนอ

ค าแนะน าตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วย คณะผู้บริหารของบริษัท ได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กร

ในด้านการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจ  
 

 

mailto:alank@libertasth.com%20%20หรือ
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ส านกังานตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบตามระดบัความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบ

ก่อนหน้า ส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของกระบวนการด าเนินงานที่หลากหลาย

และครอบคลมุบริษัทยอ่ยทัง้หมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะตา่งๆ จะถกูแจ้งไป

ยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน าไปปฏิบตัิใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ

บริหารความเสีย่งทกุๆ ไตรมาส 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยภาพรวมมีความเพียงพอท่ีจะรับรองวา่งบการเงินของบริษัท 

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย ที่เก่ียวข้องในสาระส าคญัทัง้หมด ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน

และกระแสเงินสด มคีวามถกูต้องและครบถ้วน 
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12. รายการระหว่างกัน 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

รายการบญัชีที่ส าคญักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 
และ 31 มีนาคม 2562 สรุปได้ดงันี ้ 

ประเภทของรายการระหว่างกนั              หนว่ย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562 
ขายสนิค้า 1,562,867 1,501,005 2,451,627 
รายได้อื่น - - - 
ซือ้สนิค้า 2,765,594 1,178,050 1,251,305 
ซือ้สนิทรัพย์ - - 3,370 
คา่ใช้จา่ยอื่น 811 1,074 1,935 
ลกูหนีก้ารค้า 279,604 226,196 58,385 
ลกูหนีอ้ื่น  44 44 328 
เจ้าหนีก้ารค้า 185,080 2,347 2,285 
เจ้าหนีอ้ื่น 2,256 2,267 3,849 

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนัแตล่ะประเภทมีดงันี ้

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 64 31 มี.ค. 63 31 มี.ค. 62 

1 
บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

898,270 452,053 733,214 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 395,669 762,299 1,370,187 

3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั 
ผลติลวดเหลก็
เคลอืบสงักะส ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

 
265,682 

 
282,700 

 
329,599 

4 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

3,246 3,774 4,568 

5 Tata Projects Limited 
งานโครงการ

โครงสร้างพืน้ฐาน 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

 
- 

 
179 

 
14,059 

รวมรายการขายสนิค้าระหวา่งกนั 1,562,867 1,501,005 2,451,627 1,027,145 1,027,145 1,166,977 
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รายละเอียดรายการซือ้สินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค.64 31 มี.ค.63 31 มี.ค.62 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 97,695 

2 
Tata International (Singapore) 
Pte. Ltd. ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - - 

3 
Tata International Metals Asia 
Ltd.  ค้าขาย 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

493,858 1,137,852 1,000,194 

4 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,252,154 - - 

5 Tata International Limited ค้าขาย 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 18,518 13,976 

6 
Tata International West Asia 
DMCC ซือ้มาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

19,582 21,680 5,264 

7 
บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 4,970 

8 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 129,206 

รวมรายการซือ้สนิค้าระหวา่งกนั 2,765,594 1,178,050 1,251,305  2,147,396 1,125,724 
 

รายละเอียดรายการซือ้สินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  หนว่ย: พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

  
 31 มี.ค. 

64 
31 มี.ค. 

63 
31 มี.ค. 

62 

1 
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) บริการด้านไอท ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 3,370 

รวมรายการซือ้สนิทรัพย์ระหวา่งกนั - - 3,370 8,059 8,703 2,001,283 

 

 

 

 

 

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั หนว่ย: พนับาท 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค.64 31 มี.ค.63 31 มี.ค.62 

1 Mjunction Services Limited 
ค้าขายและบริการจดัซือ้

จดัจ้าง 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 55 

2 
บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม 
จ ากดั ผลติลวดเหลก็ 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

15 - 266 

3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 747 1,004 72 

4 Tata Sons Private Limited ลงทนุ 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

22 16 1,051 

5 
Tata South East Asia (Cambodia) 
Ltd. ซือ้มาขายไป 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 392 

6 
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั บริการด้านไอท ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- 54 99 

7 Tata Services Ltd. บริการด้านการอบรม 
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

27 - - 

รวมรายการคา่ใช้จ่ายอื่นระหวา่งกนั 811 1,074 1,935  11,263 20,039 
 

รายละเอียดลูกหนีก้ารค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                                                    
 หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
  

 

  
 

  31 มี.ค.64 
5049 

31 มี.ค.63 
5049 

31 มี.ค.62 
5049 

1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบ
สงักะส ี

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

36,306 53,664 45,862 
2 บริษัท สยามลวดเหลก็
อตุสาหกรรม จ ากดั 

ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

15,438 543 12,523 
3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 227,860 171,989 - 

รวมรายการลกูหนีก้ารค้าระหวา่งกนั 279,604 226,196 58,385  175,368 - 
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รายละเอียดรายการลูกหนีอ้ื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                                                                        
หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค. 

64 
31 มี.ค. 

63 
31 มี.ค. 

62 1 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 23 23 23 

2 
บริษัท ทาทา คอมมิวนเิคชัน่ส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โทรคมนาคม 

มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 21 21 21 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อตุสาหกรรม ผลติลวดเหลก็ มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 199 
4 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จ ากดั ผลติลวดเหลก็เคลอืบ

สงักะส ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 85 

รวมรายการลกูหนีอ้ื่นระหวา่งกนั 44 44 328  950 812 
 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีก้ารค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั                                                           หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 
 
 
 

   31 มี.ค.64 31 มี.ค.63 31 มี.ค.62 
1 Tata Steel  Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,251 2,347 2,285 
2 Tata International Metals Asia 

Ltd. 
ซือ้มาขายไป มีผู้ ถือหุ้นกลุม่

เดียวกนั 
182,829 - - 

รวมรายการเจ้าหนีก้ารค้าระหวา่งกนั 185,080 2,347 2,285  
 
 
 

459,311 290,265 

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีอ้ื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน** หนว่ย : พนับาท 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 
    31 มี.ค.64 31 มี.ค.63 31 มี.ค.62 

1 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,256 2,267 2,300 
2 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั บริการด้านไอท ี
มีผู้ ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 1,549 

รวมรายการเจ้าหนีอ้ื่นระหวา่งกนั 2,256 2,267 3,849 

** รายละเอียดเจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับริษัทที่
เก่ียวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลกัของแต่ละบริษัท จะบนัทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี ้
การค้ากบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลกัหรือเป็นบริการอื่น รายการดงักลา่วจะถกูบนัทึกไว้ในรายการเจ้าหนี ้
และเงินกู้ยืมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องข้างต้น เป็นต้น 
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เงื่อนไขและนโยบายราคา 

รายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมถึงการกู้ ยืมซึ่งท า
ภายใต้กลไกของนโยบายการก าหนดราคาโอน รายการระหว่างกนัได้กระท าอยา่งยตุิธรรม ตามราคตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ได้เช่นเดียวกบัท่ีท ากบับคุคลทัว่ไป อยา่งไรก็ตามในกรณีที่ไมม่ีราคา
หรืออตัราดอกเบีย้ที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะท าการเปรียบเทียบกบัราคาภายนอกภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เป็นธุรกรรมซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
บนเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ซึ่งเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กลา่วคือ ในการซือ้วตัถดุิบ บริษัทมัน่ใจในเร่ืองคณุภาพ
และความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ ส าหรับการขายสนิค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยให้แก่บริษัท  

มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน  

ในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ ในแต่ละบริษัทได้มีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไว้อย่างชดัเจนว่าต้องได้รับ
อนมุตัิจากผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนมุตัิจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือคณะจดัการ หรือ
คณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่ก าหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคมุภายในของบริษัทที่วางไว้ คู่มืออ านาจด าเนินการได้มี
การพิจารณาทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่และความคลอ่งตวัในการด าเนินงานและการควบคมุภายในท่ีดี 

ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทได้ปฏิบตัิ
ตามมาตรการและขัน้ตอนตา่งๆ ตามประกาศและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทัง้ในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้ น ภายใต้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาจะต้องไม่เข้า
ร่วมประชมุ หรือ งดออกเสยีง เพื่อให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอยา่งยตุิธรรม  

การด าเนินการดงักลา่วยงัครอบคลมุถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัและรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด โดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ด้วย มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะกระท าไปบน
พืน้ฐานของความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้
กระท าอยา่งยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้เสีย 
และ/หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกรมสรรพากรอยา่งเคร่งครัด  
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13. ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562 ปรากฏดงันี ้         

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานกิจการ 
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             (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2564 2563 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 950.54 577.00 926.77 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ 1,129.16 650.28 675.60 
สนิค้าคงเหลอื 3,459.05 2,515.33 3,188.35 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 75.19 127.58 141.09 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,613.94 3,870.19 4,931.81 

เงินลงทนุ - - 1.20 
สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุ    
   เบ็ดเสร็จอื่น 206.64 - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2,593.75 2,921.54 3,179.78 
สนิทรัพย์ไมใ่ช้งานเพื่อรอการขาย - สทุธิ 343.00 460.00 460.00 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ – สทุธิ 670.01 - - 
คา่ความนิยม - สทุธิ 3,456.01 3,456.01 3,456.01 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 17.70 43.29 21.90 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 99.43 112.57 99.63 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,386.54 6,993.41 7,218.52 

รวมสินทรัพย์ 13,000.48 10,863.60 12,150.33 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 441.39 461.73 1,720.43 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,590.83 883.13 1,109.56 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ 38.57 1.13 1.09 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 25.17 61.56 1.44 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 36.27 15.77 23.26 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,132.23 1,423.32 2,855.78 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 656.31 39.65 40.78 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สทุธิ 1.92   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 329.09 340.67 217.16 
ประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน 0.41 1.07 1.07 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 987.73 381.39 259.01 

รวมหนีส้ิน 3,119.96 1,804.71 3,114.79 
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          (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2564 2563 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)    
ทนุจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 
ทนุช าระแล้ว    
   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,421.54 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 
ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 1.06 
ส ารองตามกฏหมาย 373.78 372.57 369.09 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (2,454.96) (3,108.99) (3,130.72) 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ 165.31 - - 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (13.98) (15.06) (14.26) 

รวมส่วนของเจ้าของ 9,880.52 9,058.89 9,035.54 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 13,000.48 10,863.60 12,150.33 

    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้อง 22,016.90 20,124.73 22,222.36 
ต้นทนุขายและบริการท่ีเก่ียวข้อง (20,532.58) (19,378.92) (21,619.55) 

ก าไรขัน้ต้น 1,484.32 745.81 602.81 
รายได้อื่น 119.04 108.81 81.92 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (754.98) (691.80) (753.05) 
คา่ใช้จา่ยอื่น (117.00) - - 
ต้นทนุทางการเงิน (43.04) (52.23) (79.43) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 688.34 110.59 (147.75) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (56.73) (63.49) (41.13) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 631.61 47.10 (188.88) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น    
รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั    
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั    
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ    
   ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 60.48   
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                            (หนว่ย : ล้านบาท) 

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 29.98 (26.04) (1.01) 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหม ่    
   ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (17.37) 3.36 0.32 
รวมรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั    
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 73.09 (22.68) (0.69) 
 

รายการ 2564 2563 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)    

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั    

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั    

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงินลงทนุเผื่อขาย - (1.20) (2.30) 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม ่    

   ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - 0.14 0.46 

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั    

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - (1.06) (1.84) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สทุธิจากภาษี 73.09 (23.74) (2.53) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 704.70 23.36 (191.41) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)    

สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 630.55 47.88 (188.18) 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 1.06 (0.78) (0.70) 

 631.61 47.10 (188.88) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม    

สว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 703.62 24.16 (190.71) 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 1.08 (0.78) (0.70) 

 704.70 23.36 (191.41) 

ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.07 0.01 (0.02) 
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562  

  (หนว่ย : ล้านบาท) 

 2564 2563 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 688.34 110.59 (147.75) 

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการด าเนินงาน    

 

(ก าไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศทีย่งัไม่

เกิดขึน้จริง  (11.57) (1.13) (0.07) 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น (28.80) (14.40) - 

 คา่เสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 511.82 492.09 518.53 

 (กลบัรายการ) ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (0.14) 0.01 35.11 

 คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 43.47 109.82 25.36 

 ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร 1.46 1.92 1.56 

 ดอกเบีย้รับ (2.96) (4.26) (2.68) 

 ดอกเบีย้และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 43.04 52.23 79.43 

 กลบัรายการการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื (5.47) - - 

 ก าไรจากการปรับปรุงรายการหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (0.28) - - 

 ก าไรจากการขายเงินลงทนุ - (0.13) - 

 ก าไรจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ (0.04) (0.39) (0.44) 

 ประมาณการหนีส้นิส าหรับเงินเพิม่ 16.29 - - 

 ขาดทนุจากการลดลงของรายการสนิทรัพย์ไมใ่ช้งานเพื่อรอ    

    การขาย 117.00 - - 

 ตดัจ าหนา่ยหนีส้นิจากการปรับโครงสร้างหนี ้ - - (6.07) 

  1,372.16 746.35 502.98 

     

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (470.74) 28.19 549.01 

 สนิค้าคงเหลอื-สทุธิ (975.50) 636.45 254.67 
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 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 66.44 14.25 (76.47) 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 674.38 (178.67) (313.31) 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นและหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอื่น 4.21 (7.49) (8.37) 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 24.74 (11.95) (12.37) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (113.12) (34.94) (101.59) 

 จ่ายดอกเบีย้ (45.79) (53.65) (74.50) 

 เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 487.30 1,138.54 720.05 

 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562  

                       (หนว่ย : ล้านบาท) 

 2564 2563 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจา่ยเพื่อเงินลงทนุชัว่คราว - - - 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น 28.80 14.40 - 

 รับดอกเบีย้ 3.13 4.67 2.50 

 เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 0.03 0.40 0.48 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย - 0.13 - 

 เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ถาวร (90.37) (245.49) (258.20) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58.41) (225.89) (255.22) 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

 เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (20.33) (1,258.71) (53.91) 

 จ่ายช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 

 จ่ายคืนเงินต้นของสญัญาเช่า (35.02) (3.71) (3.74) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (55.35) (1,262.42) (57.65) 
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เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 373.54 (349.77) 407.18 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 577.00 926.77 519.59 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 950.54 577.00 926.77 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
 1.  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  2.63 2.72 1.73 
 2.  อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนเร็ว (เทา่)  0.96 0.85 0.55 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์     

 3.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์ถาวร (ครัง้)  8.03 6.63 6.87 
 4.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย์รวม (ครัง้)  1.86 1.76 1.80 
 5.  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (ครัง้)  25.34 31.53 23.81 
 6.  ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  14.40 11.58 15.33 
 7.  อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (ครัง้)  6.87 6.80 6.49 

อัตราส่วนการบริหารหนีส้ิน     

 8.  อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์รวม (%)  24.00 16.61 25.64 
9.  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.32 0.20 0.34 

 10. 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระต้นทนุทางการเงิน 
(เทา่)  

31.54 13.77 5.63 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร     

 11.  อตัราก าไรสทุธิ (%)  2.85 0.24 (0.84) 
 12.  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%)  5.28 0.42 (1.52) 
 13.  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (%)  6.65 0.53 (2.06) 
 14.  อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  6.74 3.71 2.71 
 15.  อตัราผลตอบแทนจากการด าเนนิงาน (%)  3.30 0.80 (0.31) 

 
1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง : สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน 
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + 
เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้า (เฉลี่ย)] / หนีส้ินหมนุเวียน 
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร:รายได้รวม / ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์สทุธิ (เฉลี่ย) (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อ่ืน) (ท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์สทุธิ : ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ + สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน) 
4. อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย) 
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า : รายได้จากการขาย / ลกูหนีก้ารค้า 
(เฉลี่ย) 
6. ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย : 360 วนั / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
7. อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทนุขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย) 
8. อตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนีส้ิน / รวมสินทรัพย์ 

 
9. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น : รวมหนีส้ิน / รวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
ใหญ่ 

10. อัตราส่วนความสามารถในการช าระต้นทุนทางการเงิน : ก าไรก่อนต้นทุนทางการ
เงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่ายและรายการปรับปรุงอ่ืน / ต้นทนุทาง
การเงิน 

11. อตัราก าไรสทุธิ : ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ / รายได้รวม 
12. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ / รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย) 
13. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น : ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ (เฉลี่ย) 
14. อตัราก าไรขัน้ต้น : [รายได้จากการขาย – ต้นทนุสินค้าขาย] / รายได้จากการขาย 
15. อตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงาน : ก าไรจากการด าเนินงาน / รายได้รวม 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ส าหรับรอบปีการเงิน 2563-2564 (รอบปีการเงิน 2564) บริษัทมีปริมาณการขาย 1.303 ล้านตนั เทียบกบั 1.201 ล้านตนัในปี
ก่อน ส าหรับปริมาณการขายในปีนีท้ี่เพิ่มขึน้เมือ่เทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากอปุสงค์ในประเทศที่ดีขึน้ ทัง้เหลก็เส้น เหลก็
ลวดเกรดพิเศษ  ซึง่สว่นหนึ่งชดเชยกบัการสง่ออกที่ลดลง รายได้จากการขายและบริการที่เก่ียวข้องในปีนีเ้พิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี
ก่อน เนื่องจากอปุสงค์ในประเทศที่ดีขึน้ บริษัทมี EBITDA ในรอบปีการเงินนี ้1,357 ล้านบาท และก าไรก่อนภาษีเงินได้ในรอบปี
การเงินนีจ้ านวน 688 ล้านบาท เทียบกบั EBITDA 719 ล้านบาท และก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 111 ล้านบาทในปีก่อน   

 การวิเคราะห์รายการหลกัของงบการเงินดงัแสดงด้านลา่ง: 

 

1) รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องและ
รายได้อื่น 

      
 

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
รายได้จากการขายและบริการท่ีเก่ียวข้อง 22,017 20,125 9% 

 
 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น-สทุธิ 20 2 900% 

 
 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น 29 14 107% 

 
 
ดอกเบีย้รับ 3 4 (25%) 

 
 
เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภยั 50 69 (28%) 

 
 
อื่นๆ 17 20 (15%) 

 

 

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องและรายได้
อื่น 22,136 20,234 (9%) 

 
   

 
2) ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ต้นทนุขายและบริการท่ีเก่ียวข้อง 20,533 19,379 6% 

 

 

 
ต้นทนุขายและบริการท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึน้ร้อยละ 6  เนื่องจากปริมาณการขายสนิค้าเพิ่มขึน้ ราคาเศษเหลก็
เพิ่มขึน้และต้นทนุการแปลงสภาพท่ีลดลง สาเหตจุากการลดลงของราคาวตัถดุิบ ราคาแทง่ถา่นอิเลก็โทรด
และราคาก๊าซธรรมชาต ิ  
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3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 755 692 9% 

 

 

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตจุากค่าใช้จ่ายเคร่ืองหมายการค้า TATAที่
เพิ่มขึน้สอดคล้องมาจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ที่สงูขึน้ เบีย้ปรับและเงินเพิ่มที่ถูกประเมินโดยสรรพากร  และ
คา่ใช้จ่ายการน าระบบ SAP ไปใช้เพื่อโครงการ One Company   

 
4) ต้นทุนทางการเงนิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ต้นทนุทางการเงิน 43 52 (17%) 

 

 

 
ต้นทุนทางการเงินลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน   สาเหตุจากดอกเบีย้ในการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ ซือ้
สาธารณูปโภค,วตัถุดิบอื่นๆและเศษเหล็กลดลง เนื่องจากการซือ้เหล็กแท่งน าเข้าผ่านการท า LC และการ
วางแผนหยดุซ่อมแซมของสว่นเหล็กแท่งที่โรงงาน NTS ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งสว่นหนึ่งชดเชยกบัดอกเบีย้
ของสนิทรัพย์สทิธิการใช้จากการน ามาตรฐานการงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบตัิ  

 
 5) ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 688 111 520% 

 

 

 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2564 สงูกวา่รอบปีการเงิน 2563 เนื่องมาจากต้นทนุการแปลงสภาพที่
ลดลงจากราคาแท่งถ่านอิเล็กโทรดและราคาก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการขายจากเหล็กลวดเกรดพิเศษและ
เหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศที่เพิ่มขึน้ รายการค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเก่ียวกบัค่าชดเชยซึ่งไม่ปรากฎในปีปัจจุบนั สว่นหนึ่งชดเชย
กบัผลขาดทนุจากคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่ทรัพย์สนิไมใ่ช้งานท่ีถือไว้เพื่อรอการขาย 
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6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 57 63 (10%) 

 

 

 
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2564 TSMT ได้ท าสญัญาโอนกิจการทัง้หมดกบั SISCO และ SCSC ตามล าดบั ซึง่ 
TSMT มีรายการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ สง่ผลให้ภาษีเงินได้ลดลงในปีปัจจบุนั   

 

 
7) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 951 577 65% 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 374 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน การเปลีย่นแปลงนีเ้กิดจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
487 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนีส้ิน
ด าเนินงาน 1,372 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ 885 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือ ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บ ริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิ
จ านวน 58 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร   และกระแสเงินสดสทุธิจ านวน 55 ล้านบาทใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงินเพื่อจ่ายช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงินจ านวน 35 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จ านวน 20 ล้านบาท  

   

 
8) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น – สุทธิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 1,129 650 74% 

 

 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จากยอดขายสนิค้าในประเทศท่ีเพ่ิมขึ ้น้และการสง่ออกไปยงัประเทศ
อินเดียในชว่งเดือนมีนาคม 2564  
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ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีอย่างง่าย ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของ
ลกูหนีก้ารค้า ตามประมาณการผลขาดทนุด้านเครดิตคาดวา่จะเกิดขึน้ ตลอดอายลุกูหนีก้ารค้าตัง้แตว่นัท่ีเร่ิม
รับรู้ลูกหนีก้ารค้าอัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ น้พิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระในอดีต 
ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตจาก ประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมลูและปัจจยัในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอ่
การจ่ายช าระของลูกหนี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่
อาจจะเกิดขึน้ 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มี
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของยอดลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด   

   

 
9) สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 3,359 2,515 38% 

 

 

 

สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน หลกัๆเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วง
ที่โรงงานจะหยดุซอ่มแซมตามแผนในไตรมาส 1 ปี 2565  

 

 

10) สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 

สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่น
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 207 - N/A 

 

 

 
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฎิบัติ 
และจดัประเภทเงินลงทนุในตราสารทนุซึง่แสดงด้วยราคาทนุ เป็นเงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ด้วย FVOCI  
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11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 2,594 2,922 (11%) 

 

 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ซึ่ง
สว่นหนึง่ชดเชยกบัการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในสนิทรัพย์ 130 ล้านบาทในระหวา่งปี  

 

 
12) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 670 - N/A 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้น ามาตรฐานการงานทางการเงินที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าฉบบั
ใหม ่มาถือปฎิบตัิ (ฉบบัที่ 16) สง่ผลให้บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้ เช่ารับรู้สญัญาเช่าเกือบทัง้หมดในงบ
แสดงฐานะการเงินโดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงินอีกต่อไป บริษัท
และบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และ
สญัญาเช่าซึง่สนิทรัพย์อ้างอิงมีมลูคา่ต ่า  

 

 
13) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563 

 % 
เปลีย่นแปลง 

 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 99 113 (12%) 

 

 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของ TSTH ซึ่งถูกประเมินจาก
กรมสรรพากรและสง่ผลให้มีภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้   
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14) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

    
   

หนว่ย : ล้านบาท 
 

 
  2564 2563  % เปลีย่นแปลง 

 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 441 462 (5%) 

 

 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารลดลง เป็นผลจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซือ้ สาธารณปูโภคและวตัถดุิบอื่น ๆ 
ลดลง  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินส าหรับการบริหารเงินทนุหมนุเวียนอื่นมีอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ BIBOR+2 ตอ่ปี (2563 : อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.97 ต่อปี และ BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีก าหนด
ช าระคืน ระหว่างวนัที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 (2562 : ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน  2563 ถึง
วนัที่ 18 มิถนุายน 2563)  

 

 
15) หนีส้ินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

    
   

หนว่ย:ล้านบาท 
 

 
  2564 2563  % เปลีย่นแปลง 

 

 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 695 41 1,595% 

 

 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ โดยการ
รับรู้หนีส้นิตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเชา่ที่ได้เคยถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเชา่ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เร่ือง สญัญาเช่า สง่ผลให้ต้องรับรู้สญัญาเช่าเกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงิน 
โดยไมต้่องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงินอีกตอ่ไป บริษัทและบริษัทยอ่ยต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมลูคา่ต ่า  

 

 
16) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

    
   

หนว่ย:ล้านบาท 
 

 
  2564 2563  % เปลีย่นแปลง 

 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 329 341 (4%) 

 

 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงสาเหตหุลกัเนื่องมาจากการจ่ายเงินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที่
สงูขึน้ไปแล้ว  
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ  วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.32 เท่า ซึ่งดีขึน้จาก 0.20 เท่า 
ในปี 2563   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 9,880 ล้านบาท เป็นทนุช าระแล้วของหุ้นสามญัและสว่นเกิน
มลูคา่หุ้นรวม 11,810 ล้านบาท โดยมีขาดทนุสะสม (2,455) ล้านบาท, ส ารองตามกฎหมาย 374 ล้านบาท องค์ประกอบอ่ืนของ
สว่นของเจ้าของ 165 ล้านบาท และ สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (14) ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,120 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียน 2,132 ล้าน
บาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียน 988 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 68 และร้อยละ 32 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้หนีส้ิน
หมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 441 ล้านบาท,  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,591 ล้านบาท, หนีส้ิน
ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 39 ล้านบาท และหนีส้ินหมุนเวียนอื่น 61 ล้านบาท หนีส้ินไม่หมุนเวียน
ประกอบด้วยหนีส้ินตามสญัญาเช่า 656 ล้านบาท, ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 329 ล้านบาท, หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี 2 ล้านบาท และประมาณการหนีส้นิคา่รือ้ถอน 1 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ในปี 2564 อตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.63 เทา่ ซึง่ลดลงจาก 2.72 เทา่ ในปีก่อน และอตัราสว่นความสามารถในการช าระ
ต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 31.54 เทา่ ซึง่ดีขึน้จาก 13.77 เทา่ ในปีก่อน บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 6.74 ซึง่ดี
ขึน้ร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น อตัราก าไรสทุธิร้อยละ 2.85 ซึง่ดีขึน้ร้อยละ 2.61 เมื่อเทียบกบัปีก่อน บริษัทและบริษัทยอ่ยม ี 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นร้อยละ 6.65 และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมร้อยละ 5.28 ซึง่ดีขึน้ร้อยละ 6.12 และร้อย
ละ 4.86 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ภาระหนีแ้ละภาระค า้ประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีภาระผกูพนั ดงันี ้

1. บริษัทยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแตย่งัไมเ่ข้าเง่ือนไขการเป็นหนีส้นิ 385 ล้านบาท  

2. หนังสือค า้ประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม
อตุสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จ านวน 404 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ 

3. บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเก่ียวกบัการซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์รวม 35 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (รวมคา่บริการ) 9 ล้านบาท  
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ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสีย่งที่ระบใุนหวัข้อความเสีย่งของธุรกิจ และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ข้อ 7 การจดัการความเสีย่งทางการเงิน



 

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

1 
 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 

52 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 2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – 2562  
 
2554 – 2562 
 
2555 – 2556 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
การตลาดและการขาย 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

NatSteel Holdings Pte Ltd. 
 
Mjunction Services Ltd.  
 
Indian Steel & Wire Products Ltd. 
 
Tata Steel Downstream Processing Ltd. 
 
Tata Steel Limited 
 
 
Indian Steel & Wire Products Ltd. 
 
TM International Logistics Ltd. 
 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

          
 
 
 
 

   เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามทีก่ าหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
* การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

2 
 

เอกสารแนบ 1 

      * การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (2) 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

2.    นายอลนั แคม 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน 

 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
8 กรกฎาคม 2560 
 

64 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 2004 
-   Faculty Felicitator 2007 
-   Chartered Director 2008 

0 ไมมี่ 2563 – ปัจจบุนั 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2543 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและประธานคณะกรรมการการ
ลงทนุ 
 
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

มลูนิธิสร้างรอยยิม้ (ประเทศไทย) 
 
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 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)* 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

3 
 

เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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  
      - กรรมการตรวจสอบและบริหาร

ความเสี่ยง  
- ประธานคณะกรรมการพนัธกิจ  
เพ่ือสงัคมและความยัง่ยืน 

 
 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
28 มีนาคม 2556      

64 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธรุกิจ) 
    New York University, School of Law, USA 
-   ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  
    University of  Miami, School of Law, USA  
-   ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ (เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวัติกำรอบรม 
- Corporate Secretary Program (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) 
- Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) 

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) 
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เอกสารแนบ 1 

  

      * การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

4.    นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง  
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง   

- กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
20 มีนาคม 2561 

49 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท การเงินและการลงทนุ 

George Washington University, Washington DC, 
USA 

-  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร  
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติกำรอบรม 
- Directors Certification Program (DCP 265/2018)  
- Strategic Board Master Program (SBM 6/2019) 

 
 

 

0 ไมมี่ มิถนุายน 2564 – 
ปัจจบุนั   
 
2562 – 
พฤษภาคม 2564 
 
2560 – 
พฤษภาคม 2564 
 
2562 – 2563 
 
2561 – 2563 
 
2558 – 2560 
   

ผู้บริหารสงูสดุด้านทรัพยากร
บคุคล 
 
สมาชิกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่งานบริหารทรัพยากรบคุคล 
 
รองประธานอาวโุส (การบริหาร
บคุลากรและประสิทธิภาพองค์กร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 
 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
 
บริษัท ยนิูลีเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เอกสารแนบ 1 

 
          เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมที่ก ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท 
          * การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 

58 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Oklahoma City University, USA 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัติกำรอบรม 
- Finance for Non-Finance Directors Program  

 (FND 7/2003) 
- Directors Accreditation Program (DAP 2/2003) 
- Directors Certification Program (DCP 40/2004) 

0 ไมมี่ 2539 – ปัจจบุนั 
 
 
 

รองผู้จดัการอาวโุส 
 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

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

 

          
* การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 

 
           

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 

 

61 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
-  Chartered Accountant, Institute of  

Chartered of Accountants of India 
 
ประวัตกิำรอบรม 
- Certified CEO Coach 
 

0 ไมมี่ 2563 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2561 – 2562 
2559 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2557 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 
2556 – 2562 

กรรมการอิสระ 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จดัการ  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
การเงิน (ประเทศอินเดียและ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) 

TRL Krosaki Ltd. 
Air Asia India Pvt Ltd. 
Kalimati Global Shared Services Ltd. 
Bamnipal Steel Limited  
Tata Steel Special Economic Zone Ltd. 
Tata Steel Utilities and Infrastructure 
Services Ltd. 
TRF Ltd. 
Industrial Energy 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 Steel Long Products Limited 
Tata Steel Limited  



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

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

 
 

 
* การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 

 
  
 

 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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  

- กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและ
ความยัง่ยืน 
 
 

     วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
      30 มกราคม 2561 

52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 

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

0 ไมมี่ 2562 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

2562 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

Tata Steel Long Products Ltd. 

Indian Steel & Wire Product Ltd. 

TSIL Energy Limited 

Bhushan Steel (Australia) Pty Ltd. 

The Siam Industrial Wire Co., Ltd. 

TSN Wires Co., Ltd. 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 

  



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

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

 

   
   เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก่ าหนดในหนังสือรับรอง 
* การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 
 

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

 Programme, India/UK 
- Director Certification Program   

 (DCP 230/2016) 

 

0 ไมมี่ 2561 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2563  
 
 
2553 – 2556 
 
2548 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
 
 
ผู้บริหาร Tubes SBU 
 
หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 
หวัหน้าฝ่ายการตลาดและ 
การขาย 
หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 
 

NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
บมจ, ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
Tata Steel Limited 
 
Tata Steel Limited 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

9 
 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 
ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

9.  นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – การผลติ 

 
 

วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2559 

55 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
ประวัติกำรอบรม 
-  Global Leadership Development Programme, 

India/UK 

0 ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
 
2555 – 2563 
 
 
2554 – 2555 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
ผู้จดัการโรงงาน – ระยอง 
 

บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 

 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

10 
 

เอกสารแนบ 1 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 

เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 
ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 
 
 

55 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) 

0 ไมมี่ 2563 – ปัจจบุนั 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 – 2563 
 
 
2556 – 2559 
 
 
 
2556 –  2559 
 
 
 
 
2550 – 2556 
 

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

บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 
 
NatSteel Holdings Pte. Ltd. 
 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม  
บจก. เหล็กสยาม (2001) 
 
Tata Steel Limited 
 
 
 
TM International Logistics Ltd. 
TS Alloys Limited  
Tata Steel Processing & Distribution Ltd. 
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 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ์ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
ทรัพยากรบคุคลและบริหาร 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 มกราคม 2553 
 

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

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

220,000 
(0.00) 

ไมมี่ 
 

2555 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2563 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 
 
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 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 

 

58 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 
ประวัติกำรอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

0 
 

ไมมี่ 2555 - 2556 
 
 
2554 - 2555 
 
2553 - 2554 
 
2546 - 2553 

กรรมการ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
– โรงงานสระบรีุ 
 
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) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

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 

52 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 

ประวัติกำรอบรม 
- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 
 
 

 

0 
 

ไมมี่ 2555 – 2559 
 
 
2555 – 2555 
 
2553 – 2555 
 
 

กรรมการ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
– 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) 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

14.   นายอมิท คนันา 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ความเป็น
เลิศทางธุรกิจและบริการกลุม่ 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน  2558 
 

54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

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  
 
Tata Steel Limited  
 
 
 
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 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

15.   นายพรชยั ตัง้วรกลุชยั 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  
โรงงาน NTS 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 เมษายน 2559 

 

51 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

0 
 

ไมมี่ 2563 – ปัจจบุนั 
 
2559 – 2562 
 
 
2551 – 2559 
 
2549 – 2551 
 
2548 – 2549 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
– โรงงานระยอง  
 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลิตเหล็กรีด  
 
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กรีด  
 
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กรีด  
 

บมจ. ทาทา สตีล การผลติ (ประเทศไทย) 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 
 
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 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายศกัดิ์ชยั ลอยฟ้าขจร 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  
โรงงาน SCSC 
 
 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 พฤษภาคม 2563 

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

0 
 

ไมมี่ พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 
 
2560 – 2562 
 
2557 – 2560 
 
2556 – 2557 
 
2555 – 2556 
 
 
2553 – 2555 
 

กรรมการ  
 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลิตเหล็กแทง่  
 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลิตเหล็กรีด  
 
ผู้จดัการสว่น – ผลิตเหล็กรีด  
 
ผู้จดัการสว่น – ส านกังาน ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ – โรงงานระยอง   
 
ผู้จดัการสว่น – ซอ่มบ ารุง  

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 
 
 
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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เอกสารแนบ 1 

 

 
 
 
 

ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง  อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และทกัษะ 

ของกำรเป็นกรรมกำร 
(เช่น หลักสูตรของ IOD) 

จ ำนวน           
กำรถือหุ้น 
ในบริษัท 
 หุ้น (%)  

ควำมสัมพันธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

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

ประเภทธุรกิจ 

17.  นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 
       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ -   

 โรงงาน SISCO 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 มิถนุายน 2559 
 

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

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โลหการ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

 

0 
 

ไมมี่ 2559 – 2563 

2558 – 2559 

2557 – 2558 

2555 – 2557 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็กแทง่ 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นเหล็กแทง่ 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – สว่นซอ่มบ ารุง/สว่นเหล็กแทง่ 

 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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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 

นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
1 กรกฎาคม 2563 

54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี สาขาบญัชี  

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 
ประวัติกำรอบรม 
- Company Secretary Program (CSP 110/2020)  
 
 

0 ไมมี่ 2561 – 2563  
 
2552 – 2561  
 

ผู้จดัการสว่น – บริหาร 
 

ผู้จดัการสว่น – บริหารสินเชือ่  
 

บมจ. เอ็น.ท.ีเอส. สตลีกรุ๊ป 
 
บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) 



           เอกสารแนบ  2 

1 

 

 

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

ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษิทัยอ่ย 

 

 

ชือ่ – สกลุ 

 

บรษิทั ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1. นายราจฟี         มังกัล /// 

2. นายวันเลศิ       การววิัฒน ์ / 

3. นายจายันทา     ชาคราบอรต์ี ้ / 

4. นายศโิรโรตม ์   เมธมโนศักดิ ์ / 

5. นายพรชยั         ตัง้วรกลุชยั // 

 5 คน 

    

          หมายเหต ุ:            /  =  กรรมการ      

              //  =  กรรมการผูจั้ดการ     

                      /// =  ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 

 



    เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

บญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
-  Certificate of CFO  
   ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
-  สมันาที่จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 
-  สมัมนาที่จดัโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 
-  สมัมนาที่จดัโดย PWC ประเทศไทย   
-  สมัมนา หวัข้อ “ Fraud – Prevention & Detection” 
    จดัโดย  กลต และ  สามคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 
 
 
 
 
 

0 ไมมี่ 2553 – ปัจจบุนั 
 
 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – 
ตรวจสอบภายใน 
 
 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  

 



 

 
เอกสารแนบ 4 

- ไม่มี- 

 



 

 
เอกสารแนบ 5 

- ไม่มี- 

 


