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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิมชือบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จํากดั (มหาชน) จดัตงัขนึตามโครงสร้างการ

ควบรวมกิจการระหว่าง NTS ซงึถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ SISCO และ SCSC ซงึถือหุ้นโดย บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากดั 

ปัจจบุนับริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS, SISCO และ 

SCSC ซงึทงัสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหลก็เส้นก่อสร้าง เหลก็ลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลา บริหารงานโดยทีม

ผู้บริหารทีมีความเชียวชาญด้านธุรกิจเหลก็ 

การดําเนินงานของบริษัทเป็นการดําเนินงานในภาพรวมของกลุม่บริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารระดบัสงูสดุ 

และบริษัทย่อยทังสามจะดแูลด้านการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทีบริษัทกําหนดไว้ทงัด้านการตลาด การ

วางแผนการผลติ การจดัหาวตัถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบคุคล และการบริหารงานด้านอืนๆ 

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

ร้อยละ  ดําเนินธุรกิจ เป็นบริษัทลงทนุ มีสาํนักงานใหญ่ตงัอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทงันี TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนทีจัดตงัขนึ

ภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลติเหล็กทีหลากหลายในสามอนัดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ทําการผลติใน

ประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับริษัททีตงัอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลติภัณฑ์ทีหลากหลายและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืบริษัทอย่างเต็มทีในเรืองการดําเนินงานทาง

ธุรกิจ ทงัทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดย

ผ่านทางสาํนักงานเครือข่ายด้วยการบริหารงานทีประเทศสิงคโปร์ TSL ขบัเคลอืนกลยทุธ์ผลติภัณฑ์ทรงยาว ในลกัษณะ

ผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ทาทา สตีล  )ประเทศไทย (  มุ่งมันในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที

เหนือระดับ สาํหรับเหลก็ก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิมให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 
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เราจะทําให้วิสยัทัศน์ของเราบรรลผุลสาํเร็จ ด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชือถอืไว้วางใจ และการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกบัการรักษาไว้ซงึการทํางานอย่างมีความสขุของพนักงานและการยดึมนัในมาตรฐานสงูสดุของ

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

1.2 ประวัติและพัฒนาการทีสําคัญ 

ประวติัและพฒันาการทีสําคญัทีผ่านมามีดังนี 

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

 บริษัทควบรวมกิจการระหว่าง NTS กบั SISCO และ SCSC ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากดั 

(CHC) 

2548  CHC บรรลขุ้อตกลงทีจะขายหุ้น MS ทีถืออยู่ในบริษัททงัหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel 

2549  กลุม่ Tata Steel ร่วมกนัยืนคําเสนอซือหลกัทรัพย์ของบริษัททงัหมดโดยสมคัรใจ จากผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการทัวไป 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลยีนจาก “CHC” เป็น “กลุม่ Tata Steel” 

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

(มหาชน)” 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเปลยีนแปลงชือย่อหลกัทรัพย์ของบริษัทในระบบการซือขายจาก “MS” เป็น “TSTH” 

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

สทุธิ) 

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

ของกําไรสทุธิ) 

2552  โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) ซงึเป็นโครงการผลติเหลก็โดยใช้แร่เหล็กเป็นวตัถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  

ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2554 

 

 ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศปรับเปลยีนหมวดการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL” 

 โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ (MBF) หยดุการผลติเป็นการชวัคราว เนืองจากราคาวตัถุดิบทีมีราคาสงูขนึ และคาดว่าจะ

กลบัมาดําเนินการผลิตเมือความผนัผวนของราคาวตัถดิุบกลบัเข้าสูส่ภาวะการณ์ทีเหมาะสม 

 บริษัทเปิดตวัตราสนิค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสงิหาคม 2554 

2555  บริษัทก้าวเข้าสูต่ลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหลก็เพลา” (Special Bar Quality) ซงึเป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวใน

ประเทศไทย 

 บริษัทเปิดตวัผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหลก็เส้นต้านแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหว” ครังแรกในประเทศไทย สาํหรับพืนทีทีมี

แนวโน้มเรืองแผ่นดินไหว 

2556  บริษัทได้รับรางวลั CSRI Recognition จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 NTS ได้รับรางวัลการรับรองระบบจดัการชีวอนามยั และความปลอดภัยในการทํางาน 
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2557 

 

2558 

 

 

 

2559 

 

 บริษัทได้รับรางวลั CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่นจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 NTS ได้รับรางวัล “อตุสาหกรรมดีเด่น” ประจําปี  ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

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

 บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนําร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability 

Forum เพือสง่เสริมการดําเนินธุรกิจทีเป็นมิตรและคํานงึถงึสทิธิเด็ก 

 SCSC ได้รับรางวลั “เหมืองแร่สเีขียว 2558” จากกรมอตุสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 

 บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน 

 SCSC ได้รับรางวลั “อตุสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

 SCSC ได้รับรางวลั Gold Award จากการแข่งขนั ICQCC 2016  

(International Convention on Quality Control Circle 2016) จดัขนึในประเทศไทย 

 SISCO ได้รับรางวลัจากโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้

อย่างยงัยืน ซงึจดัขนึโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 SCSC ได้รับรางวลั “ธงธรรมาภิบาลสงิแวดล้อม” ประจําปี 2559 ณ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกําลงัการผลิตสาํหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายทีจะทําให้เกิดผลกําไรสงูสดุแก่บริษัทโดยรวม 

ด้วยความชํานาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตดัสนิใจอย่างมืออาชีพสามารถผลิตสนิค้าได้

หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลกูค้าได้อย่างเต็มที 

บริษัทย่อย 
ทุนชําระแล้ว )ล้านบาท(  

ณ 31 มีนาคม 2560 
ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 

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

บจก. เหลก็สยาม (2001) 120.00 ผลิตเหลก็ เหลก็ลวดและเหลก็รูปพรรณขนาดเล็ก  

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 1,750.00 ผลิตเหลก็ เหลก็เส้น 

 

 

 

 

 

บมจ. ทาทา สตีล 

)ประเทศไทย(  

บมจ. เอ็น. ที. เอส. 

สตีลกรุ๊ป (“NTS”) 
บมจ. เหล็กก่อสร้าง

สยาม (“SCSC”) 
บมจ. เหล็กสยาม 

 (“SISCO”) 

99.76% 99.99% 99.99%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

การดําเนินงานของกลุม่บริษัทเกียวข้องกบัสว่นงานธุรกิจเดียวคือการผลติและการขายผลติภัณฑ์เหลก็ทรงยาว โดยมีสดัสว่นของ

รายได้จากการจดัจําหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซงึมีการผลติโดยแต่ละบริษัทย่อย ดงันี 

   
ประเภทผลิตภัณฑ์  ปี 2559 – 2560  ปี 2558 – 2559  ปี 2557 – 2558  
  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ  (ล้านบาท) ร้อยละ 
ภายในประเทศ      

เหลก็เส้น 12,929 65.6  10,545 63.0  13,772 64.5  

เหลก็ลวด 4,263 21.6  3,115 18.6  4,505 21.1  

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ 1,106 5.6  1,295 7.8  1,403 6.5  

อืนๆ 95 0.5  53 0.3  81 0.4  

รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย
ภายในประเทศ 

 

18,393 

 

93.3 
  

15,008 

 

89.7  

 

19,761 

 

92.5  
           
ส่งออก           

เหลก็เส้น 1,295 6.6  1,705 10.2  1,488 7.0  

เหลก็ลวด 13 0.1  20 0.1  99 0.5  

เหลก็รูปพรรณขนาดเลก็ - -  - -  - -  
อืนๆ - -  - -  7 0.0  
รวมรายได้จากการส่งออก 1,308 6.7  1,725 10.3  1,594 7.5  
           
รวมรายได้จากการจดัจาํหน่าย

ทังสิน 19,701 100.0 16,733 100.0 21,355 100.0  
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

ประกอบด้วย  

1.1 เหลก็เส้นกลมมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด -  มม. ผลิตตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 20-2543 ชนั

คณุภาพ SR24 

1.2 เหลก็ข้ออ้อยมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที 24-2548 ชนั

คณุภาพ SD40 และ SD50 

เหลก็เส้นก่อสร้างจัดจําหน่ายภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ผ่านตวัแทนจําหน่ายและผู้ ค้าปลกีในประเทศไทย โดยใช้

ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา และพืนของถนน สะพาน สนามกีฬา เขือน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี บริษัทได้จดัจําหน่ายผลติภัณฑ์เหลก็เส้นคณุภาพพิเศษให้มีคณุสมบัติสามารถต้านทานแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหว

ภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอนเอส ซุปเปอร์ดกัไทล์ ชนัคณุภาพ SD40 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 10-40 มม. ซงึมี

ลกัษณะพิเศษสามารถต้านทานแรงสนัสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ระยะเวลายาวนานขนึ (เมือเทียบกบัเหลก็เส้นปกติ) ซงึทําให้

ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากขนึ บริษัทกําลงัพฒันาเหล็กรุ่นต่อไปเทียบเท่าเกรด SD60 และทาทา ทิสคอน เอส ในเกรด SD50 

2. เหล็กลวด 

ผลิตภัณฑ์หลกัประกอบด้วย 

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

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 348-2540 สาํหรับใช้เป็นวัตถดิุบผลติ เช่น ลวดผกูเหล็ก ตะป ูลวดตาข่าย ลวดชบุ

สงักะส ีลวดหนาม ลวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น 

2.2  เหล็กลวดคาร์บอนสําหรับงานยําหัว และงานทบุขนึรูปเย็น SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. 

ผลิตตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เลขที 2243-2548 สาํหรับใช้เป็นวตัถดิุบผลิต เช่น ลวดขอบยาง

รถยนต์ น๊อต สลกั และสกรู เป็นต้น 

2.3  เหล็กลวดสําหรับทําแกนลวดเชือมแบบพอกหุ้ม SWRY11 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขท2ี244-2548 สาํหรับใช้เป็นวตัถุดิบผลติ เช่น ลวดเชือม เป็นต้น  

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

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

สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยดึ สปริงรับแรงบิด และลวดสลงิ เป็นต้น 
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3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

ผลิตภัณฑ์นีประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางนําชนัคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยผลิตตามมาตราฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) เลขที 1227-2539 ภายใต้เครืองหมายการค้า บกส โดยใช้ในภาคการก่อสร้างด้านวิศวกรรม

ทวัไป ป้ายโฆษณา โครงหลงัคา และเสาไฟฟ้า เป็นต้น 

4. เหล็กเพลา 

เหลก็เพลาชนัคณุภาพ SS330-540 มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ JIS G3101 (1995) 

สาํหรับการใช้งานทวัไป และชนัคณุภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 6-70 มม. ผลติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ JIS 

G4051 (1979) สาํหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม  

5. เหล็กตัด และดัดสําเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์นีประกอบด้วยสนิค้าสาํเร็จรูปพร้อมใช้งานสาํหรับพืนทีก่อสร้าง โดยใช้เหล็กเส้นทีเป็นเส้นตรงหรือเป็นแบบม้วน นํามา

ตดัและดัดตามขนาดและรูปร่างทีต้องการ สง่ผลให้เกิดเศษเหลก็ลดลง เกิดการประหยัดพืนทีในการกองเก็บ และไม่จําเป็นต้อง

ใช้ผู้ทีมีทักษะในการตดัและดัดมาทําการตดัและดดัในพืนทีก่อสร้าง บริษัททําการผลติเหลก็ตดัและดัดสาํเร็จรูปด้วยเครืองจกัร

อนัทนัสมยัพร้อมการจดัสง่ไปยังพืนทีก่อสร้างได้ตามเวลาทีกําหนด ทงันี ด้วยข้อจํากัดในเรืองพืนทีกองเก็บและความต้องการใช้

แรงงานทีมีทกัษะ สง่ผลให้ความต้องการใช้เหล็กตดัและดดัมีเพิมขนึ 

ในช่วงสองปีทีผ่านมา บริษัทได้จดัทําผลติภัณฑ์เหลก็ปลอกสาํเร็จรูป (Stirrups) ภายใต้เครืองหมายการค้า ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิค์ 

ทีใช้ในภาคการก่อสร้างบ้าน และอาคารชดุพร้อมด้วยเหลก็เดือยสําเร็จรูป (Dowel) ภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอน ใช้

ในภาคการก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต 

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน 

บริษัทย่อยของ TSTH ทกุบริษัทซงึประกอบด้วย NTS SISCO และ SCSC  มีความมุ่งมนัทีจะสง่เสริมระบบการบริหารงานสู่

คณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคณุภาพ  ดงันี SISCO และ NTS 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001:2015  SCSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  

นอกจากนี บริษัทยังตระหนกัถงึความสาํคญัของการดแูลสงิแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจดัการ

สงิแวดล้อม ดงันี SISCO และ NTS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001-2015 SCSC  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 

14001:2004  
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ตลอดจน บริษัทได้ให้ความสาํคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพือสขุอนามยัของพนักงาน   

ทกุคน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลสาํหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ดงันี  SISCO SCSC และ 

NTS ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก/TIS.18001-2554 หรือ BS OHSAS 18001:2007  

ที TSTH ฝ่ายจัดหา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 สาํหรับขอบข่ายการจัดซือจดัจ้างบริการและวสัด ุและฝ่าย

การตลาดและการขาย ได้รับการรับรองมาตรฐานของระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015  

ในปีทีผ่านมา บริษัท NTS และ SCSC ยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน The Australasian Certification Authority for Reinforcing 

and Structural Steels, “ACRS” จากออสเตรเลยี อีกทงั NTS และ SCSC อยู่ระหว่างการขอการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 

ความสามารถของห้องปฏิบติัการในการดําเนินการทดสอบและสอบเทียบอีกด้วย 
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สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทจะใช้สทิธิประโยชน์สาํหรับข้อยกเว้นทางภาษีทีได้รับจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ทีบริษัทย่อย มี

อยู่ ณ วนัที  มีนาคม  ซงึสทิธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี 

 

ปริมาณการผลิต  

(ตันต่อปี) 
สิทธิประโยชน์ทีได้รับ 

NTS 

ระยะที 2 

 

 

MBF* 

 

 

SISCO 

ระยะที 1 

 

 

500,000 

 

 

500,000 

 

 

 

372,000 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี ตังแต่วันทีเริมมี

รายได้ (เมษายน 2549 – เมษายน 2557) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี   

ตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้ (พฤศจิกายน 2552 – พฤศจิกายน 2560) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 8 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 

 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครืองจกัร 

 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงิน

ลงทนุ เป็นเวลา 3 ปี (ธันวาคม 2558 – พฤศจิกายน 2561) 

 ผลขาดทนุทีเกิดขนึตงัแต่ปีที 1 ถงึปีที 3 สามารถนํามาหักกําไรทีต้องเสียภาษีใน 5 

ปีถดัไป 
 *Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลงุขนาดเลก็ 

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

ตลาดภายในประเทศ 

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง 

บริษัทจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพ และจังหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาค อีกทงัจําหน่ายโดยตรงแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และ

เจ้าของโครงการภายใต้เครืองหมายการค้า ทาทา ทิสคอนทีเป็นทีรู้จกั และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพือนบ้าน โดย

บริษัททําการประชาสมัพนัธ์ผ่านสอืสงัคมออนไลน์ วิทย ุสงิพิมพ์ และรถสาธารณะทังในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัด   



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

บริษัทมีการเพิมตวัแทนจําหน่ายรายใหม่ตามจังหวดัต่างๆ ทวัทกุภูมิภาคของประเทศไทยโดยการประเมินตามศกัยภาพ และ

ความต้องการของแต่ละพืนที อีกทงัจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แก่ลกูค้าทกุกลุ่มอย่างสมําเสมอ โดยในช่วง 2 ปีที

ผ่านมา มีการกระจายสนิค้าไปยงัคลงัตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงราย สงขลา สรุาษฏร์ธานี และอดุรธานี เพืออํานวยความ

สะดวกในการรับสนิค้าของลกูค้าตามภูมิภาคต่างๆ และกระจายสินค้าไปยงัลกูค้ารายย่อยได้  

อีกทงั บริษัทมีทีมพฒันาตลาด ทําหน้าทีในการประชาสมัพนัธ์ และให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลติภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหลก็

ต้านแรงสนัสะเทือนแผ่นดินไหว เหลก็เส้นรับแรงสงู SD50 เหลก็ตัดและดดัสาํเร็จรูป เหลก็ปลอกสําเร็จรูป และเหล็กเดือย

สาํเร็จรูป ไปยงัผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง และผู้ รับเหมาก่อสร้าง อีกทงัสอนตวัแทน

จําหน่ายของบริษัทให้มีความรู้ทางด้านเทคนิค และจดุขายของผลิตภัณฑ์ใหม่เหลา่นีอย่างสมําเสมอ 

2. เหล็กลวด 

บริษัทจําหน่ายแก่ผู้ผลติลวดเหล็กโดยตรงเป็นหลกั และมีบางสว่นผ่านตวัแทนจําหน่าย อีกทงับริษัทมีการปรับปรุง และพฒันา

สนิค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนืองผ่านทีมงานบริการลกูค้า ซงึประกอบไปด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และการขาย ฝ่าย

รับประกนัคณุภาพ และพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ และสว่นวางแผนการผลติ โดยจะเข้าประชมุกบัลกูค้าเป็นประจํา และทํางานเชิง

รุกกบัลกูค้าในการพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเนือง ในปีทีผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาสนิค้าให้มีคณุสมบัติเหมาะสมกบั

กระบวนการผลิตและสนิค้าสาํเร็จรูปของลกูค้า อาทิเช่น บริษัทได้เริมทดลองเหล็กลวดสาํหรับนําไปผลติลวดเหลก็เสริมยาง

รถยนต์ (Tire Cord) ซงึเป็นลวดเหลก็คุณภาพสงู เป็นต้น  

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก 

บริษัทจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพ และจงัหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาค และในปีทีผ่านมาบริษัทมีการเพิมตวัแทนจําหน่าย

รายใหม่ในจงัหวดัตามภูมิภาคต่างๆ ทีมีศักยภาพ อีกทงัจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพือเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามากขนึ อีกทงับริษัทยงัมีการเข้าพบผู้ใช้งานปลายทาง อาทิเช่น กลุ่มโรงงานผู้ผลติชินสว่นงานการไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือรับฟังความต้องการสนิค้าในอนาคต และ ความคาดหวงัของสนิค้าและบริการ

ในอนาคต เพือได้นํามาวางแผนเพือปรับปรุงและสอดคล้องกบัความต้องการดงักลา่ว 

4. เหล็กเพลา 

บริษัทจําหน่ายแก่ผู้ผลติส่วนประกอบยานยนต์ รวมถงึผู้ผลติเหลก็เพลาขาวโดยตรง 
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5. เหล็กตัด และดัดสําเร็จรูป 

บริษัทจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพ และจังหวดัต่างๆ ทกุภูมิภาค อีกทงัจําหน่ายโดยตรงแก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และ

เจ้าของโครงการ โดยในปีทีผ่านมาบริษัทมีการลงทนุขยายการผลิตในเฟส 3 ทีโรงงาน เอ็น.ที. เอส.ชลบรีุ ทําให้มีกําลงัการผลติ

รวมถึง 10,000 ตนัต่อเดือน และมีการลงทนุเครืองจกัรใหม่สาํหรับเหลก็ปลอกสําเร็จรูปทีโรงงานเหลก็สยาม (2001) สระบรีุ 

เพือรองรับความต้องการทีสงูขนึในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของไทย และบริษัทได้จัดตงัทีมบริหารงานโครงการ

เพือจะได้ประสานงานกบัผู้จดัการโครงการของลกูค้าในเรืองการวางแผนผลติ และจดัสง่สนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของโครงการ และทนัเวลา 

ตลาดส่งออก 

บริษัทสง่ออกเหลก็เส้นและเหลก็ลวดไปยงัประเทศเพือนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว กมัพชูา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย 

และฟิลปิปินส์ โดยผ่านทางเครือข่ายของผู้แทนจําหน่ายและขายตรงถึงลกูค้า นอกจากนี บริษัทยงัได้สง่ออกสนิค้าเหลก็เส้น 

ภายใต้เครืองหมายการค้า TATA TISCON ไปยงัประเทศอินเดีย โดยได้รับการสนบัสนนุ จากเครือข่ายกระจายสนิค้าของ ทาทา 

สตีล อินเดีย ในระว่างปีทีผ่านมา บริษัทได้การรับรองมาตรฐาน เพือสง่ออกไปยงัประเทศออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ และบริษัท

มีสดัสว่นการขายส่งออก ประมาณร้อยละ  ของยอดขายรวมของปีทีผ่านมา 

สัดส่วนของช่องทางจดัจําหน่าย 

ช่องทางจาํหน่าย 
ปีการเงนิ (%) 

ปี 2559-2560 ปี 2558-2559 ปี 2557-2558 ปี 2555-2556 ปี 2554-2555 

ขายตรง 39 34 33 38 46 

ตวัแทนจําหน่ายสว่นภูมิภาค 18 19 18 16 13 

ตวัแทนจําหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 43 47 49 46 41 

รวม 100 100 100 100 100 
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ในปี 2559 ความต้องการใช้เหลก็ของโลกจากสถาบนัเหล็กโลกอยู่ทีประมาณ 1,501 ล้านตนัเพิมขนึร้อยละ 0.2 เมือเทียบกบัปี

ทีผ่านมา (ทีมา:สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย) และความต้องการใช้เหลก็ของไทยอยู่ที 19.30 ล้านตนั เพิมขนึ

ร้อยละ 15 เมือเทียบกบัปี 2558 โดยมีปริมาณการนําเข้าอยู่ที 12.61 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 65 ของความต้องการ และเพิมขนึ

ถงึร้อยละ 10 เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัตารางแสดงความต้องการใช้เหลก็ของประเทศไทย 

ความต้องการใช้เหลก็ทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที 7.57 ล้านตนั เพิมขนึร้อยละ 23 เนืองจากการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครัฐ

เป็นสว่นสําคญั โดยเฉพาะด้านสาธารณปูโภค เช่น รถไฟฟ้า ถนน เขือน และสะพาน เป็นต้น แต่ด้านการลงทนุภาคเอกชนยงัคง

ชะลอตวั และในปีทีผ่านมาราคาเหลก็ในตลาดโลกมีความผนัผวนสงู เนืองจากความต้องการในประเทศจีนสงูขนึในช่วงครึงปี

หลงั การเปลยีนแปลงของราคาวตัถดิุบ โดยเฉพาะ แร่เหล็กและถ่านหิน และประเทศจีนมีนโยบายลดกําลงัการผลิตสว่นเกินใน

อตุสาหกรรมเหล็กประมาณ 150 ล้านตนัตงัแต่ปี 2558-64 ซงึมีผลต่อความรู้สกึของตลาด ทําให้ตวัแทนจําหน่ายมีการสงัซือ

เพือเก็งกําไร ทําให้มีการเก็บสต็อคสนิค้าสงูขนึอย่างต่อเนืองจนถงึเดือนมีนาคม 2560 

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย 

ปี ปริมาณการผลติ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

นําเข้า 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

สง่ออก 
(ล้านตนั) 

การเติบโต
(ร้อยละ) 

ความ
ต้องการใช้ 
(ล้านตนั) 

การเติบโต 
(ร้อยละ) 

นําเข้า 
(ร้อยละของความ

ต้องการใช้) 

2559 8.00 23 12.61 10 1.29 8 19.30 15 65 

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

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

2556 7.12 1 12.25 9 1.40 0 17.97 6 68 

2555 7.02 1 11.29 25 1.40 4 16.91 15 67 

ทีมา : สถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย    

 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

ภาวะการแข่งขัน  

ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กลา่วคือ 

1. ผู้ผลติทีมีเตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF หรือ Induction Furnace) จดัหาเศษเหลก็ทังภายในประเทศและนําเข้าจาก

ต่างประเทศ เพือใช้เป็นวัตถดิุบในการผลติผลิตภัณฑ์กงึสาํเร็จรูปทีเรียกว่า เหล็กแท่ง ซงึจะถกูนําไปผลติผลิตภัณฑ์

สาํเร็จรูป เช่น เหลก็เส้น เหลก็ลวด เหลก็รูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป 

2. ผู้ผลติทีไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จะซือเหลก็แท่งในตลาด เพือการผลติเป็นผลติภัณฑ์สาํเร็จรูป 

เมือพิจารณากําลงัการผลติโดยรวม กบัความต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศ จะเห็นว่ายังคงมีกําลงัการผลิตเหลอืเพียงพอทีจะ

รองรับกบัความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมากในปีทีผ่านมาธุรกิจเหลก็มีการแข่งขนัสงูทังผู้ผลิตภายในประเทศ และผู้นําเข้า

เหลก็โดยเฉพาะจากประเทศจีน ซงึพบว่าไทยมีการนําเข้าเหลก็จากประเทศจีนเพิมขนึร้อยละ 11 เมือเปรียบเทียบกบัปีทีผ่านมา 

จะเห็นว่าประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดสง่ออกทีสาํคัญของจีน ดังนันบริษัทยงัคงติดตามสถานการณ์การนําเข้าเหล็กจากประเทศ

จีนอย่างใกล้ชิด และร่วมมือสมาคมเหล็กต่างๆ ของไทย ในการให้ข้อมลูความเสียหายของอุตสาหกรรมเหลก็ทีเกิดจากการทุ่ม

ตลาดกบักระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนืองและทนักาล ในปีทีผ่านมา รัฐบาลไทยประกาศอัตราภาษีใหม่ตอบโต้การทุ่มตลาดจาก

ประเทศจีน ในกลุม่เหล็กลวดคาร์บอนสงู (HCWR) และกําลงัพิจารณาปรับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในกลุ่มเหลก็ลวด

คาร์บอนตํา (LCWR) ทําให้การนําเข้าเหลก็จากประเทศจีนลดลงในช่วงครึงปีหลงั แต่การแข่งขนัภายในประเทศสงูขนึ เนืองจาก

ผู้ผลติบางรายในประเทศมีการลงทนุและร่วมลงทนุในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลติเหลก็ 

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก 

บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุม่ประเทศอาเซียน เช่น ลาว กมัพชูา เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

รวมทงัยงัมีการสง่สนิค้าเหลก็เส้นไปยงัประเทศอินเดียอีกด้วย เพือให้ได้มาซงึรายรับสงูสดุ  คู่แข่งหลกัในประเทศลาว และ

กมัพชูา คือ ผู้ผลติเวียดนาม ส่วนในประเทศเมียนมาร์ คือ ผู้ผลติจีน แต่สนิค้าทีผลิตจากประเทศไทย (Made in Thailand) 

โดยเฉพาะทาทา ทิสคอน ได้รับความนิยม ในประเทศเพือนบ้าน เนืองจากบริษัทมีการพฒันาระบบเครือข่ายของผู้แทนจําหน่าย

อย่างแข็งแกร่งในกลุม่ประเทศเหลา่นี 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2560 

กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ทีระดบัร้อยละ 3.4 ซงึสงูขนึเนืองจากการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยโุรป และญีปุ่ น เป็นหลกั เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวลงทีระดบัร้อยละ 6.5
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เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเติบโตในอตัราทีสงู สว่นเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตทีระดบัร้อยละ 3.3 โดยได้แรงสง่

จากการลงทนุภาครัฐเป็น สาํ คญั อาทิเช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ โครงการขยายสนามบิน โครงการขยาย

ท่าเรือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก เป็นต้น และอีกปัจจยัหนงึในการขบัเคลอืนเศรษฐกิจ คือภาคการท่องเทียว การ

สง่ออก และการใช้จ่ายของเกษตรกร สงูขนึกว่าปีทีผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเพือนบ้าน ลาว กมัพชูา และ 

เมียนมาร์ยงัคงสงูกว่าร้อยละ 6 ซงึเป็นโอกาสในการขยายตลาด โดยเฉพาะผู้ผลติเหลก็ของภูมิภาคอาเซียน และไทย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความกังวลเกียวกบัมาตรการปกป้องทางการค้า ทงัในรูปแบบมาตรการทางด้านภาษี และไม่ใช่ภาษีของ

ประเทศต่างๆ ทีประกาศออกมามากขนึในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมา ซงึอาจสง่ผลด้านลบกบัระบบการค้าเสรีของโลก 

ด้านความต้องการใช้เหล็กโลกทางสถาบนัเหลก็โลกประมาณการเพิมขนึร้อยละ 1 ในปี 2560 และในประเทศจีนประมาณการ

ใช้เหลก็ลดลง ในสว่นของความต้องการใช้เหลก็ของประเทศไทยทางสถาบนัเหลก็ และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทยประมาณการ

เพิมขนึเลก็น้อยอยู่ทีระดบั 19.51 ล้านตนั โดยผลติภัณฑ์เหลก็ทรงยาวทางบริษัท ประมาณการไว้ทีระดบั 7.80 ล้านตนัเพิมขนึ

ร้อยละ 3 ตามภาคการก่อสร้าง โดยความต้องการเหลก็ ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างภาครัฐเป็นหลกั ส่วนการก่อสร้าง

ภาคเอกชนคาดว่าน่าจะเติบโตขนึกว่าทีผ่านมาไม่มากนกั ในสว่นการนําเข้าเหลก็ก็ยงัเป็นปัจจัยทีกดดนัสําคญัของอุตสาหกรรม

เหลก็ไทย อีกทงัการทีประเทศจีนได้ปรับลดกําลงัการผลติ ทําให้เครืองจักรเก่าซงึสว่นใหญ่เป็นเตาหลอมแบบเหนียวนําไฟฟ้า 

(Induction furnace) ได้ย้ายฐานการผลติมาในอาเซียน และประเทศไทย ในปีทีผ่านมา มาตรฐานมอก. ใหม่ของเหลก็เส้นได้

ประกาศใช้ โดยมาตรฐานใหม่ ได้อนญุาตให้เหล็กเส้นทีผลิตจาก เตาหลอมแบบเหนียวนําไฟฟ้า (Induction furnace) 

สามารถขอมาตรฐาน มอก.ได้ในขณะเดียวกนัจะทําให้การนําเข้าเหลก็เส้นยากขนึ และช่วยสง่เสริมให้มีการผลิตและการขาย

เหลก็เส้นจากภายในประเทศเท่านนั 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจบนพืนฐานการบริหารจดัการองค์กรเพือความยงัยืน ซงึบริษัทได้มีการกําหนดเป้าหมาย

ทีเกียวข้องกบัความยงัยืนไว้ด้วย อีกทังบริษัทยังกําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม เป็นสว่นหนงึของวิสยัทศัน์ 

เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน และกระบวนการในการดําเนินงาน เพือเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการดําเนินธุรกิจและความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อมควบคู่กนัไป นอกจากนีบริษัทได้สอืสารนโยบายไปยงัห่วงโซ่อปุทานทีเกียวข้อง ทงันเีพือให้คู่

ค้าสามารถพฒันาไปพร้อมกบับริษัทในทิศทางทีดีขนึ และมีมาตรฐานทีสงูขนึ เช่น การกํากบัดแูลกิจการด้วยการมีจริยธรรมและ

ความซือสตัย์ การปฎิบติัตามนโยบายเรืองความปลอดภัย 

หน่วยงานจัดหามีพนักงานจํานวนประมาณ  คน ประจําอยู่ทีสาํนกังานใหญ่ และกระจายอยู่ในอีก  โรงงาน ได้แก่ โรงงาน

ชลบรีุ (เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป) โรงงานสระบุรี (เหลก็สยาม ( )) และโรงงานระยอง(เหลก็ก่อสร้างสยาม) มีหน้าทีรับผิดชอบใน
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การจัดหาเศษเหล็ก เหลก็แท่ง วตัถดิุบ วสัดเุพือใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาเครืองจกัร วสัดสุนิเปลอืงทีใช้ในการผลติ งานบริการ 

งานขนสง่ งานพิธีการนําเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ และการจดัการพสัด ุโดยหน่วยงานจัดหาได้มุ่งเน้นการจดัหาผลติภัณฑ์ทีมี

ความคุ้มค่าต่อการใช้งาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ในปริมาณทีต้องการ ภายในระยะเวลาทีเหมาะสมสอดคล้องกบัปริมาณสนิค้า

คงคลงัและแผนการผลิต เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในภาพรวมของทงักลุ่มบริษัท หน่วยงานจดัหามีการประชมุทุกสปัดาห์กบั

หน่วยงานบริหารห่วงโซ่อปุทานและหน่วยงานผลติ เพือทบทวน และจดัสรรปริมาณวตัถุดิบ ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์ เพือรองรับความต้องการของลกูค้า และรักษาระดบัสนิค้าคงคลงัให้เหมาะสมกบันโยบายจัดเก็บสนิค้าคงคลงั ใน

ขณะเดียวกนัสามารถสนบัสนนุกระบวนการผลิตให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนือง 

การดําเนินการจดัหาผลติภัณฑ์และวัตถดิุบของบริษัทมีการดําเนินงานสอดคล้องกบักลยทุธ์การจดัหาของกลุ่มบริษัททาทา สตีล 

โดยมีความร่วมมือในการแลกเปลียนข้อมลูด้านการจัดหาระหว่างกนัอย่างต่อเนือง ทงันี เพือให้มนัใจว่า วตัถดิุบ และผลิตภัณฑ์

หลกัทีใช้ในกิจการของบริษัท เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัททีได้ตงัไว้ 

บริษัทดําเนินงานจัดหาวัตถดิุบและผลติภัณฑ์จากทงัภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นทีความคุ้มค่าในการใช้งานเป็น

หลกั สดัสว่นของการจดัหาภายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั ทงันี บริษัทเน้น

ไปทีการจดัหาจากผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เพือให้ได้ประโยชน์จาก ระยะเวลารอคอยผลิตภัณฑ์ทีน้อยกว่าการนําเข้า มีต้นทนุ

และค่าใช้จ่ายของการขนสง่น้อยกว่า รวมถงึลดความเสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนของสกลุเงินได้ 

นอกจากนี บริษัทได้ให้ความสาํคัญในเรืองความปลอดภัยและถือเป็นเป็นสว่นหนงึของกลยทุธ์การจดัหาสนิค้าและบริการด้วย 

บริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสําคญัในเรืองความปลอดภัยกบัพนกังานเท่านนั แต่ยงัรวมไปถงึผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง และ 

ผู้ให้บริการขนสง่อีกด้วย โดยเริมตังแต่กระบวนการขนึทะเบียนผู้ รับเหมา การนําเสนอแผนงานด้านความปลอดภัยก่อนคัดเลอืก

ผู้ รับเหมา การตรวจสอบระหว่างการปฏิบติังาน และการประเมินผลผู้ รับเหมา ทงันีเพือให้แน่ใจว่าผู้ รับเหมาทุกคนทีทํางานใน

โรงงานปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัยทีจําเป็น 

ในรอบระยะเวลา 2 ปีทีผ่านมา มีการจัดประชุมประจําปีเพือให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทได้มีการพบปะกบัคู่ค้า และพนัธมิตร

ทางธุรกิจทีสาํสญั เพือแสดงวิสยัทัศน์ของบริษัทและแผนงานทีสําคญั รวมถงึเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อมลูด้าน

ต่างๆจากคู่ค้าอีกด้วย 

โครงสร้างของฝ่ายจดัหา 

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้จดัโครงสร้างการทํางานโดยการแบ่งตามประเภทผลติภัณฑ์เป็น 7 

หน่วยงานต่างๆ ดงัต่อไปนี 
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1. การจดัหาเศษเหล็ก 

เศษเหลก็ถือเป็นวตัถดิุบหลกัสําหรับการผลติเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า บริษัทได้มีการศกึษาและพฒันาการใช้เศษเหลก็ทีมี

ต้นทนุตําประเภทต่างๆ เพือเป็นการเพิมแหลง่วตัถดิุบให้หลากหลาย โดยมีวตัถปุระสงค์เพือใช้ทดแทนเศษเหลก็ทีมีราคาแพง

เป็นการลดต้นทนุการผลติโดยรวมของบริษัท บริษัทได้จดัตงัศนูย์รับซือเศษเหลก็ในประเทศขนึเพือเปิดโอกาสในการรับซือเศษ

เหลก็ในประเทศให้ได้ปริมาณมากขนึ เนืองจากการใช้เศษเหลก็ในประเทศในสดัส่วนทีมากทีสดุ สามารถรักษาระดบัต้นทนุให้ตํา

ทีสดุได้ 

2. การจดัหาวัสดุเพือการซ่อมแซมบํารุงรักษาการผลิต 

วสัดหุลกัทีจัดหาโดยหน่วยงานนีเป็นวัสดพุวกเทคนิค เช่น ตลบัลกูปืน อปุกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค ระบบหลอ่ลนื ระบบบําบดั

นําเสยี ก๊าซธรรมชาติ เครืองกรอง สายพานลาํเลยีง และอืนๆ วัสดุในหมวดนีจะอยู่ภายใต้การดําเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง

วิศวกรในโรงงาน หน่วยงานพัสดแุละหน่วยงานจดัหา โดยการดําเนินงานทีผ่านมาได้ให้ความสําคญักบัการรวมปริมาณวสัดุ

อะไหล ่ในทกุโรงงาน เท่าทีจะทําได้ เพือให้เกิดอํานาจการต่อรองจากการสงัซือในปริมาณทีมาก 

นอกจากนี กลยทุธ์ทีใช้ในการลดต้นทนุของวสัดใุนหมวดนี คือ การเทียบเคียงรุ่นของวัสดอุะไหลห่มวดต่างๆ หาแหลง่สาํรอง หา

แหลง่ทางเลอืกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเทศทีมีต้นทุนตํา เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น 

สาํหรับการจดัหาแท่งถ่านอิเลคโทรด ซงึเป็นวัสดุสาํคัญในกระบวนการผลิต ใช้กลยทุธ์การรวมปริมาณซือร่วมกบับริษัทในกลุม่

ทาทา สตีล เพือเพิมอํานาจการต่อรองทงัในเรืองราคาและเงือนไขด้านการค้าอืนๆ 

3. การจดัหาวัตถดุิบ  

ทีมจดัหาวัตถดิุบรับผิดชอบการจดัหาเฟอร์โร อลัลอยด์ วสัดุทนไฟและวสัดปุรุงแต่งทีใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า 

โดยดําเนินงานจดัหาภายใต้ความร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษัทกบัหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุ่ม 

ทาทา สตีลในอินเดีย และสงิคโปร์ โดยเป้าหมายหลกัคือการหาแหลง่วตัถดิุบทีมีคณุภาพเหมาะสมกบัคณุค่า และราคาที

เหมาะสมสาํหรับกลุม่บริษัท 

มีการร่วมมือ ประสานงานกบัผู้ ใช้งานอย่างต่อเนืองสาํหรับโครงการความเป็นเลศิด้านจดัหา (Procurement Excellence 

Project : PEP) และการใช้กลยทุธ์การจดัหาไปยงัผู้ผลิตโดยตรงในแหลง่ทีเป็นประเทศทีมีต้นทนุตํา ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวนั 

รัสเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน เนืองจากผู้ผลิตบางรายในจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายเรืองสงิแวดล้อมทีเข้มงวดของรัฐบาลใน

ขณะนี นอกจากนี ยงัเป็นการเพิมโอกาสในการแข่งขนัสาํหรับวตัถุดิบทีมีผู้ขายรายเดียว หรือน้อยรายอีกด้วยเพือลดความเสยีง
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และผลกระทบจากภาวะผนัผวนของตลาดจีน บริษัทใช้กลยทุธ์การจดัหาตรงจากผู้ผลติด้วยการตกลงยืนราคา เช่น วสัดใุนกลุม่

สารปรุงแต่งนําเหล็ก 

4. บริการโลจสิติกส์  

งานโลจิสติกส์ และงานบริการทีเกียวข้องกบัการนําเข้าวัสด ุมีการประสานงานและทํางานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน

จดัหาโลจิสติกส์และผู้ให้บริการ เป้าหมายหลกัคือ การจัดการขนัตอนกระบวนการขนสง่ ตามแต่ละวิธีทีจะทําให้สนิค้าขนสง่ได้

ตรงตามเวลาทีต้องการ ด้วยต้นทนุทีเหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบายความปลอดภัย 

ช่วงรอบปีทีผ่านมามีแนวทางพฒันากระบวนการวางแผนการนําเข้าและโลจิสติกส์ โดยมีการศกึษาหาวิธีการขนถ่ายสนิค้าวิธี

ใหม่ซงึจะช่วยทําให้มีความปลอดภัยในการปฏิบติัการมากขนึ และมีต้นทนุทีตําลง เช่น การเปลยีนวิธีขนถ่าย Pig Iron โดยใช้รถ 

Tipping trailer  

5. การจดัหาและบริการโรงงาน 

หน้าทีหลกัของหน่วยงานนี คือ การจัดหางานบริการสาํหรับโรงงานทงั 3 โรงงาน จงึต้องร่วมมือระหว่างหน่วยงานจดัหางาน

บริการและผู้ใช้งานในหน่วยงานทีเกียวข้องเพือขบัเคลอืนให้บริษัทมีต้นทนุด้านงานบริการมีในระดบัทีเหมาะสม หน่วยงานจดัหา

งานบริการกระจายอยู่ทงั 3 โรงงานเพือจะได้ทํางานร่วมกบัผู้ใช้งานได้อย่างใกล้ชิด และเพือสะท้อนมมุ มองทีแตกต่างกนัของ

จํานวนผู้ รับเหมาเมือเทียบกบัปริมาณงานทงัหมด บริษัทได้มีการทบทวนอตัราการว่าจ้าง และปรับปรุงโครงสร้างราคาการจ้าง

งานให้สอดคล้องกบัอตัราค่าจ้างแรงงานตามทีรัฐบาลกําหนด เพือสะท้อนต้นทนุทีแท้จริงและเป็นธรรมในการจ้างงาน 

อนงึ สาํหรับงานบริการ บริษัทยงัคงดําเนินงานภายใต้หลกัการทีสําคญั 2 ประการ ได้แก่ การคดัเลอืกผู้ รับเหมาทีตระหนกัและ

ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภัยในการทํางาน รวมถงึต้องดําเนินตามนโยบายความปลอดภัยของผู้ รับเหมาของบริษัท ส่วน

อีกประการหนงึคือ การทําสญัญาภายใต้โครงสร้างราคาทีกําหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน 

6. การสนับสนุนงานจดัหา และรายงาน 

เพือให้สอดคล้องกบันโยบายการจดัหาของบริษัท ทาทา สตีล หน่วยงานจดัหา บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้รับนโยบายให้

ดําเนินการจดัหาภายใต้รูปแบบการดําเนินการจดัหา ซงึได้มีการพัฒนากรอบการทํางาน ปรับปรุงฐานข้อมลู ระบบการจดัเก็บ

ข้อมลูและรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทงัจากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 

ในเรืององค์กรแห่งดิจิตอล (Digital Organization) บริษัทได้มีแผนการทีจะพฒันาเพือยกระดบัระบบงานจดัหาให้มี

ประสทิธิภาพมากขนึ ด้วยการเริมใช้ระบบ SAP ARIBA ภายในปีการเงิน 2561 ซงึจะช่วยให้ระบบงานจัดหามีความโปร่งใส การ
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จดัเก็บเอกสารและข้อมูลแบบรวมศนูย์อย่างเป็นระบบ และ การบริหารสญัญา การดําเนินโครงการนีหน่วยงานสารสนเทศกลาง

ของ ทาทา สตีลอินเดียจะเป็นทีปรึกษาและช่วยสนบัสนนุ 

7. การจดัการพัสดุ 

หน่วยงานมีหน้าทีบริหารและจดัการพัสดุสาํหรับการผลติของโรงงาน โดยรับผิดชอบการจดัเก็บวสัดอุะไหล ่วัสดุสนิเปลอืงเพือ

บริการให้กบัหน่วยงานการผลติและซ่อมบํารุงได้ในเวลาทีต้องการ ในขณะเดียวกนัยงัต้องควบคมุมูลค่าของวสัดคุงคลงัให้อยู่ใน

ระดบัทีเหมาะสม เพือเป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางาน จงึได้มีการไปศกึษาและแลกเปลยีนข้อมูลด้านการบริหารและจดัการ

พสัดกุบับริษัท ทาทา สตีล อินเดีย เพือปรับปรุงกระบวนการจัดหาและการจดัเก็บของวสัดกุลุม่ทีมีการเบิกใช้งานประจํา และ

กลุม่ทีเบิกใช้นานๆครัง เพือจะใช้กลยทุธ์การบริหารจัดการวัสดใุนแต่ละกลุม่ได้อย่างเหมาะสมยิงขนึ ในปีการเงิน 2560 ทีผ่านมา

บริษัทมีสภาพคลอ่งเพิมขนึ จากการลดปริมาณการจดัเก็บวสัดุคงคลงัทีลงถึง 100 ล้านบาท 

บริษัทให้ความสําคญักบัการจดัมาตรฐานวสัดขุองทงั  โรงงานเพือรวมปริมาณการสงัซือรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการการ

วางแผนสงัซือวสัดอุะไหล่ต่างๆ การดําเนินการดงักลา่วจะช่วยปรับปรุงปริมาณวสัดคุงคลงัให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม และ

สอดคล้องกบัแผนซ่อมบํารุงอีกด้วย 

รายละเอียดนโยบายและกําลังการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

 NTS SISC SCSC รวม 

กําลงัผลติ (ตนัต่อปี) 

- เหลก็เส้น 
(เหลก็ตดัและดดัสาํเร็จรูป) 

450,000 - 500,000 950,000 

- เหลก็ลวด 350,000 300,000 - 650,000 

- เหลก็รูปพรรณ - 100,000 - 100,000 

กําลังผลิตรวม 800,000 400,000 500,000 1,700,000 
ข้อมูลสินรอบระยะเวลาบัญชี  ณ วนัที 31 เดือนมีนาคม 2560  มีอตัราการใช้ประโยชน์ของกําลงัการผลิตจากจํานวนผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปรวม 

1,295,100 ตนั คิดเป็น 76% 
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ปัจจยัความเสียง 

1. ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถดุิบหลัก 

วตัถดิุบหลกัสาํคัญสําหรับกระบวนการผลติเหล็กของบริษัท คือ เศษเหลก็ ซงึจะมีการเปลยีนแปลงราคาไปตามอปุสงค์และ

อปุทานของเศษเหลก็จากทงัในประเทศและต่างประเทศ ในปีทีผ่านมาตลาดเศษเหล็กมีความผนัผวนของราคาค่อนข้างสงู อนั

เนืองมาจากการเปลยีนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบทีเกิดจากบริโภคสนิค้าเหล็กของ

จีนทีลดปริมาณลง  

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้พฒันาให้มีกระบวนการ การวางแผนผลิตแบบบรูณาการ ซงึมีการประสานการทํางาน

ระหว่างหน่วยงานจดัหาวัตถดิุบ และหน่วยงานขายสนิค้าสาํเร็จรูปเพือตอบสนองต่อตลาดทีมีการเปลยีนแปลงอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงมีการลดปัจจยัความเสียงดังกลา่วโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

วตัถดิุบเพือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจในการสงัซือ และบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบ

จากความผนัผวนของราคาวัตถดิุบ นอกจากนี มีการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัผู้จดัจําหน่ายเพือสามารถจดัหาวัตถดิุบทีมี

คณุภาพและปริมาณทีเหมาะสมกบัแผนการผลิตของบริษัท เพือเป็นการลดปัจจยัความเสียงทางด้านความผนัผวนของราคา

วตัถดิุบลงได้ 

2. การจดัหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียว 

จากแนวทางดําเนินงานจดัหาทีกําหนดไว้ บริษัทพยายามทีจะให้มีผู้ จําหน่ายอย่างน้อย 3 รายในแต่ละวสัดทุีจดัหา อย่างไรก็ดียงั

มีวสัดุบางประเภททียงัมีผู้ขายน้อยราย อนัเนืองมาจากลกัษณะเฉพาะของวัสดนุนัซงึหน่วยงานจดัหาได้จดัทําวิธีการลดความ

เสยีงจากการมีผู้ขายน้อยรายในหลายระดบั เช่น การทํางานร่วมกบัผู้ใช้งานผ่านคณะทํางาน Strategic Procurement 

Optimization Team (SPOT) โดยพฒันาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดใุหม่ๆ แหลง่ใหม่ๆเพือเพิมแหลง่

จําหน่ายให้เป็นทางเลอืกให้มีมากขนึ กรณีทียังมีความจําเป็นทีจะต้องใช้สนิค้านนัอย่างหลกีเลยีงไม่ได้ จะต้องมีการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระยะยาวและพฒันาเป็นแผนงานปรับปรุงร่วมกบัผู้ขายในการสร้างมูลค่าเพิม ผ่านโครงการปรับปรุงต่างๆอย่าง

ต่อเนือง มีการทบทวนประจําปีร่วมกบัผู้ใช้งาน และขออนมุติัเลอืกแหลง่ขายนนัจากผู้ มีอํานาจต่อไป 

3. ปัจจยัความเสียงทางด้านความสมําเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถดุิบหลัก 

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มีการประเมินปัจจยัความเสยีงสาํหรับการจดัหาวตัถุดิบ โดยปัจจยัความเสียงทีสาํคัญ 

คือ วตัถดิุบจําพวกเฟอร์โร อลัลอยส์ เนืองจากไม่สามารถหาสนิค้าทดแทนของสนิค้าประเภทดงักลา่วได้ในระยะเวลาอนัสนั 

รวมถึงการควบคมุระดบัราคาเป็นไปได้ยากเนืองจากระดบัราคาแปรผนัตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก จงึทําให้การ
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จดัหาวตัถดิุบมีปัจจยัเสยีงดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทได้มีการป้องกนัความเสยีงโดยทํางานร่วมกบั Lead buyer ใช้กลยทุธ์ใน

การจัดหาร่วมกนั รวมถงึมีการรวบรวมปริมาณการซือระหว่างกลุม่บริษัททาทา สตีล ทงัในประเทศไทย อินเดีย สงิคโปร์ และ

ยโุรป เพือเพิมอํานาจในการต่อรองมากขนึ อีกทงัสามารถเพิมความมนัใจจากการจัดหาจากแหล่งจําหน่ายทีน่าเชือถือทางด้าน

คณุภาพ ทงันีเพือเป็นการลดความเสยีงทางด้านความสมําเสมอของคณุภาพและปริมาณของวัตถดิุบทีสาํคญัต่อกระบวน 

การผลิต 

สาํหรับวตัถุดิบอืนๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซงึใช้เป็นเชือเพลงิหลกัในกระบวนการผลติทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการ

ป้องกนัความเสยีงโดยมีการจัดทําสญัญาระยะยาวกบัผู้ผลิตทีเป็นบริษัทชนันําของประเทศไทย ทงันี เพือเป็นการป้องกนัความ

เสยีงทีเกิดจากความผนัผวนของราคาและมนัใจได้ว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์เพือใช้ในกระบวนการการผลติอย่างต่อเนือง 

4. ปัจจยัความเสียงทางด้านการขาดแคลนแรงงาน 

ลกัษณะแรงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมือ และแรงงานทัวไป สําหรับแรงงานฝีมือ บริษัทมีนโยบายในการ จดั

ฝึกอบรมทีจําเป็นให้ การปรับปรุงสวสัดิการและการปฎิบติังานด้วยความปลอดภัย นอกจากนีมีนโยบายการจ่ายค่าแรงลว่งเวลา

รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพมิเติม กรณีทีต้องทํางานในสภาพแวดล้อมทีมีความเสยีง เช่น การทํางานท่ามกลางฝุ่ นควนั หรือ  

ความร้อน เป็นต้น ทงันี เพือเป็นแรงจงูใจและพฒันาฝีมือแรงงานเพือเพิมผลผลติให้แก่บริษัท  

สว่นแรงงานทวัไป บริษัทใช้ผู้ รับเหมาในการดําเนินงาน และมีการจดัหาการประกนัอบุติัเหตอุนัอาจเกิดจากการทํางานให้ 

อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุม่นีมีแนวโน้มขาดแคลน เนืองจากอปุสงค์แรงงานมีการขยายตวัเพิมขนึจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ดงันนั เพือเป็นการลดความเสยีง บริษัทจงึได้จดัหาแรงงานถกูกฎหมายจากประเทศใกล้เคียง เช่น  

เมียนมาร์ ลาว และกมัพชูา เพือให้มนัใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนืองไม่สะดุดจากการขาดแคลนแรงงาน 

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจดัหา 

ประเด็นสาํคญัอีกประเด็นหนงึทีทางบริษัทให้ความสาํคญันอกเหนือจากคุณภาพของผลติภัณฑ์ คือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

โดยทางบริษัทปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซงึรับนโยบายหลกัมาจากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of Conduct : 

TCOC อย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้นการทํางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัของการจดัหาทัวทงักลุม่บริษัททาทา สตีล ดงันี 

• สร้างความเชือมนัในความเป็นเอกภาพทีปรากฏต่อธุรกิจ 

• มอบคณุค่าและนวัตกรรมทีสงูสดุต่อสมัพนัธภาพของคู่ค้าและผู้ใช้บริการ 

• ยดึมนัต่อพนัธสญัญาทีทําให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสยีทุกคนได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

• ปรับปรุงระบบการทํางานร่วมกบัผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกนัเพือการพฒันากลยทุธ์การจดัหา 
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• สนบัสนนุให้มีการปฏิบติังานโดยใช้เครืองมือและมาตรฐานเดียวกันในหน่วยงานจดัหา 

• สนบัสนนุการปฏิบติัตามสญัญาเพือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

• รักษามาตรฐานสงูสดุของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจดัทําและสอืสารนโยบายด้านสงิแวดล้อมให้กบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจทราบ

อย่างชดัเจน เพือให้คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจตระหนกัและปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกบัสงิแวดล้อม รวมถงึเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยในปัจจบุันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถกูฟ้องร้องด้วยเรือง

ใดๆเกียวกบัปัญหาด้านสิงแวดล้อม 

งานทียังไม่ได้ส่งมอบ  

ไม่มีงานทีเกียวข้องกบัโครงการ หรือการจัดซือทีมีมลูค่าสงูและการขายทีรอการสง่มอบ 

3. ปัจจัยความเสียง 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้นําระบบการบริหารจัดการความเสียง (Enterprise Risk Management – ERM) และ

โครงสร้างการบริหารมาใช้โดยมีพืนฐานตามแนวปฏิบัติของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 และยังสอดคล้องกับแนวทาง

ของกลุม่บริษัท ทาทา สตีล การบริหารจดัการความเสยีงเป็นสว่นสาํคญัในกระบวนการวางแผนระยะยาวเพือให้เกิดความยังยืน

ขององค์กร ซึงช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทําให้บริษัทสามารถบริหารความเสียงทีจะเกิดขึนเพือเป็นการบรรเทา

ผลกระทบจากความเสียงต่างๆ ทีจะเกิดขึน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทีมีอยู่ เพือก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป รายการความเสยีงทีบนัทกึไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจําเดือนของคณะ

กรรมการบริหารของ TSTH โดยหน่วยงานเจ้าของความเสียงแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบัติการลดความเสียง

และแนวโน้มของข้อบ่งชีเตือนภัยความเสยีง ขนัตอนทีคล้ายคลงึกนันีจะถูกนําไปปฏิบัติในแต่ละระดับส่วนและระดับฝ่าย ความ

เคลอืนไหวของรายการความเสยีงจะเป็นทีเข้าใจโดยทวักันผ่านแผนทีเตือนความเสยีงของบริษัท 

 

การทีบริษัทดําเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเหลก็ บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสียงในการดําเนินธุรกิจในหลายด้าน ทังด้านการค้า 

การปฏิบติัการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทรัพยากรบคุคล เป็นต้น ด้วยเหตนุี บริษัทจึงได้จัดทําและรวบรวมความเสียง

ของธุรกิจทงัหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กําหนดแผน

รับมือกบัความเสยีงโดยมีผู้ รับผิดชอบในด้านต่างๆ สาํหรับความเสยีงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที

จะเกิดขนึและผลกระทบทีมีต่อธุรกิจ โดยความเสยีงประเภทเอ ถือว่ามีความเสยีงสงู 
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ในปีทีผ่านมา บริษัทถกูประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสียงโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก และได้คะแนนจาก

การประเมินที “ระดบับรูณาการ” (3.97 จากคะแนนเต็ม 5) โดยข้อแนะนําจะช่วยให้บริษัทสามารถเปลียนแปลงไปสู่องค์กรความ

เป็นเลศิในเรืองการจดัการความเสยีง 

รายละเอียดความเสยีงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปน ี

 

1. ความเสียงด้านการตลาด 

ความต้องการใช้เหล็กของไทยมีความสมัพันธ์กับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ โดย

อตัราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2559 ทีผ่านมาและปี 2560 จะขึนอยู่กับการลงทุนของภาครัฐ

เป็นหลกั ถ้าการลงทนุภาครัฐไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว้ จะกระทบกับการลงทุนภาคเอกชน และต่อเนืองไปยังความต้องการใช้

เหล็กของไทย อีกทังยังคงมีการนําเข้าเหล็กจากจีนเพิมมากขึน ทําให้ปริมาณการผลิตและการขายเหล็กของผู้ผลิตเหล็กใน

ประเทศได้รับผลกระทบมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดทีประกาศโดยรัฐบาลและการประกาศมาตรฐาน มอก.ใหม่ช่วยให้สภาพ

ตลาดกลบัมามีเสถียรภาพขึนบ้าง ในช่วงปีทีผ่านมา บริษัทได้เสริมความเข้มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้นคุณภาพสงู เพิมกําลงั

ผลติเหลก็เส้นตดัและเหล็กดัดสําเร็จรูปพร้อมใช้งานซึงมีแนวโน้มเติบโตเมือเทียบกับปีทีผ่านมา และมีการสร้างแบรนด์ ทาทา 

ทิสคอน ผ่านทางสงัคมออนไลน์ กิจกรรมทางการตลาดช่วยสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าและผู้ ใช้งาน ด้วยปัจจัยเหล่านีบริษัทได้

เปิดคลงัสนิค้าเพิมขนึทงัในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย เพือปรับปรุงระดับการบริการให้ดี

ยิงขนึ 

 

ทีมงานบริการลกูค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหาเฉพาะของลกูค้าและดําเนินงานในเชิงรุกด้วยการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ เชียวชาญทางด้าน

เทคนิค จากฝ่ายประกนัคณุภาพและพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี บริษัทยังใช้ทรัพยากรจากระดับภูมิภาคอาเซียนและจาก

กลุม่บริษัท ทาทา สตีล ผู้ เชียวชาญทางด้านเทคนิคดังกล่าวยังได้ให้คําแนะนํารวมทังการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานอย่าง

ครบถ้วน 

 

บริษัทยังให้ความสําคัญต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนและอินเดีย 

เพือเป็นอีกหนงึมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ ในขณะเดียวกันยังสามารถขยายฐาน

ลกูค้าและสร้างแบรนด์ ทาทา ทิสคอน ให้เป็นทีนิยมในตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียน 

 

2. ความเสียงด้านวัตถดุิบ 

บริษัทมีความเสยีงจากความต้องการวตัถดิุบ (เศษเหลก็ในประเทศ) ทีมีปริมาณความต้องใช้สงูกว่าปริมาณทีสามารถตอบสนอง

ได้ อีกทงัยงัมีความผนัผวนทางด้านราคาทีค่อนข้างสงู ซงึความผนัผวนนีได้รับผลมาจากการเปลียนแปลงจากตลาดต่างประเทศ 

ในส่วนของความเสียงด้านความไม่แน่นอนของราคา บริษัทได้มีการบริหารความเสียงนี ด้วยการรักษาระดับสมดุลระหว่าง

วัตถุดิบคงคลังและปริมาณยอดขายทีมีอยู่ ในขณะทีความเสียงของเรืองการแข่งขันในตลาด บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การใช้งาน
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วตัถดิุบทางเลอืก และเศษเหลก็ต้นทนุตําให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุ ซึงได้กลายมาเป็นตัวแปรสําคัญทีช่วยในเรืองการบริหาร

ต้นทนุของบริษัท 

 

3. ความเสียงทีเกียวกับเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) 

ราคาถ่านโค้กและแร่เหลก็ทียงัคงอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนืองเมือเปรียบเทียบกบัเศษเหล็ก บังคับให้บริษัทต้องหยุดการผลิตเตา

ถลงุต่อไป ผู้บริหารของกลุม่บริษัทกําลงัเร่งมองหาทางเลอืกในการจําหน่ายเตาถลงุดงักลา่ว 

 

4. ความเสียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม 

การผลติเหลก็มีความเสยีงด้านการทํางานและความเสียงของสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่ในตัวเอง แม้ว่าการผลิตเหล็กจะ

ไม่มีการใช้วสัดหุรือวตัถดิุบอนัตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสงูและมีการเคลือนย้ายหรือบรรทุกสิงของทีมี

นําหนัก ดังนันทุกโรงงานซึงมีทังพนักงานประจําและผู้ รับเหมาจึงจําเป็นต้องมีแผนจัดการเพือความปลอดภัยทีครอบคลมุทุก

ด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัทได้นําระบบบริหารเพือความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey - SEJ) ตาม

แนวปฏิบติัของบริษัท ทาทา สตีล รวมทังระบบการบริหารด้านสิงแวดล้อม ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษัทให้ความสําคัญในการติดตามตัวชีวัดด้านอัตราความถีการเกิดอุบัติเหตุถึงขัน

หยดุงาน (LTIF) รวมถึงกรณีทีมีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) ซึงทังหมด

ล้วนเป็นตัวชีวัดทีสําคัญต่อเรืองความปลอดภัย มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near 

Miss) การสงัเกตกุารณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขันเสียชิวิต (Fatal Risk Control Program - 

FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสียงและกําหนดกิจกรรมแก้ไขทีเกียวข้อง ในระดับกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล มีการกําหนด

โครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะความปลอดภัยสงูสดุ (Apex Safety Council - ASC) มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น

ประธานและมีผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ทงัหมดเป็นสมาชิก โดยได้กําหนดคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย (Apex Sub 

Safety Committee - ASSC) จํานวน 6 คณะ คณะกรรมการดําเนินงานในระดบัโรงงานและระดบัส่วน (PIC & DIC) และคณะ 

กรรมการอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) ในการดําเนินงาน เพือเป็นการยกระดับความสําคัญของเรืองนี 

โครงการริเริมทีสาํคญัทีดําเนินการในระหว่างปีทีผ่านมา เช่น ระบบการจดัการด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ รับเหมา (Contractor 

Safety Management - CSM) เพือให้เรืองความปลอดภัยของผู้ รับเหมาได้รับความสําคัญเท่าเทียมกับความปลอดภัย ของ

พนกังานบริษัท รวมถงึการรณรงค์เรือง “ค้นหา รับผิดชอบแก้ไข” (Find it – Own it –Fix it) เพือค้นหาอนัตรายและแก้ไข 

 

บริษัทยงัให้ความสาํคญัด้านสขุภาพโดยจดัให้สถานทีทํางานมีสภาพแวดล้อมทีดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ต่างๆ เช่น ฝุ่ น เสียง สารเคมี ความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสขุภาพพนักงาน รวมทังติดตามและให้การรักษาหากมีผล

ผิดปกติจากปัจจยัในการทํางาน โดยได้นําระบบดชันีด้านสขุภาพ (Health Index) มาใช้ในการวดัผลด้านสขุภาพของพนกังาน 

 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาํคญัด้านสงิแวดล้อม โดยใช้ดชันีชีวดัเรืองการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) 

ในการวดัผลเพือควบคมุการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และยงัมีการติดตามตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อม (EIA) โดย
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มีการตรวจวัดการปล่อยก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOX), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO), ฝุ่ น ทุกโรงงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรนําอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลกัการปล่อยนําทิงเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ใน

การจดัการนํา สาํหรับการจดัการขยะและกากของเสีย ได้ใช้หลกั 3 R ในการรีไซเคิลขยะให้มากทีสดุโดยมีเป้าหมายให้นํากาก

ของเสยี 99% มาใช้ใหม่ได้ 

 

บริษัทและบริษัทย่อยได้กําหนดลําดับความสําคัญเพือให้การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมี

ประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล ด้วยการกําหนดกฎระเบียบในการจัดการเกียวกับสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพือลดผลกระทบ

เชิงลบต่อชมุชนทีนํามาใช้ในการผลติของทงัสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก ซึงมีการนํากลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทังหมด บริษัท

ได้กําหนดกรอบการบํารุงรักษาทวีผลทีทุกคนมีส่วนร่วม และภายใต้โครงสร้างความสมัพันธ์ระหว่างต้นทุนกับความสญูเสีย ได้

กําหนดให้พนกังานต้องดําเนินการชีบ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดทีก่อเกิดของเสีย ตลอดจนต้องดําเนินโครงการเพือลดการใช้

พลงังานด้วย ซงึบริษัทได้ดําเนินการตรวจสอบการใช้พลงังานเป็นประจําทุกปี โดยกลุ่มผู้ เชียวชาญจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล 

การดําเนินการดงัทีได้กลา่วมานี ได้ช่วยให้เกิดระบบการแจ้งเตือนทีเหมาะสมเมือมีความเสยีงใดๆ เกิดขนึ 

 

5. ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล 

การประกอบการอยู่ในเขตอตุสาหกรรมและในพืนทีซึงมีอัตราตัวเลขผู้ ว่างงานอยู่ในระดับตํา การแข่งขันและความท้าทายทาง

ธุรกิจ ประกอบกบัโอกาสทีบริษัทจดัหางานอืนๆ จะยืนข้อเสนอทีสงูกว่าให้กบัพนักงาน อาจทําให้บริษัทประสบกับความเสียงใน

ด้านการรักษาบคุลากรให้อยู่กบัองค์กรในระยะยาว ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับทีดี โดยปรับลดตําลง

จาก 8.1% เป็น 5.2% ในปีปัจจบุนั อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความเสียงในการสญูเสียพนักงานในตําแหน่งสําคัญ ทางบริษัทจึง

ได้เตรียมแผนสืบทอดตําแหน่งงานสําหรับตําแหน่งผู้บริหารและตําแหน่งงานสําคัญเพือหลีกเลียงปัจจัยเสียงนี มีการกําหนด

กําลงัพลสํารองเพือรองรับความต้องการกําลังพลวิศวกร ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้านเพือให้มันใจว่าอัตราการ

ลาออกอยู่ในระดับทีตํา บริษัทได้จ้างทีปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรบุคคลให้ทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานทีมีต่อ

องค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการสํารวจได้นําเสนอเพือหารือในทีประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทเพือมากําหนดแผนการปรับปรุง นอกจากนี บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 

บริษัทสนับสนุนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึงถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนา

บคุลากรอย่างรอบด้าน ทงัในด้านการปฏิบติังานในหน้าทีงานโดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นํา ทังนีเพือ

เพิมพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี บริษัทได้ทําโครงการพัฒนาผู้นําเพืออนาคต เพือให้

พนกังานสามารถเติบโตในหน้าทีการงานได้อย่างรวดเร็วยิงขนึ มีการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการต่างๆ ให้สามารถแข่งขนัได้โดย 

เทียบเคียงกับตลาดและบริษัทชันนําอืนๆ อย่างสมําเสมอ ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมสร้างทีมเพือให้เกิดทีมงานที

เข้มแข็งและมีความผกูพนั 
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6. ความเสียงด้านการเงนิ 

ความเสียงด้านการเงินครอบคลมุถึงพันธะทางการเงินทังหมดทีบริษัทมีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตาม

สญัญาเป็นเรืองทีมีความสาํคญัอย่างยิง ซงึในปีทีผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงือนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความ

เสียงเรืองอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศนันมีกลไกการประกันความเสียงซึงเป็นไปตามกลยุทธ์ทีกําหนดขึน มีการ

ติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมําเสมอ นอกจากนี บริษัทได้จดัทํากรมธรรม์ประกันภัยทีเหมาะสมเพือคุ้มครองทรัพย์สินและ

ธุรกิจของบริษัทอีกด้วย 

 

7. ความเสียงเกียวกับภัยธรรมชาต ิ

จากการทีสาํนกังานใหญ่และโรงงานตงัอยู่ใน 4 พืนทีทีแตกต่างกันความเสียงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติจึงอยู่ในระดับปาน

กลาง อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสียงในการดําเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและด้วยเหตุนีจึงได้ทําประกันภัยให้

ครอบคลมุความเสียงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอืนๆ ตลอดจนได้กําหนดให้มีขันตอนปฏิบัติในการจัดการกับ

ภาวะฉกุเฉินขึนสําหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพือให้มันใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขันตอนดังกล่าวได้

อย่างมีประสทิธิภาพในกรณีทีมีการหยดุชะงกัของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วง

โซ่อปุทานอย่างยืดหยุ่นเพือให้สามารถปรับเปลยีนและโยกการผลติระหว่างโรงงานทงัสามแห่งได้อย่างคลอ่งตวั 

 

4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

  (ณ วนัที 31 มีนาคม 2560)  

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  887.39 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  1,665.20 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  2,955.21 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  67.14 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  40.96 ไม่มีภาระผกูพนั 

   6. ค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและ    

อปุกรณ์  (1,983.06)  

รวม   3,632.84   
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รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดังนี 

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  27.45 ไม่มีภาระผกูพนั 

. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  13.01 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.ค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  (0.03)  

รวม   40.43  

 

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  803.30 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  1,405.61 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  2,573.20 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  5.44 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  12.86 ไม่มีภาระผกูพนั 

    6. ค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  (1,939.98)  

รวม   2,860.43  
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บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด (“SISCO”)   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  84.08 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  35.48 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  131.01 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  3.41 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  8.20 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.ค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  (0.10)  

รวม   262.08  

 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด (“SCSC”) 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ 
ราคาตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ทีดินและสว่นปรับปรุง  เป็นเจ้าของ  0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. อาคารและสงิปลกูสร้าง  เป็นเจ้าของ  92.75 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์  เป็นเจ้าของ  209.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สนิทรัพย์ระหว่างดําเนินการ  เป็นเจ้าของ  30.85 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อืนๆ  เป็นเจ้าของ  6.88 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.ค่าเผือการด้อยค่าของอาคารและอปุกรณ์  ( . )  

รวม   .   

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีเป็นคู่ความหรือคู่กรณี

โดยทีคดีหรือข้อพิพาทยงัไม่สนิสดุแต่อย่างใด ในทัง 3 กรณี ดังต่อไปนี  

1. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ  ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2. ไม่มีคดีทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มีคดีใดทีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคัญอืน 

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

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000136 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายเหล็กทรงยาว  

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ 

หมายเลขกํากับใบหลักทรพย์                   
: 

: 

TSTH 

ในประเทศ         TH0692010000 

ต่างด้าว            TH0692010018 

NVDR              TH0692010R12  

วันเริมก่อตังบริษัท : 12 กรกฎาคม 2545 

วันเริมจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 

วันเริมซือขายหลักทรัพย์ครังแรก 

: 

 
: 

29 พฤศจิกายน 2545 

 
18 ธันวาคม 2545 

ทีตังสํานักงานใหญ่ : เลขที 555  อาคารรสา ทาวเวอร์  ชนั  ถนนพหลโยธิน  

แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 2937 1000 

โทรสาร : 0 2937 1224 

เว็บไซต์ : http://www.tatasteelthailand.com  

ทุนชําระแล้ว   : 8,421,540,848 บาท 

หุ้นสามัญ : 8,421,540,848   หุ้น  

มูลค่าหุ้นทีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  :0 2009 9000 โทรสาร  :0 2009 9991 

อีเมล SETContactCenter@set.or.th 

เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี 

 

: นางสาวธนาวรรณ อนรัุตน์บดี (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3440) 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี 

  เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชนั 22-27 11/1 ถนนสาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0 2034 0000 โทรสาร : 0 2034 0100 
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ร้องเรียนการกระทําผิด

จรรยาบรรณ 

 

 
 
 
ทีปรึกษาจรรยาบรรณ 

: 

 

 

 

 
: 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายมาริษ สมารัมภ์ (สนิสดุ 7 กรกฎาคม 2560) 

อีเมล msamaram@gmail.com 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล (เริม 8 กรกฎาคม 2560) 

อีเมล veepee365@gmail.com 

 
นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ 

โทรศพัท์ 02 937 1000 ต่อ 1810  โทรสาร  0 29371224 

อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com 

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางอริศรา ณ ระนอง 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 3210      โทรสาร  0 29371224 

 

ส่วนสือสารและกิจกรรมองค์กร 

 

: 

อีเมล  arisaran@tatasteelthailand.com 

นายจิตติ สวุรรณวาจกกสกิิจ 

  โทรศพัท์   0 2937 1000 ต่อ 2420     โทรสาร  0 2937 1224  

  อีเมล  jittis@tatasteelthailand.com  
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ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มีนาคม 2560) 

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

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001273 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้นและเหลก็ลวด 

วนัทีก่อตงั  : 4 ตลุาคม 2531 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 351 หมู่ที 6 ถนนทางหลวงสายที 331 นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตําบล

บ่อวิน อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  โทรศพัท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350 

ทนุจดทะเบียน  : 4,627,965,356.40 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 4,627,965,356.40 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้ต่อหุ้น  : 1.20 บาท 

ถือโดย TSTH   99.76 % 

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จาํกัด 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105544085276 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็ลวดและเหล็กรูปพรรณขนาดเลก็ 

วนัทีก่อตงั  : 3 กนัยายน 2544 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 49 หมู่ที 11 ตําบลบางโขมด อําเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบุรี 18270 

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

ทนุจดทะเบียน  : 120,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว : 120,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105532094348 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตเหลก็เส้น 

วนัทีก่อตงั : 4 ตลุาคม 2532 

ทีตงัโรงงาน  : เลขที 1 ถนน I-7 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

  โทรศพัท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002 

ทนุจดทะเบียน  : 1,750,000,000.00 บาท 

ทนุชําระแล้ว  : 1,750,000,000.00 บาท 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้  : 100 บาท 

ถือโดย TSTH  : 99.99 % 

 

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

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

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

วนัที   31 มีนาคม 2560  บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 8,421,540,848 บาท เรียกชําระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้น

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 2 การจดัการและกํากับดูแลกิจการ 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

ประวติัการเพิมทนุและลดทนุ รวมทงัทนุชําระแล้วของบริษัท ปรากฏดงันี 

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ค. 45 หุ้นสามัญ 

10,000 บาท 

หุ้นบริุมสทิธิ 

-ไม่มี- 

0.01 0.01 จดทะเบียนจดัตงับริษัท ทนุจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุ

ชําระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามญั จํานวน 10,000 หุ้น 

1 ส.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

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

แบ่งเป็น หุ้นสามญั 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ 2,083.68 

ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุชําระแล้ว 10,000 

บาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น 

29 พ.ย. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,851.62  

หุ้นบริุมสทิธิ 

788.30 

หุ้นสามัญ 

1,851.62 

หุ้นบริุมสทิธิ

788.30 

ออกหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสทิธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กบัผู้ ถือ

หุ้นเดิมของ NTS โดยแบ่งเป็น หุ้นสามญั 1,851.62 ล้านหุ้น และ

หุ้นบริุมสทิธิ 788.30 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

ทนุชําระแล้วทงัสนิ 2,639.92 ล้านบาท 

2 ธ.ค. 45 หุ้นสามัญ 

6,729.44 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,083.68 

หุ้นสามัญ 

1,542.56  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,262.98 

หุ้นสามัญ 

3,394.18 

หุ้นบริุมสทิธิ 

2,051.28 

ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้ นให้กับ 

CHC McDonald และ MCL  โดยแบ่งเป็น 

 ออกหุ้ นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 

895.38 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้    หุ้นละ 1 บาท ให้กับ 

CHC 

 ออกหุ้ นบุริมสิทธิ  367.60 ล้านหุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 

1 บาทให้กับ McDonald และ  MCL  

รวมทุนชําระแล้วทังสิน 5,445.46 ล้านบาท 
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วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

9 ธ.ค. 45 

 

29 ส.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

- หุ้นสามัญ 

3,841.71  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิจํานวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,445.46 ล้านบาท 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

จํานวน .  ล้านหุ้น  

 และ 

ต.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

หุ้นสามัญ

132.60 

หุ้นสามัญ 

3,974.31  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,603.75 

ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ NTS 

เป็นครังทีสอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจํากัด 

อนัเนืองจากการปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 

ล้านหุ้ น  มูลค่าทีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมทุนชําระแล้วทังสิน 

5,578.06 ล้านบาท 

  ธ.ค. 46 หุ้นสามัญ 

7,097.04  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,716.08 

 หุ้นสามัญ 

3,97 .   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,60 .  

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,578.06 ล้านบาท 

30 และ  

ธ.ค. 46 

หุ้นสามัญ 

7,1 .9   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,6 . 5 

- หุ้นสามัญ 

3,97 .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1,60 .  

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกบัการดําเนินการดงัน ี

  แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจํานวน 79.93 ล้าน
หุ้น  

 ตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นําออกจําหน่าย และมิได้ถูกจัดสรร

ไว้ เพือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ

หุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ   38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 

32.40 ล้านหุ้น) 

โดยคงเหลือหุ้นจํานวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชําระแล้วทังสิน 

5,578.06 ล้านบาท 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

5 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,977.65  

หุ้นบริุมสทิธิ

1,600.41 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้าน

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

ออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ 5,578.06 ล้านบาท  

13 ม.ค. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

- หุ้นสามัญ 

3,9 .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้ น เป็นหุ้ น

สามัญทีอ ัตราแปลงสภ าพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน

5,5 .  ล้านบาท 

  ก.พ. 47 หุ้นสามัญ 

9,138.91  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1,603.75 

หุ้นสามัญ

.  

หุ้นสามัญ 

, .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

ผู้ ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสทิธิเดิม ณ วนัที 9 มกราคม 2547 ได้

ใช้สทิธิ ซือหุ้นสามญัเพิมทนุในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ใน

ราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจํานวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทนุชําระ

แล้วทงัสนิ 5,756.44 ล้านบาท 

22 เม.ย. 47 หุ้นสามัญ 

9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, . 5 

- หุ้นสามัญ 

, .   

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .  

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ

จํานวน 15.40 ล้านหุ้น 

19 ต.ค. 47 หุ้นสามัญ 
9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, . 5 

- หุ้นสามัญ 
, 72.36  

หุ้นบริุมสทิธิ
1, 4.08 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิอีกจํานวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ , .  ล้านบาท 

30 พ.ย. 47 หุ้นสามัญ 
9,1 . 1  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, . 5 

หุ้นสามัญ
.  

หุ้นสามัญ 
, .  

หุ้นบริุมสทิธิ
1, . 7 

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

แปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ  รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ  
6,175.15  ล้านบาท 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

  ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

18 ก.พ. 48 หุ้นสามัญ 

9,154.   

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .35 

- หุ้นสามัญ

, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .78 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ ,175.15 ล้านบาท 

 

22 เม.ย 48 หุ้นสามัญ 

9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .78 

- หุ้นสามัญ

, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ

1, .78 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้

สอดคล้องกบัการใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัรวม

จํานวน 16.57 ล้านหุ้น 

20 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 

9, .88  

หุ้นบริุมสทิธิ 

1, .78 

- หุ้นสามัญ

, .76 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .39 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญ

ทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ ,175.15 ล้านบาท 

21 ธ.ค. 48 หุ้นสามัญ 
9,170.88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1,571.  

หุ้นสามัญ
.  

หุ้นสามัญ 
,645.61 

หุ้นบริุมสทิธิ 
671.39 

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

10 ม.ค 49 หุ้นสามัญ 
9, .88  

หุ้นบริุมสทิธิ 
1, .78 

- หุ้นสามัญ
, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 
6 .94 

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

17 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 
10,089.72  

หุ้นบริุมสทิธิ 
652.94 

- หุ้นสามัญ
, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 
6 .94 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 918.84 ล้านหุ้น 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

  ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
วัน/เดือน/ปี ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

20 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

8,268.10  

หุ้นบริุมสทิธิ 

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .94 

ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้าน

บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นําออกจําหน่าย และ

มิได้ถูกจัดสรรไว้เพือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง

สทิธิทีจะซือหุ้น จํานวน 1,821.62  หุ้น 

22 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ 

10,372.64  

หุ้นบริุมสทิธิ  

652.94 

- หุ้นสามัญ  

, .06 

หุ้นบริุมสทิธิ

6 .94 

เพิมทนุจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 2,104.54 หุ้ น มูลค่าที

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

23 ก.พ. 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .15 

หุ้นบริุมสทิธิ 

6 .85 

แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิอีกจํานวน .  ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที

อตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทงัสนิ , .00 ล้านบาท 

21 มี.ค 49 หุ้นสามัญ

10,372.64 

หุ้นบริุมสทิธิ

652.94 

- หุ้นสามัญ

, .83 

หุ้นบริุมสทิธิ 

593.17 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 41  . ล้านหุ้น เป็นหุ้ น

สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน , .00 

ล้านบาท 

2 พ.ค. 49 หุ้นสามัญ 
10,432.41  

หุ้นบริุมสทิธิ 
593.17 

- หุ้นสามัญ
, .37 

หุ้นบริุมสทิธิ 
.17 

จดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ 
รวมจํานวน 59.77 ล้านหุ้น 

16 พ.ค. 51 หุ้นสามัญ
10,432.41 

หุ้นบริุมสทิธิ
.17 

- หุ้นสามัญ
, .77 

หุ้นบริุมสทิธิ 
252.77 

แปลงสภาพหุ้ นบุริมสิทธิอีกรวมจํานวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้ น

สามัญทีอัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชําระแล้วทังสิน 8,421.54 

ล้านบาท 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

วัน/เดือน/ปี 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชําระแล้ว 

การดําเนินการ 
ทุนทีเพิม 

(ลด) 

(ล้านบาท) 

หลังเพิม (ลด) 

ทุน 

(ล้านบาท) 

12 ก.ย. 56 หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 

252.77 

- หุ้นสามัญ 

8,168.77  

หุ้นบริุมสทิธิ 

252.77 

ลดทนุจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8.421.54 ล้าน

บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามัญทีถูกจดัสรรเพือรองรับการแปลง

สภาพใบสําคญัสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัจํานวน 2,604.04 ล้านบาท 

เนืองจากใบสาํคัญแสดงสิทธิดงักลา่วได้หมดอายุลง 

9 ธ.ค. 56 หุ้นสามัญ 

8,421.54  

หุ้นบริุมสทิธิ 

0 

- หุ้นสามัญ

, 421.54 

หุ้นบริุมสทิธิ 

0 

แปลงสภาพหุ้นบุริมสทิธิครังสดุท้าย จํานวน 252.77 ล้านหุ้น เป็น

หุ้นสามัญทีอตัราแปลงสภาพ 1:1 รวมทนุชําระแล้วทังสนิ 

8,421.54 ล้านบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจํานวนผู้ ถือหุ้นทงัหมด 7,177 ราย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสดุ 25 พฤษภาคม 2560 มี

รายละเอียด ดงันี 

ลําดับ รายชือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. นายวีระพนัธุ์ ทีปสวุรรณ 448,906,500 5.33 

3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 296,050,796 3.52 

4. นายวิโรจน์ อึงไพบลูย์ 273,002,901 3.24 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (ข) 103,405,637 1.23 

6. PERSHING LLC  100,772,455 1.20 

7. นายธีระชยั กีรติเตชากร 95,048,700 1.13 

8. EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 48,610,300 0.58 

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

10. นายอําพล วิโรจน์เวชภณัฑ์ 36,200,000 0.43 

 รวม 7,160,478,612 85.03 

11. ผู้ ถือหุ้นอืน ๆ (7,161 ราย) 1,261,062,236 14.97 

 รวมทงัสิน 8,421,540,848 100.00 

หมายเหต ุ

(ก)  เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited (“TSL”) โดย TSL ถือหุ้นอยู่สดัสว่นร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd (“TSGH”) ดําเนนิ

เนนิธุรกิจเป็นบริษัทลงทนุ จดัตงัขึนเมือปี 2551 ในประเทศสงิคโปร์ และเนืองด้วย TSGH ซงึเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัท

มากกวา่ร้อยละ 50 จึงทําให้สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทงัหมด เช่น การแต่งตงักรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนทีต้องใช้เสียง

สว่นใหญ่ของทีประชุม เป็นต้น 

 (ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ผู้ลงทนุทีถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้

เสมือนลงทนุในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทกุประการ ยกเว้นไม่มีสทิธิในการออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนกัลงทุนในบริษัท 

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ได้ในเวบ็ไซต์ www.set.or.th 

ณ วนัที 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อยทงัสนิ 7,008 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นสามญั 2,254,136,233 หุ้น จากจํานวนหุ้นสามญั

ทงัหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออตัราร้อยละ 26.77 ของหุ้นสามญัทีชําระแล้ว 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อืน 

 – ไม่มี – 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสํารองตาม

กฎหมายของงบการเงินรวมซึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทีจะไม่ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินการปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั ปัจจยัดงักลา่วประกอบด้วย ผลการดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจภาระหน้าทีทีต้อง

ชําระหนีของบริษัทให้เสร็จสนิตามสญัญาการปรับโครงสร้างหนีและสญัญากู้ ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการบริหาร

ของบริษัท โดยการคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกัสําคัญ แต่ทังนีจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ

การอนมุติัจากคณะกรรมการและหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึนอยู่กับผลการดําเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนัน ซึงจะต้องมีกําไร

พอสมควร ทีจะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทนุสะสมทงันีต้องพิจารณาจากปัจจยัหลกัต่างๆ ข้างต้นด้วย 

สาํหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  

รายละเอียด 
กําไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

กําไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท) 

จาํนวนหุ้น 

)ล้านหุ้น(  

เงนิปันผลต่อ

หุ้น(บาท) 

สัดส่วนการ

จ่ายเงนิปันผล 

)ร้อยละ(  

ปี 2559 - 2560 528 0.06 8,421.54 0 0 

ปี 2558 - 2559 54 0.01 8,421.54 0 0 

ปี 2557 - 2558 15 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2556 - 2557 130 0.00 8,421.54 0 0 

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

ปี 25  - 2555  0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2  - 2554 35 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2552 - 2553 41 0.00 8,421.54 0 0 

ปี 2551 - 2552  .  8,421.54 0 0 

ปี 2550 - 2551 ,  .  8,421.54 .   

ปี 2550 )(   .  , .    

ปี 2549 )(   .  , .  .   

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

การเงินเฉพาะกิจการไมเ่ทา่กบักําไรในงบการเงินรวม 

  ( ) ผลการดําเนินงาน  เดือน (มกราคม – มีนาคม)
 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัทมีโครงสร้างการจดัการซงึประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะจดัการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซงึปัจจบุนับริษัทมีจํานวน

กรรมการทงัหมด 8 คนโดยมีกรรมการทีเป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ 

รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที 31 มีนาคม 2560  

รายชอื ตําแหน่ง 
จํานวนครัง 

การประชุม 

จํานวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานกรรมการ 5     5 (ก) 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ 5 5 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการอิสระ 5 5 

4. นายหตัถศกัด ิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการอิสระ  5 5 

5. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ  5 5 

6. นายปิยชุ กปุต้า กรรมการ  5     5 (ข)     

7. นายรังกะนาร์ท  รากปุะติ เราว์ กรรมการ  5     4 (ค) 

8. นายราจีฟ มงักัล กรรมการ  5 5 

9. นายอาชีช อนปัุม กรรมการ 5    1(ง) 

หมายเหตุ : 

1. การเปลียนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี  

 1.1 นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ ดํารงตําแหน่งแทน นายอาชีช อนปัุม เนืองจากลาออก มีผลวนัที 29 เมษายน 2559 

2. คําอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

 (ก) – (ง) ประชมุผ่านระบบวีดีโอ จํานวน 1 ครัง  

กรรมการทีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท 

นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจดัการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกนัและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือนายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจัดการ หรือ นายราจีฟ มงักลั กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือชือร่วมกบั นายธราธร เปรมสนุทร รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าทีในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทงันี คณะกรรมการไม่สามารถอนุมติัหรือพิจารณากําหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรือง ดงัต่อไปนี 

1. การกู้ ยืมในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

2. การให้กู้หรือให้หลกัประกนั การชดใช้ค่าเสียหาย การคําประกนัหนงัสอืรับรองการให้การสนบัสนนุ หรือคํามนัในลกัษณะที

คล้ายคลงึกนัแก่บุคคลใดๆ ทีมิได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท เว้นแต่ตามทีอนญุาตในสญัญาหลกัในการ

ปรับโครงสร้างหนี หรือตามทีกําหนดในแผนฟืนฟูกิจการ ของ N.T.S.  

3. การลงทนุใดๆ ในวงเงินเกินห้าสบิล้านบาททีไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุม่บริษัท 

4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนญุาตใดๆ เกียวกบัทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ทีมีมลูค่าทางบัญชีเกินห้าสบิล้านบาท ซึง

ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจําปีของกลุ่มบริษัท 

6. ธุรกรรมใดๆ กบับคุคลทีเกียวข้องกนัซึงมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ 

7. การเปลยีนแปลงนโยบายทางการบัญชี การอนมุัติงบการเงินประจําปี รวมงบการเงินประจําปีเดียว และงบการเงินรายไตร

มาสของกลุ่มบริษัท 

8. การเปลยีนแปลงทีเกียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ หรือเลกิประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาริษ สมารัมภ์ ประธาน 4 4 

2. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล กรรมการ 4 4 

3. นายหตัถศกัดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ กรรมการ  4 4 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กํากบัดแูลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีตามทีกฏหมายกําหนดอย่างโปร่งใส 

ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบัญชีสากล 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสียงขององค์กร 
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5. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท 

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทงัการประเมินผลการตรวจสอบ การดําเนินงาน

ด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลกัวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฏหมายของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันีเพือให้มนัใจว่ารายการดงักลา่ว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบติังานของสาํนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผู้สอบบัญชี 

9. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

 ความเห็นเกียวกบัความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชือถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จํานวนครังของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัร 

 รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตงั ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้น และเข้าร่วม

ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง  

11. แต่งตงั ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้างผู้อํานวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน )ถ้ามี (หรือ การว่าจ้าง การเปลยีนแปลง

การว่าจ้างสาํนักงานตรวจสอบภายในอืนๆ 

12. พิจารณางบประมาณและกําลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสาํนกังานตรวจสอบ

ภายในอืน 

13. ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฏหมายกําหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย  
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รายชือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธาน 
 

3 3 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการ 
 

3 3 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล กรรมการ 
 

3 3 

4. นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 
 

3 3 

  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

ด้านบรรษัทภิบาลและสรรหา 

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบติัด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรืองการปฏิบติังานเพือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบรรษัทภิบาล

ตามทีกําหนด 

3. นําเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที

หมดวาระหรือกรณีอืนต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาสรรหาผู้ทีเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทพจิารณาอนุมติั 

5. จดัให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพฒันาการปฏิบติังานและการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ด้านพิจารณาผลตอบแทน 

1. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีคณะกรรมการ

บริษัทแต่งตงั เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติ 

2. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองค่าตอบแทนสําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่สายการผลติ และ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

3. พิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ และการกําหนดค่าตอบแทนดงักลา่วให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดย

คํานงึถงึปัจจยัต่างๆ และบริษัทอืนทีอยู่ในอตุสาหกรรมลกัษณะเดียวกนัประกอบด้วย 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

4. พิจารณาและเสนอคําแนะนําในเรืองงบประมาณการขนึค่าจ้าง เงินรางวัลประจําปี และผลตอบแทนของพนกังานบริษัท

และบริษัทย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุัติ 

5. งานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รายชือคณะจดัการ 

รายชือ ตําแหน่ง 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน ประธานคณะจดัการ 5 5 

2. นายปิยชุ กปุต้า คณะจดัการ 5 5 

3. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ คณะจดัการ 5 5 

4. นายราจีฟ มงักัล คณะจดัการ 5 5 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะจดัการ 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อ

สภาพเศรษฐกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.  พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามทีฝ่ายบริหารเสนอมา เพือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.  กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพือ

ประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดําเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

4.  ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทงันีคณะจัดการอาจมอบอํานาจหน้าทีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรืองใด เรืองหนงึหรือหลายเรือง

ตามทีคณะจดัการ พิจารณาเห็นสมควรได้ 
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การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

รายชือ 
จาํนวนครัง 

การประชุม 

จาํนวนครัง 

เข้าร่วมประชุม 

1. นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 1 1 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ 1 1 

3. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล 1 1 

4. นายหตัถศกัดิ ณ ป้อมเพ็ชร์ 1 1 

5. นายธราธร เปรมสนุทร 1 1 

6. นายปิยชุ กปุต้า 1 1 

7. นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์ 1 1 

8. นายราจีฟ มงักัล 1 1 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 10 คน ดงันี 

รายชือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายราจีฟ มงักัล กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - การผลติ 

3. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี (ก) ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี  

4. นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

5. นายไพฑูรย์ เชือสขุ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ - จดัหา 

6. นายชยัเฉลิม บญุญานวุัตร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย 

7. นายอมิท คนันา ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -  บริหารการลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

8. นายอรุน คมูาร์ ชอว์ดารี   ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบรีุ 

9. นายพรชัย ตงัวรกลุชยั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง 

10. นายรุ่งโรจน์ เลศิอารมย์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี 

หมายเหต ุ : การเปลียนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี 

(ก) นายจายันทา ชาคราบอร์ตี ได้รับการแต่งตงัให้ดํารงตําแหนง่แทน นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลกิาร์ เนืองจากลาออก  

มีผลวนัที 15 กนัยายน 2559 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

1. ดแูล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจเพือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ

ข้อบงัคบับริษัทตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนด และอนมุัติโดยทีประชุมคณะกรรมการ 

ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเกียวข้องและ ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

2. จดัทําแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพือนําเสนอต่อ

คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณากลนักรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจก่อนทีจะนําเสนอต่อคณะจดัการ 

(คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท 

4. มีอํานาจในการอนุมติัการดําเนินธุรกิจปกติในเรืองต่างๆ อาทิเช่น การจัดซือวัตถดิุบ ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร และรายจ่ายลงทนุภายในวงเงินทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้จดัมีเลขานุการบริษัทมาตงัแต่ปี 2546 โดยเลขานกุารบริษัทปฏิบติัหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความ

ซือสตัย์สจุริต ปัจจบุนัเลขานกุารบริษัท ชือนางอริศรา ณ ระนอง ได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 9 

พฤษภาคม 2560 แทนนางสาวปรารถณา สงิหะเนติ ซึงลาออกจากบริษัท เมือวนัที 30 เมษายน 2560 เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ทีมี

ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานกุาร ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเกียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าทีของ

เลขานกุารบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าทีและความรับผิดชอบหลกัดังนี 

1.  ดแูลและจดัการเรืองการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

2.  จดัประชุมผู้ ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชมุ 

3.  จดัเก็บเอกสารและรายงานทีเกียวข้อง 

4.  ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการในการปฏิบติัตามกฏหมาย กฏระเบียบทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5.  ดแูลและให้ข้อเสนอเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท 

6. ดแูลให้บริษัทสามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กฏหมาย และแนวปฏิบติัด้านตลาดทนุได้อย่างถกูต้อง 

7.  ดแูลเรืองอืนๆ ทีเกียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น 

8.  ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติทีประชมุของคณะกรรมการบริษัท มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยเป็นค่าตอบแทนทีมี

ความเหมาะสม สมเหตุสมผล เพียงพอ ยุติธรรม และไม่จ่ายเงินเกินสมควร สามารถจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารทีมี

คณุภาพสามารถปฏิบติังานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี 

เนืองจากการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรืองเกียวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนัน ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ของบริษัทนนั คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน

โดยรวมและผลการดําเนินงานของบริษัท ซึงเป็นค่าตอบแทนทีอยู่ในระดับเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลกัษณะ

เดียวกนั ทงันี บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทย่อย 

 

สาํหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ ผล
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การปฏิบติังานสว่นบคุคล รวมถงึผลการดําเนินงานของบริษัททงัในระยะสนัและระยะยาวประกอบด้วย ซึงเป็นค่าตอบแทนทีใช้

เป็นบรรทดัฐานทีได้ตกลงไว้ร่วมกนั สามารถสร้างแรงจงูใจในการกํากบัดแูลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมนัคงต่อไป 

 

(1) ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนของกรรมการทีเป็นตวัเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท มีกําหนดจ่ายทกุไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา ซงึแบ่งจ่าย

เป็นรายไตรมาส และค่าเบียประชมุ ซงึจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีมาเข้าร่วมประชมุ 

กรณีทีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ บริษัทจะคํานวณจ่ายตามสดัสว่นจํานวนวนัทีกรรมการดํารง

ตําแหน่งในไตรมาสนนัๆ 

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าทีประชุมผู้ถอืหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน  

  ค่าตอบแทน เบียประชุม 

  )บาทต่อปี(  (บาทต่อครัง) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 

 รองประธาน 525,000 21,000 

 กรรมการ 472,500 21,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 

 กรรมการ 115,500 10,500 

คณะจดัการ  ประธาน  15,750 

 กรรมการ  10,500 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

ประธาน 

กรรมการ 

150,000 

75,000 

15,750 

10,500 
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2559-2560 

ลาํดับ 

ที 
ชือ – นามสกุล 

ค่าตอบแทน )บาท(  

คณะ 
กรรมการ 

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 คณะ 
จัดการ 

คณะ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหา และพจิารณา

ผลตอบแทน 

จาํนวนรวม
ทังหมด 

1. นายทะชาร์ต วชิวะนาร์ท นเรนดรัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะจดัการ  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

- - - - - 

2. นายมาริษ  สมารัมภ์ 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

577,500.00 231,000.00 - 106,500.00 915,000.00 

3. ผศ.รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

577,500.00 157,500.00 - 106,500.00 841,500.00 

4. นายหตัถศกัดิ  ณ ป้อมเพช็ร์ 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

577,500.00 157,500.00 - - 735,000.00 

5. นายธราธร  เปรมสนุทร 
กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน 

577,500.00 - - 106,500.00 684,000.00 

6. นายปิยุช กุปต้า  
กรรมการ  

กรรมการคณะจดัการ 

139,125.00 - - - 139,125.00 

7. 
 

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 
กรรมการ  

กรรมการคณะจดัการ 

81,779.00 - - - 81,779.00 

8. 

นายราจีฟ มงักลั 
กรรมการบริษัท 

กรรมการคณะจดัการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

- - - - - 

รวม 2,530,904.00 546,000.00 - 319,500.00 3,396,404.00 

หมายเหต ุ ตามแนวปฏิบตัิของกลุม่ทาทา สตีล กรรมการผู้ทีได้รับการแต่งตงัจากกลุม่บริษัท ทาทา สตีล ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการในกลุม่บริษัท 

ทาทา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัททีตนเข้าไปดํารงตําแหนง่ ซงึมีผลตงัแต่  มิถุนายน  เป็นต้นไป จนกวา่

จะมีการเปลียนแปลง อย่างไรก็ตาม กรรมการลําดบัที  และ  ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ซงึมีผลมาตงัแต่วนัที 

 กรกฎาคม  และวนัที  กุมภาพนัธ์  ตามลําดบั 
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวลัประจําปีในปี 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 

2560) รวม 12 คนรวมเป็นเงินทงัสนิ 49.66 ล้านบาท (รวมผู้บริหารทีพ้นสภาพระหว่างปี) 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

บริษัทไม่มีการกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลกั 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลัก 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยทีเป็นธุรกิจหลกั ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี ในปี 2559 - 2560  

(1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ได้รวมไว้ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว 

ค่าตอบแทนอืน 

เงินช่วยเหลอืการปฏิบติังานประจําต่างจงัหวดั/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลอืการเดินทางในปี 2559 - 2560 จํานวน 6.26 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอืนทีมอบให้แก่กรรมการ 

บริษัทไม่มีกําหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอืน เช่น โบนสั เบียเลียง หรือเอกสทิธิพิเศษอืน ๆ แก่กรรมการ  

อย่างไรก็ตาม Tata Steel Limited ได้จดัให้มีการจัดทําประกนัภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ให้แก่

บริษัทและบริษัทย่อยทวัโลกในวงเงินประกนัจํานวน 200 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ การประกนัเรืมต้นตงัแต่ 1 เมษายน 2560 ถงึ  

31 มีนาคม 2561 โดยจะมีการต่ออายทุกุปี 

ค่าตอบแทนอืนทีมอบให้แก่ผู้บริหาร 

 เงนิกองทุนสํารองเลียงชีพ 

บริษัทจดัให้มีการสมทบเงินกองทนุสาํรองเลียงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็น

อตัราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสาํหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2559 

- 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) รวมเป็นเงินทงัสนิ 3.13 ล้านบาท 

 รถประจําตําแหน่ง 

บริษัทได้มีการจดัหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย 

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีนโยบายทีจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สทิธิในการซือหลกัทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น 

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

ของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าทีความรับผิดชอบและศกัยภาพของผู้บริหารประกอบกนัด้วย 

บุคลากร  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัท รวมทังบริษัทย่อยทงัสามบริษัทมีพนกังานทงัหมด 1,228 คน โดยในปี 2559 - 2560 บริษัทได้

จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทงัสนิ 265.83 ล้านบาท ซงึผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืค่า

ครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลอืพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลยีงชีพ เป็นต้น 

นอกจากนี บริษัทย่อยทงัสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท รวมจํานวนทงัสนิ 660.39 

ล้านบาท 

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน   

ปี 2559-2560 

(31 มีนาคม 2560) 

บมจ. 

ทาทา สตีล 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 

เอ็น. ที. เอส 

สตีลกรุ๊ป 

บจก. 

เหล็กสยาม 

( ) 

บจก. 

เหล็กก่อสร้าง

สยาม 

พนกังานบริหาร )คน(  51 11 10 9 

พนกังานบงัคบับัญชา (คน) 191 62 51 51 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 85 274 197 236 

พนกังานในสาํนกังานใหญ่ )คน(  172 - - - 

รวม )คน(  327 347 258 296 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 265.83 262.87 187.39 210.13 

 

ทงันี ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลยีนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคญั และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาํคัญ แต่

อย่างใด 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกํากับและดูแลกิจการ 

บริษัทมุ่งมนัทีจะสง่เสริม ดแูลกิจการทีดีควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างจิตสาํนกึต่อผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่ม เพือเป็นเสมือนกระจกเงาที

สะท้อนให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง บริษัทยังมี

ความตังใจทีจะพัฒนาธุรกิจเพือให้สอดคล้อง หรือบรรลตุามข้อกําหนด ทีอยู่ภายใต้แนวทางการกํากับและดูแลกิจการทีเป็น

ธรรมและโปร่งใส 

ดงันนั นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุตาม “หลกัจรรยาบรรณของทาทา Tata 

Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กําหนดนโยบายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตงัแต่ปี  และได้ทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทนัสมยัและสอดคล้อง

กบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาํหรับเนือหานนัครอบคลมุเกียวกบัหลกัการและแนว

ปฏิบติัในเรืองของโครงสร้างหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สทิธิของผู้ ถือหุ้น

และการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานงึถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี และการควบคุมภายในและระบบการบริหาร

ความเสยีง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ถือเป็นจํานวนทีเหมาะสมกบัขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีเป็นอิสระ

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

เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทีมีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลมุสาย

งานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บญัชี การเงินและธุรกิจเหล็ก และเพือแบ่งแยกบทบาทหน้าทีให้ชดัเจนและก่อให้เกิดความสมดุลใน

อํานาจการดําเนินงาน ผู้ทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จดัการใหญ่ในฐานะผู้นํา

ด้านบริหารงานประจําไม่เป็นบคุคลเดียวกนั 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงั คณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 คณะทําหน้าทีกลนักรองงานเฉพาะเรือง และเสนอเรืองให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

สาํหรับรายชือกรรมการในแต่คณะพร้อมทงัขอบเขตอํานาจหน้าทีปรากฏอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 
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9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(1) กรรมการอิสระ  

ในการสรรหากรรมการอิสระ  จะผ่านการกลนักรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

(Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซงึประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 คน จาก

จํานวนกรรมการทงัหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือลงมติเลอืกตัง หรือแต่งตงั โดย

จะพิจารณาคัดเลอืกตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทงัคุณสมบติัพิเศษเพิมเติม ตามนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทซงึมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เพือให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษัท ซงึได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว ดงันี 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. เป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล มีคณุธรรม ประวติัการทํางานโปร่งใส และ

สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. เป็นผู้ทีสามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท เพือติดตามการดําเนินงานของบริษัท โดย

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอืนๆ ในจํานวนทีเหมาะสม 

4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสดัสว่นทีมีนยัสําคัญในกิจการทีมีลกัษณะอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัหรือกิจการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

5. สาํหรับกรรมการทีเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานทีผ่านมา และผลการประเมิน

ศกัยภาพประกอบด้วย 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติ

บคุคลทีอาจมีความขดัแย้งโดยให้นบัรวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสยีใน

ลกัษณะดังกลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
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3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุหรือบคุคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดบั

บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบตุร รวมทงัคู่สมรสของบุตร 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที

อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ทีอาจมีความขดัแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีทงัทางตรงและทางอ้อมในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดงันี 

4.1 รายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ เช่น การขายสนิค้า ซือวัตถดิุบ หรือให้บริการทีมีมูลค่า

ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน 

4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

4.3 รายการเกียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ สทิธิ และให้หรือรับบริการ 

4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ ยืม คําประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีสนิ รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซงึเป็นผลให้มีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ซงึมีมูลค่าตงัแต่ 

ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ทีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่าภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหว่าง

หนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จัดการของสาํนักงานสอบบญัชี ซงึมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน

ได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษาทางการเงินซงึได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทงันี 

ในกรณีทีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่น ผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ

ดงักลา่วมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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9. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

10. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือตดัสนิใจในเรืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 

12. เป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อายุเกษียณ 

อายเุกษียณของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทคือ 70 ปี โดยกรรมการผู้ทีมีอายุครบ 70 ปีแล้ว สามารถดํารงตําแหน่งได้จน

ครบอาย ุ75 ปี ทงันีขนึอยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง 

กรณีเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตังกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้

ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ  หุ้นต่อ  เสียง ตามจํานวนหุ้นทีตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ ทีเป็นประธานที

ประชมุมีเสยีงชีขาดเพิมเป็นอีกหนงึเสยีงทงันีในการเลอืกตงักรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นรายบคุคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตามจํานวน

หุ้นทีตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากเหตุอืนนอกจากครบกําหนดออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณา

แต่งตงับคุคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ง

กรรมการได้เพียงวาระทียงัเหลอือยู่ของกรรมการซึงตนแทน ทังนี มติการแต่งตังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู่ 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามทีระบไุว้ข้างต้น หวัข้อ (1) 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามทีระบไุว้ข้างต้น สาํหรับการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดบัสงู คณะจดัการจะเป็นผู้พิจารณาเบืองต้นในการกลนักรองสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบติัครบถ้วนเหมาะสม มี

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น

อย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรรลวุัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กํากบั

ดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินทนุของบริษัท ดงันี 

1. สง่เสริมให้บริษัทย่อยนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีมาปฏิบติั 

2. คดัเลอืกบคุคลทีมีความรู้ความชํานาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

3. กํากบัดแูลโดยผ่านกรรมการตวัแทนและผู้บริหาร และนโยบายทีกําหนดโดยบริษัทแม่ 

4. พิจารณาเรืองทีมีความสาํคญั เช่น กลยทุธ์ แผนธุรกิจ การเพิมทนุหรือลดทนุ การลงทนุ รวมทงันโยบายทีสาํคญัต่างๆ 

5. ติดตามผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตตามกฎ ระเบียบทีเกียวข้องของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ การทํารายการ

ระหว่างกนั การได้มาและจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและทนัเวลา รวมทังดูแลให้มีการจัดทํา

บญัชีและรายงานทางการเงินถกูต้องตามทีควร ตามกฎหมายทีเกียวข้องและมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป 

7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือให้มันใจว่ามีการควบคุมภายในทีกําหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล 

 

9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี  และกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนใน

จรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงได้กําหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้

ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัภาระหน้าทีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ทังของตนเอง

รวมทังคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตาม

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึบทกําหนดโทษทีระบไุว้เป็นอย่างดี 

กรณีทีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลกัทรัพย์และ/หรือมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะทําหน้าทีสรุปและรวบรวมรายงานดงักลา่วและเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง พร้อมทัง

ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วย 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคมุการใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการกําหนดนโยบายเกียวกบัการป้องกนั

การใช้ข้อมลูภายในเพือใช้ประโยชน์สว่นตวั (Abusive Self-dealing) เช่น การซือขายหลกัทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน 

(Insider Trading) ซงึกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถงึพนกังานในหน่วยงานทีเกียวข้องกบัข้อมลูทางการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อกําหนดเกียวกบัระยะเวลาการห้ามซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ดงันี 
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1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สปัดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส 

และงบการเงิน ประจําปีของบริษัทและภายใน 24 ชัวโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว (Blackout period) 

2. กรณีทีเป็นข้อมูลทีสําคัญอืนซึงยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้

กําหนดห้ามมิให้ทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนันสู่

สาธารณะทงัหมดแล้ว 

ทงันีกรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ ก่อน

การซือขาย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในรอบปีบญัชี เมษายน 2559 - มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจํานวนรวม 4,208,000 

บาท 

(2) ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2559 - มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอืนๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบ

การเงินตามนโยบายของกลุม่บริษัท, ค่าเดินทาง, ค่าเบียเลยีง, ค่าทีพกั เป็นต้น จํานวน 2,034,684  บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท สาํนักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงักัด บุคคล หรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบ

บญัชีสงักดัดงักลา่ว 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมา

โดยตลอด ซึงปัจจุบันได้ยึดหลกัการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบ

ไปด้วยหลกัการและแนวปฏิบติัทีดีเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ ถือ

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

คณะกรรมการ และเพือเป็นการยกระดบัมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทให้สงูขึน บริษัทจึงได้

กําหนดหลกัการสําคัญในแต่ละหมวดไว้ใน“บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นํามาปรับใช้ตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากทีสุดรวมทังทําการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อ

ภาวะการเปลยีนแปลงทีเกิดขนึอยู่เสมอ 
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ทงันี ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกํากบัดแูลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที

จะพฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนือง สําหรับรอบปี 2559-2560 รายงานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท

ในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดงัน ี

หมวด 1 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายในฐานะทีเป็นเจ้าของเงินทุน โดยกําหนดนโยบายสนับสนุนและ

สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิของตนอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ อัน

เป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น ซงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดงันี 

1. สิทธิขันพืนฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น การซือขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกําไร/เงินปันผลอย่างเท่า

เทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลียนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลียนแปลง

อํานาจควบคมุ และการซือขายสนิทรัพย์ทีสําคัญของบริษัทรวมทังสิทธิในการได้รับการปฏิบัติทีเท่าเทียมในการรับซือหุ้น

คืนโดยบริษัทเป็นต้น 

2. สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตังกรรมการและกําหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกําไรและการ

จ่ายเงินปันผล การแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การ

เพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมทีสําคัญซึงมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

เป็นต้น 

3. สิทธิอืนๆ ทีกฎหมายกําหนดไว้  

นอกจากการสนบัสนนุและสง่เสริมการใช้สทิธิข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียด

สรุปได้ดงันี 

- มีขนัตอนการเข้าร่วมประชมุทีไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

- จดัสถานทีประชมุทีมีการคมนาคมทีสะดวกและระบบขนสง่มวลชนเข้าถงึ 

- จดัทําคําอธิบายเกียวกบัเอกสารหลกัฐานเพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

- จดัให้มีเจ้าหน้าทีผู้ทีมีความชํานาญพร้อมทงัอปุกรณ์ทีเพียงพอ เพือรองรับผู้ ถือหุ้นทงัในด้านการตรวจสอบเอกสารและ

การลงทะเบียน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้ แทน

ของตนเองหรือเสนอชือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะมีขันตอนที

ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือลด

ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

- จดัให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นกรณีทีไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้ 
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- ใช้ระบบบาร์โค้ด(Barcode) ในการลงทะเบียน ทําให้ขนัตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้า 2 ชัวโมง ก่อนเริมประชุม นอกจากนี ภายหลงัจากการประชุมได้

เริมแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ

ยงัไม่ได้ลงมติได้ด้วย 

ทงันี บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานกุารบริษัท ทําหน้าทีดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยผู้

ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ทีโทรศพัท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210 

 

หมวด 2 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนกัถงึหน้าทีในการดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทังผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นทีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่นกัลงทนุ สถาบนัผู้ ถือหุ้นต่างชาติ รวมทงัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ด้วยการถือปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ดงันี 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในแต่ละปีบริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสนิสดุรอบปีบญัชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึง

เรียกว่า การประชมุสามญัประจําปี และการประชมุนอกเหนือจากนี จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีทีผ่านมาบริษัท

ไม่มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ได้จัดขึนเมือวันที 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม อนันตรา 

สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที 30 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้ มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม และทําการรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุด

ทะเบียน พกัการโอนในวนัที 31 พฤษภาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกทีจะก่อให้เกิดการจัดประชุมทีดีซึงครอบคลมุเกียวกับ ข้อมูลเกียวกับวัน เวลา 

สถานที วาระการประชมุ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ขนัตอนการออกเสยีงลงมติ และข้อมูลทีเกียวข้องกับเรืองที

ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้

สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซงึเป็นนายทะเบียนหลกัทรพย์ของบริษัท ดําเนินการ

จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมกบัเอกสารทีเกียวข้องทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน 

ก่อนวนัประชมุดงันี 
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1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ทีมีรายละเอียดเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมทีกําหนดไว้เป็นเรืองๆ 

อย่างชดัเจนพร้อมทงัระบวุ่าเป็นวาระเพือทราบ/เพืออนมุติั/เพือพิจารณา ระบ ุวตัถปุระสงค์ และเหตผุล ตลอดจนความเห็น

ของคณะกรรมการในแต่ละวาระทีเสนอไว้ ซงึถือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาทีเพียงพอต่อการตดัสนิใจ 

2. หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ทังแบบ ก ซึงเป็นแบบทัวไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึงเป็น

แบบทีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสยีงในแต่ละเรืองได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง”และแยกให้ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิออกเสยีงตังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลอืกตงักรรมการ 

3. ข้อมลูเกียวกบักรรมการอิสระ ทีบริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นได้แก่ ชือ อายุ ทีอยู่ และการมี  /ไม่มีส่วนได้

เสยีในวาระทีเสนอในการประชมุ 

4. รายงานประจําปี ทีมีทังข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทังจัดส่งรายงานประจําปีทีเป็น

รูปเลม่แก่ผู้ ถือหุ้นทีได้แจ้งความประสงค์มายงับริษัท( 

5. คําอธิบายเกียวกบัเอกสารหลกัฐาน เพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

6. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. แผนทีตงัสถานทีจดัประชมุ 

 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ดําเนินการดงันี 

1. ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  

3 วนั 

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

บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพือให้ผู้ ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอใน

การศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

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

เพือบรรุจเป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า การเสนอชือบคุคลเพือสรรหาและแต่งตังเป็นกรรมการ 

และการส่งคําถามเกียวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า โดยให้ส่งข้อเสนอหรือคําถามดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อักษรถึง

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพือเสนอต่อไปคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดงัน ี

 

 การเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระ และ   ระหว่างวนัที 1 เมษายน - 30 เมษายน  

เสนอชือบคุคลเพือสรรหาและแต่งตงัเป็นกรรมการ  

 การสง่คําถาม     ระหว่างวนัที 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 
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นอกจากนี ในบริเวณจดุลงทะเบียน บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรม

เชิญผู้ ถือหุ้นร่วมบริจาคถงุเท้าใหม่ให้แก่นกัเรียนทีอยู่โรงเรียนห่างไกล บธูรายงานผลงานและโครงการด้าน CSR และ บูธแนะนํา

และให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัผลติภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น 

 

ก่อนเริมการประชุม 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกียวกับการ

ประชมุได้แก่ การออกเสยีงลงคะแนนการนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนน 

ระหว่างการประชุม 

ประธานในทีประชมุได้ดําเนินการประชมุอย่างโปร่งใสตามลาํดบัวาระโดยไม่มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรืองอืนนอกเหนือจากที

ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุแต่อย่างใด นอกจากน ียงัได้จดัสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อน

ทําการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตังกรรมการ 

ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตงัคําถามต่อทีประชมุ รวมทงัให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที 

สาํหรับการออกเสยีงลงคะเเนน บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นด้วยการใช้บตัรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการ

ลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง (Inspector) ทําหน้าทีดแูลการนบัคะแนนและการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

สาํหรับการนบัคะแนนเสยีงจะคํานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นทีออกเสียง 

“ไม่เห็นด้วย” /“งดออกเสยีง” และนํามาคํานวณหกัออกจากผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทงัหมด โดยสทิธิในการออกเสียงลงคะแนน

คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง  

สาํหรับผลการลงคะแนนเสยีงจะถกูประกาศหลงัจากเสร็จสินการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี บริษัทได้

จดัให้มีการบนัทกึภาพการประชมุในลกัษณะสอืวิดีทัศน์ด้วย 

หลังการประชุม 

บริษัทได้แจ้งมติทีประชุมพร้อมทังคะแนนเสียงที (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 

(www.set.or.th) โดยทนัทีภายหลงัจากเสร็จสนิการประชมุ และจดัทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกฎหมาย

กําหนด ซงึรายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดงันี 

1. รายชือพร้อมตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทังผู้ เกียวข้องทีเข้าร่วมประชมุ 

2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง  

3. ประเด็นคําถาม - คําตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
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4. มติทีประชมุและผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ตามทีได้ระบไุว้ในบตัรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงทีเห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง 

ทงันี ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุทงัทีมาด้วยตนเองและทีรับมอบฉันทะจํานวน 547 คน นับ

รวมจํานวนหุ้นได้ทังสิน 6,217,998,324 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.83 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท จํานวน 

8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทังคณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

รวมทงักรรมการทกุคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทังฝ่ายกฎหมาย ได้เข้า

ร่วมประชมุอีกด้วย เพือทําหน้าทีร่วมชีแจงและตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องต่อผู้ ถือหุ้น 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนําข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียด

ปรากฎอยูใ่นหวัข้อ 9.5  

ทงันี ในปีทีผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่

อย่างใด 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทังบุคคลทีเกียวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที

เกียวข้องตามแบบรายงานทีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ เมือได้รับการแต่งตังให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และมีการ

เปลยีนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททําหน้าทีรวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทํารายการทีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกนั เป็นต้น 

การทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดมาตรการและขนัตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทังถือปฏิบัติตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในเรืองทีเกียวกับการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีทีอาจมี

การพจิารณารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาจะไม่

เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทังนีเพือ

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
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สาํหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึนใหม่จะคํานึงถึงขนาดของรายการโดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุัติต่อไป 

นอกจากน ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าทีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัในทุกไตรมาส เพือดูแลและป้องกันการ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอีกด้วย 

ทงันี ในปีทีผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะทีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัททีไม่ใช่บริษัท

ย่อยของบริษัทรวมทังไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเรืองการทํารายการระหว่างกนัหรือการซือขายสนิทรัพย์แต่ประการใด 

หมวด 3 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิงว่าการสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์และความร่วมมือทีดีระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็น

กลไกทีจะช่วยสร้างความมงัคงั ความมนัคงทางการเงิน และความยงัยืนแก่บริษัท ดังนัน บริษัทจึงยึดมันในการคํานึงถึงสิทธิของ

ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทงัสทิธิทีกําหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีทําร่วมกัน โดยการ

รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทังภายในและภายนอกทีได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ  ด้วยความเป็นธรรมอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสยีอย่างสมําเสมอ 

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

TCoC)” ซงึได้ระบถุงึหน้าทีและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชดัเจน 

นอกจากนี บริษัทได้กําหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทําผิด

หลกัจรรยาบรรณ กระบวนการดําเนินการภายหลงัจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ 

“นโยบายการร้องเรียนการกระทําผิดหลกัจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) 

ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่มสามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกียวกับการประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วย

ตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศพัท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ทีปรึกษาจรรยาบรรณ ดงัน ี

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายมาริษ สมารัมภ์ (ถงึวนัที  กรกฎาคม ) 

อีเมล: msamaram@gmail.com 

นางสาวรวีวัลย์ ภิยโยพนากุล (เริมวนัที  กรกฎาคม ) 

อีเมล: veepee @gmail.com 
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ทีปรึกษาจรรยาบรรณ 

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักด ิ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เลขที 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชนั 20 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224 

อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com 

สาํหรับแนวทางการปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในแต่ละกลุม่สามารถสรุปได้ดงันี 

ผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมุ่งมนัทีจะดแูลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิ

บาลและวิสยัทัศน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ อย่างเคร่งครัด 

เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเพิมมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนือง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับธุรกิจของบริษัท

อย่างถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั 

พนักงาน 

บริษัทถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรทีมีคณุค่าอย่างยิง จงึปฏิบติัอย่างเป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนุษยชน ให้โอกาสทีเท่าเทียมกันแก่

พนักงานโดยไม่คํานึงถึงสถานภาพ เชือชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สญัชาติ 

และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็น

เกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีทังของพนักงานและครอบครัว รวมทังกําหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและ

สวสัดิการทีเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทชนันําทวัไป รวมถงึมีกองทนุสาํรองเลยีงชีพเพือให้พนักงานได้มีเงินเก็บออม

ไว้ใช้  

นอกจากนียังให้ความสําคัญในเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมัน

ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในทกุระดบั และครอบคลมุในทกุวิชาชีพอย่างต่อเนือง เพือเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างให้องค์กร

เกิดการพฒันาอย่างยงัยืน 

ลูกค้า 

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมันทีจะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ตลอดจนดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ เพือ

ประโยชน์และความพึงพอใจสงูสดุ ทังในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาทีเป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพือ

ตอบสนองความต้องการทีหลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับข้อร้องเรียนเกียวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษา
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ความลับของลกูค้า รวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีทีพบว่า

ผลติภัณฑ์ไม่ได้คณุภาพหรือตํากว่ามาตรฐาน 

คู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลกัจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท TATA ทีเรียกว่า TCoC ในการ

ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึงถือเป็นหลกัปฏิบัติทีเป็นเอกภาพเดียวกันสําหรับ

กลุม่บริษัทในเครือ TATA รวมถงึความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัย

ให้กบัผู้ รับเหมาขนสง่ ทีเข้ามารับสนิค้าทีโรงงานของบริษัททกุแห่งอย่างต่อเนืองและเป็นประจํา 

คู่แข่ง 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าทีสจุริต โดยผ่านแหล่งและ

สอืกลางทีถกูต้องตามกฎหมายเท่านนั บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมลูทีไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพือ

ทําลายคู่แข่งทางการค้า 

เจ้าหนี 

บริษัทปฏิบติัตามสญัญา ข้อตกลง และเงือนไขต่างๆ อย่างรัดกมุและเคร่งครัด ทีมีต่อเจ้าหนี ทงัเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเงินกู้ ยืม

อย่างเคร่งครัดและชําระหนีตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถงึปฏิบติัตามคํารับรองทีให้ไว้แก่เจ้าหนีตลอดระยะเวลาทีมีภาระหนีกับ

เจ้าหนี ตลอดจนให้ข้อมลูแก่เจ้าหนีทกุกลุม่อย่างถกูต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองทีดี มีคณุธรรมโดยกําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคํานึงถึงหน้าทีและ

ความรับผิดชอบทีมีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือเสริมสร้าง

ประโยชน์สขุให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพือสงัคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทังนีบริษัทจะไม่ถือว่าการดําเนินการตามนโยบายที

กําหนดไว้เป็นเพียงทางเลอืกในการปฏิบติั หากแต่จะมุ่งมนัยดึถือเป็นสว่นหนงึของแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วย 

นอกจากน ีบริษัทยงัให้ความสาํคญัต่อการรักษาสงิแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนืองมาโดยตลอด เพือพิทักษ์รักษาสิงแวดล้อม

ให้คงอยู่ในสภาพทีดีตลอดไป ด้วยการดําเนินการและถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดในทกุกระบวนการผลิต และทุกขันตอนการทํางาน 

รวมถงึปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฎหมายด้านสงิแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซงึทกุบริษัทในกลุม่ทาทา ได้มุ่งมันทีจะให้ความสําคัญ

และเป็นผู้นําในเรือง “การเปลียนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนืองมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนียังได้

กําหนดให้มีการนําแนวคิด “คืนสูธ่รรมชาติ (สเีขียว)” มาใช้ในทกุขนัตอนของการดําเนินธุรกิจหลกัขององค์กร อีกด้วย 
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หน่วยงานราชการ 

บริษัทดําเนินการและถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด พนกังานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องทังหมด พร้อมทงัให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการอย่างต่อเนือง 

สือมวลชน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สือมวลชนทัวไป เพือการสือสารต่อไปยังสาธารณชน อย่าง

กว้างขวางบนพืนฐานของความถกูต้อง และทนัเหตกุารณ์ 

หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคญัและตระหนกัในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทงัข้อมลูทางการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่

ข้อมลูทางการเงิน เพือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจลงทนุ และการตดัสนิใจอืนใดของผู้

ถือหุ้น ผู้ลงทุน นกัวิเคราะห์และผู้ มีสว่นได้เสยีอืนไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทวัถงึ และไม่ก่อให้เกิดความสําคญัผิดรวมทัง

มีความเป็นปัจจบุนัและทนัเวลาตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้องได้กําหนดไว้ 

คณะผู้ บริหารมีหน้าทีดูแลให้มีการติดต่อสือสารและเปิดเผยข้อมูลทีสําคัญทังทีเป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี 

(PeriodicReports) เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และการ

รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์รายการ ทีเกียวโยงกัน การร่วมทุน/

ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิมทนุ/ลดทนุ การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือหุ้นคืน เป็นต้น 

ทังนี ได้จัดให้มีหน่วยงาน “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทาง

ต่างๆ ทีสามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่าย ทงัในกรณีปกติและเร่งด่วน  ดงันี 

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ทีครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

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

2. ข้อมูลคําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ 

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

3. ข้อมลูโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัททีเป็นข้อมลูลา่สดุ มีรายละเอียดโครงสร้างทีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัส่วนของผู้

ถือหุ้นสว่นน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุม่บริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้

ถือหุ้นทีแท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึงกรรมการของ

บริษัททุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ  ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ว (รายงานประจําปี/เว็บไซต์บริษัท 

(www.tatasteelthailand.com)) 
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4. ข้อมลูในรายงานประจําปีทีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ ถือ

หุ้น เช่น คําอธิบายเชิงวิเคราะห์เกียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ

แข่งขัน ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร

ระดบัสงู และการเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)) 

5. ข้อมลูในงบการเงินทีมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึง

เป็นผู้ มีความเป็นอิสระและมีคณุสมบติัทีได้รับการยอมรับ รวมทังได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยทีผ่านมา 

บริษัทไม่เคยมีประวติัการสง่งบการเงินทงัรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท 

(www.tatasteelthailand.com)) 

6. ข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั )ถ้ามี(  

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

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้กําหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทํา

หน้าที “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุน

สมัพนัธ์ (Investor Relation) ทําหน้าทีดแูลรับผิดชอบในการติดต่อสอืสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้

ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัวไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอืนทีสามารถเข้าถึงข้อมูลของ

บริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดําเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท www.tatasteelthailand.com ทงันี เพือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชือมนัของบคุคลภายนอกทีมีต่อบริษัท 

นอกจากนี บริษัทยงัมีนโยบายในการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทสูส่าธารณชนโดยผ่านสือสิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และ

นิตยสารต่างๆ เป็นประจําทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต ผู้ ช่วย

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ - การตลาด และการขายเป็นผู้ ให้

สมัภาษณ์ 

ในรอบปี 2559-2560 ภายหลงัจากทีบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปีต่อตลาดหลกัทรัพย์

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จดัให้มีการประชมุกลุ่มร่วมกนักับนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ เจ้าหน้าทีธนาคาร รวมทังสือสิงพิมพ์ทุก

ครังอีกด้วย เพือชีแจงผลประกอบการของบริษัทรวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลียนแปลงของธุรกิจเหล็ก โดยการประชุมแต่ละครัง

จะมีผู้ เข้าร่วมประชมุประมาณ  15-25 คน 

หมวด 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทมุ่งเน้นถงึบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าทีความ

รับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทีจะปฏิบัติหน้าทีด้วย “ความซือสตัย์สจุริต ระมัดระวัง 

และรอบคอบ” โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย บนพืนฐานของความสมัพันธ์ที
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เชือถือต่อกนัระหว่างผู้ ถือหุ้นกบับริษัท นอกจากน ีคณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการทีดีตามทีคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายไว้ เพือให้การกํากับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซือสตัย์ 

สจุริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึงจะทําให้การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสงูสดุและ

ต่อเนือง 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

บริษัทคํานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิง (Check and Balance) และได้กําหนดความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทีชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล

ผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้นํา 

วิสยัทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนียังได้มีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยซึงมีความ

เชียวชาญเฉพาะด้านขนึ เพือให้การพิจารณาในเรืองต่างๆ มีการตดัสนิใจทีถูกต้องและเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี

ยิงขนึ 

และเพือให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ทีเกียวข้องกับกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตังเลขานุการ

บริษัทเพือปฏิบติัหน้าทีต่างๆ   รายละเอียดปรากฎอยู่ในหวัข้อ 8. โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.3 

บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ อุทิศตนและเวลาเพือบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึงผู้ ใดโดยมิชอบ และไม่

ดําเนินการใดๆ ทีเป็นการขดัแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสงูสดุคือการดําเนิน

ธุรกิจให้มนัคง เพือผลประโยชน์ทีสมดลุและยงัยืนของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทังการเพิมมูลค่าของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนืองใน

ระยะยาว ทงันีให้สอดคล้องวิสยัทศัน์และเป้าหมายของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าทีกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจําปีของ

บริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้นําเสนอเรืองดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่าง

เต็มทีบนพืนฐานของความรับผิดชอบ ความระมดัระวัง ความซือสตัย์สจุริต และตรวจสอบได้ ทังนี คณะกรรมการได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนงานทีกําหนดไว้ด้วย เพือให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

และก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ทังนี ในรอบปี 2559-2560  คณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินการพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงาน เป้าหมาย การจัดสรร

งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์การพัฒนา

ขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัของบริษัทในทกุๆ ไตรมาส รวมถงึได้ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัททงัคณะอีกด้วย นอกจากนียงัได้มีการติดตามและดูแลให้ผู้บริหารระดับสงูมีการพิจารณาดูแล ทบทวน 
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ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสียง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีมีการ

เปลยีนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนได้กํากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพือมุ่งสูม่าตรฐานทียอมรับในระดบัสากล 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการ 

1. อนมุติัแผนงานประจําปี งบประมาณรายจ่ายลงทนุประจําปี แผนระยะกลางและระยะยาว 

2. อนมุติัให้มีการกู้ ยืมเงินในวงเงินระยะสนัและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จํานองหรือจํานําสินทรัพย์เพือ

คําประกนัเงินกู้  การลงนามในสญัญาเงินกู้  หรือสญัญาทีเกียวข้องทีอนมุติัแล้ว และ การยกเลกิวงเงินกู้  

3. อนมุติัการเปิด/ปิด บญัชีธนาคาร 

4. อนมุติัการใช้หลกัการบญัชี หรือเปลยีนแปลงหลกัการบญัชี ปรับปรุง /เปลยีนแปลงบญัชีการใช้อตัราค่าเสอืม 

5. อนมุติัการรับรองงบการเงินและจัดสรรกําไรสะสม 

6. อนุมัติการจําหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อืนๆ ทีไม่รวมเรืองทีดินและสิงปลกูสร้าง ทีมีมูลค่า

วงเงินเกินอํานาจอนมุติัของคณะกรรมการบริหาร 

7. อนมุติัการซือ ขาย แลกเปลยีน จํานอง รับจํานอง ขายฝาก รับซือฝาก เช่า ให้เช่า ทีดินและสงิปลกูสร้าง 

8. อนมุติัการดําเนินการด้านทรัพยากรบคุคล ในเรือง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกําลงัพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร

ระดบัสงู และ งบประมาณการขนึค่าจ้างและเงินรางวัลประจําปี 

9. อนมุติัการเข้าร่วมทนุ การลงทนุซือ/ขายหุ้น 

10. อนมุติัเรืองทีต้องนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้น 

หน้าทีของประธานกรรมการ 

หน้าทีหลกัของประธานกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้ นําของคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการ และดําเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ รวมทงัถ่ายทอดมติของคณะกรรมการเพือให้มีการดําเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป  

ด้วยภาระหน้าทีทีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นําด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นําด้าน

การบริหารงานประจํา บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน  ซึง

หมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพันธ์อืนใดอัน

อาจเป็นอปุสรรคต่อการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระ 

บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบทีสาํคญัของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี 

1. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบติัหน้าทีได้อย่างมีประสทิธิผล 

2. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. หารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพือกําหนดวาระการประชมุ 
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4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทังได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่าง

กว้างขวาง 

5. สง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์ทีสร้างสรรค์ ทงัระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายบริหาร 

6. สร้างความมนัใจว่ามีการสอืสารกบัผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสทิธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดย 

นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็นผู้ มี

ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้อีกด้วย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีสอบทานการดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

กฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของหน่วย งานกํากับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสียงที

รัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 

 
บริษัทให้อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มทีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตังแต่ปี 2552 

คณะกรรมการได้จัดตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าทีขึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน และในกรณีทีจําเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากทีปรึกษาภายนอกทีเป็นอิสระได้อย่างเต็มที โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย 

คณะจดัการ  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการบริหาร ตงัแต่ปี 2545 ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 4 คน ทําหน้าที

ควบคมุดูแลกิจการบริษัทตามทีคณะกรรมการมอบหมาย ทังในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอํานาจการ

บริหารงาน แผนธุรกิจ การจดัสรรงบประมาณ และการกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลนักรอง

เรืองต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตังแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 

2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมือวันที 31 มกราคม 

2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพือความสะดวกและความ

คลอ่งตวัในการปฏิบติังานรวมถงึลดต้นทนุของบริษัท 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน และมีกรรมการ

ครึงหนงึเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอทบทวนและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทตลอดจนมีหน้าทีพิจารณากําหนดแนวทางและสรรหาผู้ ที

เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพือทดแทนกรรมการทีครบรอบออกตามวาระ

หรือกรณีอืน และทําหน้าทีด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลียนแปลงและแนวโน้มในเรือง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท 

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทกําหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการ

จํานวนหนงึในสามของกรรมการทังคณะพ้นจากตําแหน่ง โดยลําดับในการพ้นจากตําแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน 

ทังนี กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ โดยมิได้กําหนดระยะเวลา วาระการดํารง

ตําแหน่งของกรรมการชดุย่อยจะเท่ากบัวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนัน กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการ

ชดุย่อยทนัที เมือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทยงัไม่มีนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนอืนทีกรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึงหนึง โดยกรรมการทีเป็น

ชาวต่างชาติเป็นผู้ มีภูมิลําเนาอยู่ในต่างประเทศทําให้ไม่มีการรับตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอืนแต่อย่างใด ส่วน

กรรมการไทยนนัตามข้อมลูประวติักรรมการห้าปีย้อนหลงั ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 

5 บริษัท ดงันนั จงึเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ทีสามารถปฏิบัติหน้าทีและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มทีและ

เต็มความสามารถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้ซึงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอืนยกเว้นกลุม่บริษัทย่อยของบริษัท 

สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึงของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทํางานทังหมดของตนให้แก่บริษัท 

เพือให้เป็นไปตามสญัญาการว่าจ้าง 

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดทีดํารงตําแหน่งในบริษัทอืนนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจําปีอย่างชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดวนัประชมุไว้ลว่งหน้าทกุปีอย่างน้อยปีละ 5 ครัง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอด

ทงัปี พร้อมทังได้กําหนดวาระการพิจารณาทีสําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง

การทบทวนติดตามผลการดําเนินงานไว้อย่างชดัเจน และอาจมีการประชุมเพิมในกรณีทีมีเรืองสําคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่
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ละครังได้มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ระเบียบวาระ พร้อมทังเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วัน

ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุแต่ละครัง นอกจากจํานวนองค์ประชมุทีกฎหมายได้กําหนดไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 

ใน 2 ของจํานวนกรรมการทังหมด บริษัทยังได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขันตําในขณะทีคณะกรรมการด้ลงมติในที

ประชุมด้วยว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการทีดี ทงัน ีประธานกรรมการผู้ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่ง

เวลาอย่างเพียงพอสําหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทัวถึงในแต่ละวาระ ซึงการพิจารณาวาระต่างๆ จะคํานึงถึง

ผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เป็นหลกั สําหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้าง

มาก โดยกรรมการหนงึคนมีหนงึเสยีง และหากมีคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในทีประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชีขาด  อย่างไรก็ตาม 

กรรมการทีมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม  

ภายหลงัเสร็จสินการประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี รายชือ

กรรมการทีเข้าประชมุ กรรมการทีลาประชมุ ผู้ทีเข้าร่วมประชมุ ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 

ในรอบปี 2559-2560 บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 ครัง ในแต่ละครังมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อย

ละ 100 ของจํานวนกรรมการทงัหมด และมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนร้อยละ 100 ของการประชุม

ทงัปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง เพือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมในฐานะเป็นผู้ทีเกียวข้องกับปัญหา

โดยตรง พร้อมทังรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระทีจะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการทีไม่เป็น

ผู้บริหาร เพือให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที นอกจากนี กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม

หารือระหว่างกนัเองเพิมเติมเป็นประจําทกุไตรมาสด้วย 

สรุปภาพรวมจํานวนครังของการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการในปี 2559-2560 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. 

โครงสร้างการจดัการ หวัข้อ 8.1 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท คณะกรรมการได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผล

การปฏิบติังานโดยตนเองเป็นประจําทกุปี ทงันีเพือให้มนัใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย สาํหรับรูปแบบของการประเมินมีทังการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทังคณะและ

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล ซงึคณะกรรมการเลง็เห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครืองมือทีจะ

ช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบติังาน รวมถงึปัญหาและอปุสรรคทีเกิดขนึในรอบปีทีผ่านมา โดยจะนําผลการประเมินมา

วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
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การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทงัคณะ จะพิจารณาจาก1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสมัพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนา

ตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชดุย่อย สว่นการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสียงและการ

ควบคมุภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดํา เนินงาน 

และ 6) การประชมุคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขนัตอนดงัต่อไปน ี

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพือให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 

ถกูต้องและทนัสมยั 

2. เลขานกุารบริษัท รวบรวมแบบประเมินทีได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทําการสรุปผลการประเมินรวมทงัข้อเสนอแนะ 

3. เลขานุการบริษัท นําผลการประเมินพร้อมทังข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน

ต่อไป 

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นัน มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559-2560 กรรมการได้ให้

ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดบัคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน ซงึการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นํา การกําหนดและการปฏิบติั

ตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน การบริหารงาน ความสมัพนัธ์กบักรรมการและบุคคลภายในและภายนอก 

และความรู้ด้านผลติภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทังผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกบับริษัทอืนในหมวดอตุสาหกรรม

เดียวกนั สาํหรับผลการประเมินในปี 2559-2560 เป็นไปตามเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทมุ่งมนัดําเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลกั 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และ

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

และหลกัการสําคัญซึงกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาทา ทังนี เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมี

มาตรฐานทางจริยธรรมในระดบัสงูสดุ 
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จรรยาบรรณของทาทาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทังจัดทําไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับ

คณะกรรมการ คณะจดัการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกทัง

ภาครัฐและเอกชนทีบริษัทดําเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี คณะผู้บริหารของบริษัทได้จดัให้มีการกํากับ ดูแล สือสาร และส่งเสริมให้

พนกังานทกุระดบัได้ยดึถือเป็นแนวทางสาํหรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทํางานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทังในเรืองความ

ซือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกียวกับ

จรรยาบรรณดงักลา่ว รวมทงัต้องลงนามให้คํารับรองทีจะยึดถือประพฤติปฏิบติัตามแนวทางทีได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย 

จรรยาบรรณของทาทาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนันเอกสารฉบับนีจะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพือให้สอดรับกับบรรทัดฐานทาง

วฒันธรรมและกฎระเบียบทีเปลยีนแปลงอยู่เสมอ โดยครังลา่สดุได้มีการปรับปรุงเมือเดือนกรกฎาคม 2558 

กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชันทราบทันที โดยตังแต่ปี 

2551 บริษัทได้แต่งตังทีปรึกษาจรรยาบรรณเพือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรืองทีมีการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณเกิดขนึ 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower 

Policy and Practices”) เพือให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครืองมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ 

หรือเรืองราวการฝ่าฝืนหรือสงสยัว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทาต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือทีปรึกษา

จรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอืนใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบติั 

และตงัแต่วนัที  ตลุาคม  เป็นต้นไป บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCOC” ให้เป็นช่องทางใหม่สาํหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และคู่

ค้า ในการติดต่อกบับคุคลทีสามซงึเป็นองค์กรอิสระจากกลุม่บริษัท ทาทา สตีล มีทีตังอยู่ในประเทศอืน และมีผู้ ชํานาญการทีจะ

บนัทกึเรืองราวเกียวกบัการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทีได้แจ้งให้ทราบ การบริการทังหมดนีจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัและ

สามารถใช้บริการได้ทกุวนัไม่เว้นวนัหยดุใดๆ ทกุเวลา ตลอด  ชัวโมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนีผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที

หมายเลข    หมายเลขโทรศพัท์ทีโทรเข้าใช้บริการจะไม่ถกูบนัทกึ หากผู้แจ้งมีความประสงค์ทีจะไม่ให้บันทึกไว้

เพือมิให้ลว่งรู้ถงึตวัตนของท่าน  นอกจากนนั ยงัสามารถรายงานเรืองราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.speak-up.info/tsth/ 

ซงึจะไม่มีการบนัทกึตวัตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทังสิน ทังนี เพือให้มันใจว่า เรืองทุกเรืองทีรายงานจะเป็นความลบัขันสงูสดุที

จะไม่มีผู้ใดสามารถลว่งรู้ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บนัทกึไว้ 

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งมนัดําเนินธุรกิจด้วยวิถีทางทียุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสญัญาทีจะป้องกัน ยับยัง และตรวจหาการฉ้อโกง การ

ติดสนิบนและการกระทําการทุจริตคอร์รัปชันทังปวง นอกจากนี บริษัทยังได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทังภาครัฐและภาคเอกชนเพือสร้าง

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

ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทว่า “เป็น

บริษัทที ผ่านกระบวนประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม

เกณฑ์ที  CAC กําหนดไว้” 

นอกจากนีบริษัทยังได้เป็นส่วนหนึงของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพือประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คํามันในการ

สง่เสริมสทิธิเด็กและหลกัปฏิบัติทางธุรกิจที The Children Sustainability Forum ซึงจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิ

เซฟ 

ทงันี กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทําการทุจริต

คอร์รัปชนัในทกุรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดําเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที

สามเพือการเรียกร้อง การได้รับหรือให้ได้มา การยืนข้อเสนอ ให้สญัญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทางการเงิน หรือ

ผลประโยชน์อืนใดทีมีมลูค่า หรือผลการปฏิบติัใดๆ ซงึมาจากการทไีปมีอิทธิพลโน้มน้าวทีไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพือให้ได้มาซึง

ผลประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้

จัดตังระบบและกําหนดขันตอนการปฏิบัติทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทัวทังองค์กร ทังในด้านการจัดทํา

รายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุม

กํากบัประเมินผลและทบทวนการทํางานของตนเอง เพือลดความเสยีงของการกระทําทุจริตและการใช้อํานาจในทางมิชอบ และ

ป้องกนัไม่ให้มีการกระทําผิดกฏหมาย 

บริษัทได้จดัตงัหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนเป็นหน่วยงานหนึงภายในบริษัท ตังแต่ปี 2552 และได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ 

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชดัเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ

จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกํากับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการดําเนินงานด้านต่างๆ เป็น

ประจําทกุไตรมาสเพือให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอํานาจหน้าทีและกฏระเบียบต่างๆ รวมทังการประเมินผลการบริหาร

จดัการ ความเสยีงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทังนี คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมี

อิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดําเนินงานทีสาํคญัและการทําธุรกรรมทางการเงินทีสําคญัเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที

กําหนด 

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสยีง  
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การจดัการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทให้ความสาํคญัในเรืองการจดัการเกียวกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ เกียวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทจะดําเนินงานด้วยความซือสตัย์สจุริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้

ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญด้วยการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายทีเกียวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการ

ดําเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นําข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนําไปใช้ เพือ

ประโยชน์สว่นตน กรณีทีกรรมการบริษัทคนหนงึคนใดมีสว่นได้เสยีกบัผลประโยชน์ของเรืองทีกําลงัมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วม

ประชมุหรืองดการออกเสยีง  

นอกจากนี บริษัทยงัให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทีได้กําหนดแนวปฏิบัติในเรือง 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซงึได้ครอบคลมุถงึพนกังานทุกระดบัชนัโดยเคร่งครัดอีกด้วย 

การบริหารความเสียง 

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสียงทีเหมาะสม โดยนําระบบทีเป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของ

บริษัท และแต่งตงัคณะทํางานบริหารความเสยีงซงึประกอบด้วย ฝ่ายจดัการของแต่ละหน่วยงานหลกัของบริษัท และบริษัทย่อย

ทําหน้าทีกําหนด และทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ในการบริหารความเสียงในการดําเนินธุรกิจทัวทังองค์กร รวมถึงกําหนดและ

ทบทวนปัจจยัความเสยีงโอกาสทีจะเกิดความเสยีง และผลกระทบจากความเสยีงทีสง่ผลกระทบต่อเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนกําหนดแผนและกระบวนการทีเหมาะสมเพือลดความเสียงทีเกิดขึนและติดตามผลจากการดําเนินการลดความเสียง 

รวมทงัทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

ทังนี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสียง และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําเพือเป็นสญัญาณเตือนภัย ลว่งหน้าในการป้องกนัหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความ

เสยีหายทีอาจจะเกิดขนึต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฎิบัติหน้าทีของกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที

เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้ บริหารตังแต่เริมเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัท ด้วยการจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ทีเป็นการ

เพิมพนูความรู้ในการปฏิบติังาน จากสถาบนัทีเกียวข้องเป็นประจําและต่อเนือง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของ

รัฐและเอกชน เพือเป็นการเพิมพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและ

พัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนีกรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาใน

หลกัสตูรต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าทีกรรมการจาก IOD เป็นทีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎอยู่ในเอกสารแนบ 1 
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ในรอบปี 2559-2560 มีกรรมการจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับการอบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program (DCP : 230/2016) จาก IOD 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

รายละเอียดในหัวข้อนีอยู่ในหนงัสอื “การพัฒนาเพือความยังยืน” ซงึบริษัทได้แนบตวัเลม่แยกมาให้ต่างหาก 

 

11. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทํา

รายงานทางการเงิน ทังของบริษัทและบริษัทย่อย เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปและเป็นไปตามกฎ

ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) รวมทังข้อกฎหมายทีเกียวข้อง หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี รวมทงั คํานงึถงึความเหมาะสม ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลของระบบ

การควบคมุภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอกและ

หน้าทีอืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

สาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าทีรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความ มี

ประสทิธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย สาํนกังานตรวจสอบภายในได้ทําการรายงานสิงบกพร่องทีตรวจพบและคําเสนอแนะให้

แก้ไขต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพือให้เกิดความมันใจว่า

บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีมีประสิทธิภาพ และให้ความเชือมันว่าบริษัทสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความ

เสยีงในทกุระดบัของบริษัท ได้รับการจดัการด้วยระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) 

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) ครังที 87 (1/2560-2561) เมือวันที 9 พฤษภาคม 2560 ได้

พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบท ีประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

สําหรับปี 2559-2560 และพบว่ามีการควบคุมภายในทีเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในทีบริษัท ใช้มีความสอดคล้องกับ

โครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันใน

สหรัฐอเมริกา (COSO) สรุประบบการควบคมุภายในภายใต้กรอบของ COSO ของบริษัท มีดงันี 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทมีการจดัทําแผนธุรกิจระยะสนั และแผนธุรกิจระยะยาว ซงึได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท แผนดังกล่าวได้จัดทํา

ขนึเพือเป็นแนวทางสําหรับพนักงานในการทีจะบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตาม



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

ความสําเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงมีการสอบทานเป็นครังคราวด้วย บริษัทกําหนดให้มีโครงสร้างองค์กรทีดี ซึงได้

อธิบายถงึอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลในหน้าทีหลกัและหน้าทีอืนๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบาย

ซงึได้รวบรวมนโยบายทังหมดทีส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมทีเหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกําหนด

เกียวกบัจริยธรรม (Tata Code of Conduct) สาํหรับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกําหนดเกียวกับ

จริยธรรมดงักลา่วได้มีการประกาศให้พนกังานทกุคนได้รับทราบและลงนาม 

การบริหารจดัการความเสียงขององค์กร 

บริษัทมีวิธีในการประเมินและระบปัุจจยัความเสียงทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ซึงเป็นผลจากการเปลียนแปลงด้านอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสยีงตามความถีและผลกระทบที

มีต่อความสาํเร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสยีงได้ถกูถ่ายทอดเพือให้หน่วยงานต่างๆ กําหนดกิจกรรมเพือตอบสนอง

ต่อความเสยีง ฝ่ายจดัการได้มีการประชมุติดตามผลการบริหารความเสยีงของบริษัทอยู่เป็นประจํา นอกจากนี การบริหารความ

เสยีงเป็นอีกหนงึวาระทีกรรมการผู้จดัการใหญ่ต้องรายงานในทีประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขนัตอนการปฏิบติังานทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ โดยกําหนดขอบเขต 

หน้าทีความรับผิดชอบ และอํานาจในการอนุมติัของฝ่ายจดัการแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน มีการติดตามดแูลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจําและสมําเสมอ รวมถงึมีระบบการควบคมุภายในเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการ ฝ่ายจดัการและบคุคลทีเกียวข้องอย่างเพียงพอและรัดกุม 

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษัทและฝ่ายจัดการมีความเชือมนัในประสทิธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลทีจดัเตรียมให้กบัคณะกรรมการบริษัทเพือการ

พิจารณา รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทมีการจดัเตรียมโดยสาํนักเลขานุการของบริษัท รายงานการประชมุ

ครอบคลมุถึงการแลกเปลยีนความคิดเห็นในทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงึได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการ

ประชมุ สํานกัเลขานกุารบริษัทได้ปฏิบติัตามหรือให้ข้อมูลช่วยเหลือกรรมการบริษัทตามทีได้รับการร้องขอ บริษัทมีนโยบายการ

แจ้งเบาะแสเพือเป็นช่องทางในการรับทราบเรืองราวร้องทกุข์จากพนกังานทีไม่ต้องการเปิดเผยตวัตนผ่านเว็บไซท์ของบริษัท มี

ช่องทางการติดต่อสอืสารทีหลากหลายกบับคุคลภายนอก เช่น ติดต่อกบัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น บริษัท

ได้จดัทําช่องทางการสอืสารให้กบับคุคลภายนอกกรณีต้องการติดต่อสอืสารกบักรรมการอิสระของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมล

ตรงมาได้ที msamaram@gmail.com   
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ระบบการติดตาม 

ผลการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเป็นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัทได้รับการสอบทานและ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จะถกูนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและอนุมัติ ฝ่ายจัดการของบริษัท 

ได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจําทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพือให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของธุรกิจ สํานักงานตรวจสอบภายในได้กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึงได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสียงจะพิจารณาจากหลายปัจจัยเสียงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า 

ในท้ายทีสดุ สาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของกระบวนการดําเนินงานทีหลาก 

หลายและครอบคลมุบริษัทย่อยทังหมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปีซึงอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานทีรับผิดชอบเพือนําไปใช้ปฏิบัติ รายงานการตรวจสอบและสิงที

ตรวจพบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส 
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12. รายการระหว่างกัน 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

รายการบญัชีทีสาํคญักบับริษัททีเกียวข้องกนั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปีสนิสดุวันที 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 

และ 31 มีนาคม 2558 สรุปได้ดงันี 

ประเภทของรายการระหว่างกัน              หน่วย : พนับาท 

 31 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2559 31 มี.ค. 2558 

ขายสนิค้า 1,027,145 1,166,977 910,270 

เงินปันผลรับ - 52,560 16,800 

รายได้อืน 8,319 8,059 8,703 

ซือสนิค้า 1,400,881 2,147,396 1,125,724 

ซือสนิทรัพย์  7,766 720 - 

ดอกเบียจ่าย 1,520 6,880 - 

ค่าใช้จ่ายอืน 13,001 10,543 20,039 

ลกูหนีการค้า 236,845 175,368 - 

ลกูหนีและเงินให้กู้ ยืม  754 950 812 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน  71,220 71,220 71,220 

เจ้าหนีการค้า 19,691 459,311 290,265 

เจ้าหนีและเงินกู้ ยืม 28,959 12,405 3,213 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า - 46,100 99,658 

หนีสนิระยะสนั - 201,822 - 

หนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี ,  - - 

หนีสนิระยะยาว  - 270,596 270,596 
 

รายละเอียดของรายการระหว่างกนัแต่ละประเภทมีดังนี 

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน  หน่วย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

 บริษัท สยามลวดเหล็กอตุสาหกรรม จํากดั ผลิตลวดเหล็ก มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 472,033 464,640 666,717 

2 Tata Steel Limited ผลิตเหล็ก บริษัทใหญ ่ 450,145 666,183 212,103 

3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากดั 
ผลิตลวดเหล็กเคลือบ

สังกะสี มีผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

 

104,967 

 

36,154 

 

31,450 

รวมรายการขายสินค้าระหวา่งกนั 1,027,145 1,166,977 910,270 
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รายละเอียดรายการเงินปันผลรับกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม - 52,560 16,800 

รวมรายการเงินปันผลรับระหว่างกนั - 52,560 16,800 
 

รายละเอียดรายการรายได้อืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 8,319 8,059 8,703 

รวมรายการรายได้อืนระหวา่งกนั 8,319 8,059 8,703 

 

รายละเอียดรายการซือสนิค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 235,384 239 404,142 

2 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 187,381 182,971 221,788 

3 Tata Steel International (Singapore) 
Pte. Ltd. 

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 16,378 24,243 24,774 

4 Nat Steel Trade International Pte. 
Ltd. 

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - - 273,247 

5 Tata International Metals Trading 
Asia Ltd.  

ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 950,531 1,917,153 181,782 

6 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 6,530 - - 

7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

- - 1,452 

8 Tata International Limited ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 4,677 22,790 18,539 

รวมรายการซือสนิค้าระหว่างกนั 1,400,881 2,147,396 1,125,724  
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รายละเอียดรายการซือสนิทรัพย์กับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

1 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 5,449 720 - 

2 Natsteel (Xiamen) Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่
เดียวกนั 

2,317 - - 

รวมรายการซือสนิทรัพย์ระหวา่งกนั 7,766 720 - 

 

รายละเอียดรายการดอกเบียจ่ายกับบริษัททีเกียวข้องกัน  หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

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

รวมรายการดอกเบียจ่ายระหวา่งกนั 1,520 6,880 - 

 

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 Tata Consultancy Services 
(Thailand) Ltd. 

ให้บริการคอมพวิเตอร์ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - - 11,092 

2 Mjunction Services Limited ค้าขายและบริการจดัซือจดั
จ้าง 

มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 58 489 - 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม 
จํากดั 

ผลติลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 42 240 - 

4 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ - - 11 

5 Tata Sons Ltd. ลงทนุ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 890 754 757 

6 Tata South East Asia (Cambodia) 
Ltd. 

ซือมาขายไป มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 3,448 - - 

7 NatSteel Holdings Pte. Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 22 60 80 

8 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส 
จํากดั 

รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 8,541 9,000 8,099 

รวมรายการค่าใช้จ่ายอืนระหว่างกนั 13,001 10,543 20,039  

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

รายละเอียดลูกหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                                                    หนว่ย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จํากดั ผลติลวดเหลก็เคลือบ
สงักะสี 

มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 7,036 4,616 - 

2 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 33,585 - - 

3 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 196,224 170,752 - 

รวมรายการลกูหนีการค้าระหว่างกนั 236,845 175,368 -  

รายละเอียดรายการลูกหนีและเงินกู้ยืมบริษัททีเกียวข้องกัน                                                                       หนว่ย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค. 60 31 มี.ค. 59 31 มี.ค. 58 

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 601 805 788 

2 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 16 16 24 

3 Tata Sons Limited. การลงทนุและ 

ให้บริการด้านทีปรึกษา 

มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 
137 129 - 

รวมรายการลกูหนีและเงินให้กู้ ยืมระหวา่งกนั 754 950 812  

รายละเอียดรายการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนกับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                            หนว่ย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

   31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 T S Global Holdings Pte. Ltd. การลงทนุ ผู้ถือหุ้น 71,220 71,220 71,220 

รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนระหว่างกนั 71,220 71,220 71,220 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน                                                            หนว่ย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 Tata International Metals Trading Asia Ltd.  ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - 436,940 179,848 

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

3 NatSteel Recycling Pte.Ltd. ค้าขาย มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - (498) 84,207 

4 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 17,198 17,529 21,840 

5 Tata Steel  Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 2,493 - -

รวมรายการเจ้าหนีการค้าระหวา่งกนั 19,691 459,311 290,265  

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

รายละเอียดรายการเจ้าหนีและเงินกู้ยืมกับบริษัททีเกียวข้องกัน**   หนว่ย : พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.60 31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วสิเซส จํากดั รีไซเคิลเศษเหลก็ ถือหุ้นโดยทางอ้อม 950 306 825 

2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. ให้บริการคอมพวิเตอร์ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - - 1,902 

3 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - - 441 

4 Tata Sons Ltd ลงทนุ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 23,361 11,773 33 

5 Tata Steel UK Ltd. ผลติเหลก็ มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - - 12 

6 Tata Steel Limited ผลติเหลก็ บริษัทใหญ่ 3,978 326 - 

8 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd. ซือมาขายไป มีผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั 670 - - 

รวมรายการเจ้าหนีและเงินกู้ ยืมระหวา่งกนั 28,959 214,227 3,213 

** รายละเอียดเจ้าหนีและเงินกู้ ยืมกบับริษัททีเกียวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าทีเกิดขึนระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัททีเกียวข้องกัน ซึงตาม

วธีิการบนัทกึบญัชี หากเป็นรายการค้าทีเป็นธุรกิจหลกัของแต่ละบริษัท จะบนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนีการค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน แต่หากไม่ใช่

ธุรกิจหลกัหรือเป็นบริการอืน รายการดงักลา่วจะถูกบนัทกึไว้ในรายการเจ้าหนีและเงินกู้ ยืมกบับริษัททีเกียวข้องข้างต้น เป็นต้น 

 

รายละเอียดรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้ากับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.  31 มี.ค.59 31 มี.ค.58 

1 บริษัท สยามลวดเหลก็อุตสาหกรรม จํากดั ผลติลวดเหลก็ ผู้ถือหุ้นกลุม่เดียวกนั - 46,100 99,658 

รวมรายการเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าระหวา่งกนั - 46,100 99,658 

 

รายละเอียดรายการหนีสนิระยะสันกับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.  31 มี.ค.5  31 มี.ค.5  

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

รวมรายการหนีสนิระยะสนัระหวา่งกนั - 201,822 - 

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

รายละเอียดรายการหนีสนิระยะยาวทีถงึกาํหนดชําระภายในหนึงปีกับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.  31 มี.ค.5  31 มี.ค.5  

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

รวมรายการหนีสนิระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปีระหวา่งกนั 270,596 - - 

 

รายละเอียดรายการหนีสนิระยะยาวกับบริษัททีเกียวข้องกัน หนว่ย: พนับาท 

ชือบริษัท ประเภทธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน 

    31 มี.ค.  31 มี.ค.5  31 มี.ค.5  

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

รวมรายการหนีสนิระยะยาวระหวา่งกนั - 270,596 270,596 

 

เงอืนไขและนโยบายราคา 

รายการระหว่างกนัดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัททีเกียวข้องกัน รวมถึงการกู้ ยืมซึงทํา

ภายใต้กลไกของนโยบายการกําหนดราคาโอน สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบียทีใช้ได้เช่นเดียวกับทีทําก ับบุคคล

ทวัไป อย่างไรก็ตามในกรณีทีไม่มีราคาหรืออตัราดอกเบียทีใช้เทียบเคียง บริษัทจะทําการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้

เงือนไขทีเหมือนหรือคล้ายคลงึกนั ราคาจากผู้ประเมินราคาอสิระจะนํามาใช้ในการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกัน

ทีสาํคญั 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เป็นธุรกรรมซงึเกิดขนึจากการดําเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกัน 

บนเงือนไขการค้าทวัไป ซงึเป็นรายการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซือวัตถุดิบ บริษัทมันใจในเรืองคุณภาพ

และความสมําเสมอในการจดัหาวตัถดิุบ สาํหรับการขายสนิค้าจะเป็นการเพิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่บริษัท 

มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน  

ในการอนุมติัการทํารายการระหว่างกนันนั ในแต่ละบริษัทได้มีการกําหนดอํานาจในการดําเนินการไว้อย่างชดัเจนว่าต้องได้รับ

อนมุติัจากผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนมุัติจากกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือคณะ



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

จดัการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินทีกําหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคมุภายในของบริษัททีวางไว้ การกําหนด

อํานาจดงักล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิดความยืดหยุ่นและความคลอ่งตวัในการดําเนินงานและการ

ควบคมุภายในทีดี 

ในกรณีทีอาจมีการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะปฏิบติั

ตามมาตรการและขนัตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทงัในด้านการขออนมุัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี กรรมการและผู้บริหารทีอาจมีสว่นได้เสยีในเรืองทีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชมุ หรือ  

งดออกเสียง เพือให้การตดัสนิใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

การดําเนินการดงักลา่วยงัครอบคลมุถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดในกรณีทีจะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยง

กนัและรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย์ทีสาํคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนด โดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปูถมัภ์ด้วย มาตรการและขนัตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัดงักลา่วจะกระทําไปบน

พืนฐานของความจําเป็นและความสมเหตสุมผล ตลอดจนเพือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึงเกิดขึนระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัททีเกียวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดําเนิน

ธุรกิจปกติและตามเงือนไขการค้าทวัไปอย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขนึกบับคุคลทอีาจมีความขัด 

แย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลทีเกียวโยงกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขันตอนต่างๆ ตาม

ประกาศและข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่าง

เคร่งครัด 
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13. ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสาํหรับปีสนิสดุวันที 31 มีนาคม 2560  31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2558 ปรากฏดงันี   

                                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

  

 หมายเหตุ * กําไร (ขาดทนุ) สุทธิสว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่       

 

 

 

 

 

 

   

 

รายการ 2560 2559 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 930.33 1,186.75 708.60 

เงินลงทนุชวัคราว 21.00 - - 

ลกูหนีการค้า-สทุธิ 950.74 636.14 660.08 

ลกูหนีและเงินให้กู้ ยืม 13.19 31.25 30.64 

สนิค้าคงเหลอื 3,111.92 2,296.42 3,222.68 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 43.46 27.48 29.26 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนทีถือไว้เพือขาย 521.00 - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 3,680.87 4,906.72 5,203.66 

สนิทรัพย์อืน 3,664.40 3,812.18 3,784.60 

รวมสินทรัพย์ 12,936.91 12,896.93 13,639.52 

    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนั 2,194.93 2,044.15 2,298.95 

เจ้าหนีการค้า 689.40 846.59 801.00 

หนีสนิส่วนทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 276.92 206.32 871.33 

เจ้าหนีและเงินกู้ ยืม 70.15 233.08 28.04 

หนีสนิหมนุเวียนอืนๆ 749.39 570.68 613.03 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - 270.60 470.60 

หนีสนิอืน 191.42 171.27 157.88 

รวมหนีสิน 4,172.20 4,342.69 5,240.83 

     

ส่วนที 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานกิจการ 
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                                                                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 2560 2559 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)    

ทนุจดทะเบียน 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

ทนุชําระแล้ว    

   หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

   หุ้นสามญั 8,421.54 8,421.54 8,421.54 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 3,388.83 3,388.83 3,388.83 

กําไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย 2.73 1.86 0.50 

สาํรองตามกฏหมาย 363.69 337.30 334.60 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (3,398.73) (3,582.67) (3,734.18) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (13.35) (12.62) (12.60) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,764.71 8,554.24 8,398.69 

    

งบกําไรขาดทุน    

รายได้จากการขาย 19,701.47 16,732.80 21,355.09 

รายได้รวม 19,754.66 16,872.26 21,410.46 

ต้นทนุขาย 17,745.19 15,784.88 20,788.78 

กําไร(ขาดทนุ)ขนัต้น 1,956.29 947.92 566.31 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 930.58 730.84 779.41 

ค่าใช้จ่ายอืน 537.10 - - 

ดอกเบียจ่าย 101.11 133.17 227.96 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 226.94 69.19 225.35 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 213.75 154.19 (611.04) 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 214.48 154.22 (609.76) 

กําไร(ขาดทนุ) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.03 0.02 (0.07) 
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับแต่ละปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560  31 มีนาคม 2559 และ  มีนาคม 58  

 (หน่วย : ล้านบาท)

 2560 2559 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 440.69 223.38 (385.70) 

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการดาํเนินงาน    

 

(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราตา่งประเทศทียงัไม่

เกิดขึนจริง  2.71 4.07 (2.99) 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน - (52.56) (16.80) 

 กลบัรายการค่าเผือมลูค่าสินค้าเสือมคณุภาพ  137.77 9.18 6.40 

 ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 533.95 522.87 521.16 

 ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือ - 2.50 - 

 ประมาณหนีสินสําหรับพนกังานเกษียณอาย ุ 27.66 27.75 35.31 

 ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 18.17 - 0.04 

 ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 474.21 - - 

 ดอกเบียรับ (4.15) (3.70) (8.58) 

 ดอกเบียและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 101.11 133.17 227.96 

 กําไรจากการกลบัรายการใบลดหนี (0.16) - - 

 (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.70 10.50 (2.86) 

  1,733.65 877.16 373.94 

     

 ลกูหนีการค้าและลกูหนี (300.87) 24.00 46.56 

 สินค้าคงเหลือ-สทุธิ (1,001.32) 872.98 1,308.02 

 

สินทรัพย์หมนุเวียน ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียน 47.83 (10.86) 23.83 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี (139.02) 56.47 (610.17) 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินหมนุเวียนอืน 136.15 (116.23) 44.73 

 ประมาณหนีสินสําหรับพนกังานเกษียณอายเุพิมขึน (10.89) (13.66) (10.72) 

 จ่ายภาษีเงินได้ (98.29) (31.64) (56.72) 

 จ่ายดอกเบยี (104.74) (125.82) (230.54) 

 เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 262.50 1,532.40 888.93 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับแต่ละปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560  31 มีนาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2558  

                       (หน่วย : ล้านบาท) 

 2560 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายเพือเงินลงทนุชวัคราว (21.00) - -

 เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน - 52.56 16.80

 รับดอกเบีย 4.16 4.06 9.37

 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1.03 4.05 2.90

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

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

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 150.78 - 213.91

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

 เจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนี - - -

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

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง) (256.41) 478.14 (631.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 1,186.74 708.60 1,340.10

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสินงวด 930.33 1,186.74 708.60
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อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 25  2559 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.40 1.07 1.01 

 2. อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า)  0.48 0.47 0.30 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์     

 3. อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (ครัง)  4.60 3.34 3.99 

 4. อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์รวม (ครัง)  1.53 1.27 1.44 

 5. อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (ครัง)  24.83 25.82 31.57 

 6. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลยี (วนั)  14.50 13.94 11.40 

 7. อตัราส่วนหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (ครัง)  6.56 5.72 5.33 

อัตราส่วนการบริหารหนีสิน     

 8. อตัราส่วนหนีสนิรวมต่อสนิทรัพย์รวม (%)  32.25 33.67 38.42 

9. อตัราส่วนหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  0.48 0.51 0.62 

 10.

อตัราสว่นความสามารถในการชําระต้นทนุทางการเงิน 

(เท่า)  
17.15 6.59 1.64 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร     

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

 12. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม (%)  1.66 1.16 (4.09) 

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

 14. อตัรากําไรขนัต้น (%)  9.93 5.67 2.65 

 15. อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน (%)  2.74 2.11 (0.74) 

1.  อตัราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสินหมนุเวียน 

2.  อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนเร็ว :[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด +  

เงินลงทุนชัวคราว + ลูกหนีการค้า (เฉลีย)] / หนีสินหมนุเวียน 

3.  อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ถาวร : รายได้รวม / ทีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์สุทธิ (เฉลีย)     (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อืน)     

(ทีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ : ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ + สินทรัพย์ไมม่ี 

ตวัตน) 

4.  อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลีย) 

5.  อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีการค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนีการค้า (เฉลีย) 

6.  ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย : 360 วนั / อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีการค้า 

7.  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย) 

8.  อตัราส่วนหนีสินรวมตอ่สินทรัพย์รวม : รวมหนีสิน / รวมสินทรัพย์ 

9.  อตัราส่วนหนีสินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น : รวมหนีสิน / รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่

10. อตัราส่วนความสามารถในการชําระต้นทนุทางการเงิน : กําไรกอ่นต้นทุนทางการเงิน  

ภาษีเงินได้ คา่เสือมราคา คา่ตดัจําหน่ายและรายการปรับปรุงอืน / ต้นทุนทางการเงิน 

11. อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่รายได้รวม : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม 

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

13. อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น : กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัทใหญ่ (เฉลีย) 

14. อตัรากําไรขนัต้น : [รายได้จากการขาย – ต้นทุนสินค้าขาย] / รายได้จากการขาย 

15. อตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน : กําไรจากการดําเนินงาน / รายได้รวม 
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14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

สาํหรับรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) บริษัทมีปริมาณการขาย 1,263,000 ตัน สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 

(เมษายน 2558-มีนาคม 2559)  อยู่ทีร้อยละ 10 โดยมีรายได้จากการขาย 19,701 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559  อยู่ที

ร้อยละ 18  EBITDA 1,734 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 98 และกําไรก่อนภาษีเงินได้ 441 ล้านบาท สงูกว่า

รอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 97 บริษัทได้ทําการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 618 ล้านบาทในไตรมาส 4 ของรอบปี

การเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ประกอบด้วย ประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการเตาถลงุ MBF ซึงยังคงหยุดการ

ผลติตงัแต่ปี 2554  528 ล้านบาท และประมาณการค่าเผือสนิทรัพย์ล้าสมยัและตดับญัชีของสินทรัพย์และวัตถุดิบคงคลงัเก่า 90 

ล้านบาท  หากไม่รวมผลกระทบดงักลา่วจะมียอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,059 ล้านบาท 

การวิเคราะห์รายการหลกัของงบการเงินดังแสดงด้านลา่ง: 

1) รายได้จากการขายและรายได้อืน 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

รายได้จากการขาย 19,701 16,733 18% 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน-สทุธิ 16 15 7% 

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอืน  - 53 (100%) 

ดอกเบียรับ 4 4 - 

เงินชดเชยความเสยีหายจากบริษัทประกนัภัย 7 34 (79%) 

อืนๆ 26 33 (21%) 

รายได้จากการขายและรายได้อืน 19,754 16,872 17% 

 

 

รายได้จากการขายรอบปีการเงิน  สงูกว่ารอบปีการเงิน  อยู่ทีร้อยละ  สาเหตหุลกัจาก: 

• ปริมาณการขายทีเพิมขนึจากสนิค้าเหล็กลวดร้อยละ  เนืองจากราคาสนิค้านําเข้าจากจีนมีราคาสงูขนึ

จากการนําเข้าทีมีน้อยลง  และกระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนมาตรการในการตอบโต้การทุ่มตลาดสนิค้า

เหลก็นําเข้าสง่ผลให้ลกูค้ากลบัมาซือสนิค้าจากผู้ผลิตในประเทศแทน 

• การเพมิขนึของราคาขายสนิค้าเนืองจากการเพิมขนึของแนวโน้มราคาสนิค้าเหลก็ทรงยาวทวัโลก  
 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

2) ต้นทุนขาย 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ต้นทนุขาย 17,745 15,785 12% 

 

 

ต้นทนุขายเพิมขนึร้อยละ 12 สาเหตจุากราคาเศษเหล็กทีสงูขนึ ต้นทนุค่าไฟฟ้าสงูขนึจากการผลติในช่วง on 

peak และต้นทนุบางสว่นทีลดลงโดยการควบคุมต้นทนุการแปลงสภาพอย่างมีประสทิธิภาพ  

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

หน่วย : ล้านบาท 

2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 248 178 39% 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2560 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 39 เนืองจากค่าใช้จ่ายใน

การขนสง่สงูขนึจากอตัราค่าขนสง่และปริมาณการขายทีเพิมขนึ  

 

 

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 682 553 23% 

 

ค่าใช้จ่ายอืน 537 - 100% 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืน 1,219 553 121% 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของรอบปีการเงิน 2560 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 23 จากการเพิมขนึ

ของค่าจ้างพนกังานและค่าใช้จ่ายเครืองหมายการค้า TATA ตามรายได้จากการขายทีเพิมขนึ  ค่าใช้จ่ายอืน

เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ ประกอบด้วย ด้อยค่าสนิทรัพย์โครงการเตาถลงุ MBF และ

ประมาณการค่าเผือสนิทรัพย์ล้าสมยั  

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

5) ต้นทุนทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ต้นทนุทางการเงิน 101 133 (24%) 

 

 

ต้นทนุทางการเงินของรอบปีการเงิน 2560 ตํากว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 24 สาเหตจุาก:  

เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงและการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวซงึคงเหลอือยู่จํานวน 200 ล้านบาทครบทงั

จํานวนแล้ว  

 

6) กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 441 223 98% 

 

 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ 98  สาเหตจุากผล

ประกอบการทีดีขนึเป็นผลมาจากการเพิมขนึของราคาขาย  ต้นทนุการแปลงสภาพทีลดลง และต้นทนุทางการ

เงินทีลดลงช่วยชดเชยต้นทนุจากราคาเศษเหลก็ทีเพิมขนึ  

 

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 227 69 229% 

 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560 สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 อยู่ทีร้อยละ  229  สาเหตจุากการ

เพิมขนึของกําไรก่อนภาษีเงินได้ รวมถงึตดัจําหน่ายภาษีเงินได้ขอคืนปีก่อนๆ 100 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของ

ปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559)  

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

8) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 930 1,187 (21%) 

 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสนัทีถงึกําหนด 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิลดลงจากปี 2559  

7 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขนึของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2 ล้าน

บาท ซงึเป็นกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสนิดําเนินงาน , 3 ล้าน

บาท และเป็นผลจากการเปลยีนแปลงของสนิทรัพย์และหนีสนิดําเนินงานเพิมขนึ ,  ล้านบาท  สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิมขนึของสนิค้าคงเหลอื และบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 8 ล้าน

บาท  เป็นผลจากการลงทนุเพิมในสนิทรัพย์ถาวร  และมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

ล้านบาท ซงึเป็นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว  ล้านบาท ให้แก่สถาบนัการเงินและจ่ายชําระคืน

เงินกู้ระยะสนั 5  ล้านบาท   

 

9) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 964 667 44% 

 

 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขนึ สาเหตหุลกัจากปริมาณและราคาขายทีสงูขนึ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ร้อยละ 74 ของยอดลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเป็นลกูหนีการค้าบริษัทอืน ซึง

พิจารณาคุณภาพลกูหนีการค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ 99.91 ของยอดลกูหนี

การค้าดงักลา่วมีอายหุนตํีากว่า 3 เดือน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตังค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตามจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลกูหนีไม่ได้ 

ซงึจํานวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นนั ประมาณขนึจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบั

การวิเคราะห์ฐานะปัจจบุนัของลกูหนี โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผือหนีสงสยัจะสญู ณ วนัที 31 มีนาคม 

2560   18 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1.85 ของยอดลกูหนีการค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผือหนีสงสยัจะ

สญูสาํหรับลกูหนีการค้าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการในปี 2549  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

 

11) ทีดินอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

ทีดินอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,681 4,907 (25%) 

 

 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลงจากประมาณการมูลค่าลดลงของเครืองจักรโครงการ

เตาถลงุ MBF (465) ล้านบาท การจัดประเภทรายการใหม่ของเครืองจกัรโครงการเตาถลงุ MBF ไปยงั 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่ายสาํหรับปี  

 

12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 168 322 (48%) 

 

 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนลดลงเนืองจากการตดัจําหน่ายบัญชีภาษีเงินได้นิติบคุคล เบียปรับและเงินเพิมขอ

คืนของปีก่อนๆ ( ) ล้านบาท ซึงตดัจําหน่ายในไตรมาส  ของปีการเงิน  (เมษายน-มิถนุายน )  

10) สินค้าคงเหลือ 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

สนิค้าคงเหลอื 3,112 2,296 35% 

 

 

สนิค้าคงเหลอืเพิมขนึจากเศษเหล็กและสนิค้าสาํเร็จรูป เพือรองรับการผลิตของโรงงานและการให้บริการแก่

ลกูค้าทีดีขนึ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีการตงัค่าเผือการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลอืและมูลค่าสนิค้าเสอืมสภาพและ

เคลอืนไหวช้า 156 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 เรือง สนิค้าคงเหลอืซึงบริษัทและ

บริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจําทกุปี  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

13) เงนิกู้ยืมระยะสัน 

หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559  % เปลียนแปลง 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,195 2,044 7% 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกัน - 202 (100%) 

เงนิกู้ยมืระยะสัน 2,195 2,246 (2%) 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะสนัลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการชําระชําระ เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที 31 

มนีาคม ประกอบด้วย 

 

                                                                                                                             

         หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

วัตถุประสงค์ของเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบยี 
วงเงนิ

สินเชือ 
การใช้วงเงนิ 

การใช้วงเงนิ 

   2560  2559  2560  2559 

ซือเศษเหล็ก BIBOR+2% ต่อปี     1,800 1,145  793  -  - 

วตัถดุิบอืนๆและค่า

สาธารณปูโภค 
BIBOR+2% ต่อปี     1,416 900  705 

 -  - 

เงินทนุหมนุเวียน 2.66% ต่อปี    ด ู13.1 150  -  150  - 

ทรัสต์รีซีทส์เพือซือเหล็กแท่ง LIBOR ต่อปี    ด ู13.1 -  546  -  - 

รวม   2,195  2,044  150  - 

13.1 ณ วนัที  มนีาคม  และ  กลุ่มบริษัทมสีญัญากับสถาบนัการเงิน เพือขอรับวงเงินสินเชือรวมจํานวน 

,  ล้านบาท และจํานวน ,  ล้านบาท ซึงเป็นประเภทไมม่ีหลกัประกันเพือเป็นเงินทนุหมนุเวียน อตัราดอกเบีย

ของวงเงินสินเชือเหล่านีมดีงันี 

วงเงนิ อตัราดอกเบยี 

1) วงเงินเบิกเกินบญัช ี อตัราดอกเบียขนัตําสําหรับเงินเบิกเกินบญัช ี(MOR) 

2) ทรัสต์รีซีทส์สกลุเงินบาท อตัราดอกเบียระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) 

3) ตวัสญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบียตามสภาวะตลาด (MMR) หรืออตัรา 

 ดอกเบียตามทีระบใุนสญัญา 

ณ วนัที  มนีาคม 60 และ 9 กลุ่มบริษัทได้ทําการเบิกใช้วงเงินสินเชือซึงรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว

จํานวน 486 ล้านบาท และ ,   ล้านบาท ตามลําดบั  

 

 



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

14) เงนิกู้ยืมระยะยาว 

หน่วย:ล้านบาท 

  2560 2559 

 % 

เปลยีนแปลง 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 277 477 (42%) 

 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการชําระ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวประกอบด้วยสญัญาเงินกู้  2 ฉบบั ฉบบัแรกลงวันที 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 

ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบบัที 2 ลงวนัที 9  พฤศจิกายน 2550  

วงเงิน 3,500  ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบียลอยตวัร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้อตกลงเพิมเติมอืนแนบ

ท้ายสญัญา โดยบริษัทใช้ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทย่อยทงั 3 แห่ง เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่ว

ตามทีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 สาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ชําระคืน

เงินกู้ ยืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินซึงคงเหลอือยู่จํานวน 200 ล้านบาทครบทงัจํานวนแล้ว และบริษัทได้ทํา

การถอนหลกัประกนัทีใช้เป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกู้ ยืมดงักล่าวแล้ว 

ยอดคงเหลอื 277 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมทีไม่มีดอกเบียจาก TS Global Holding Pte. Ltd. ซงึถงึกําหนดชําระ

ในวนัที 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 271 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนีการค้าจากการปรับโครงสร้างหนีของ

บริษัทย่อย เป็นจํานวน 6 ล้านบาท  

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ  วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.48 เท่า ปี 2559 ที 0.51 เท่า   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ,  ล้านบาท เป็นทุนชําระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810 

ล้านบาท โดยมีกําไร/(ขาดทุน)สะสม ( 3,399) ล้านบาท, สํารองตามกฎหมาย 364 ล้านบาท, กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัด

มลูค่าเงินลงทนุเผือขาย 3 ล้านบาท และ สว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ (13) ล้านบาท 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสนิรวมทงัสิน 4,172 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสนิหมนุเวียน 3,981 ล้าน

บาท และหนีสนิไม่หมนุเวียน 191 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 และร้อยละ 5 ของหนีสนิรวม ตามลาํดบั ทงันี 

หนีสนิหมนุเวียนประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,195 ล้านบาท, เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 1,368 ล้าน



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

บาท, สว่นของหนีสนิระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 277 ล้านบาท และหนีสนิหมนุเวียนอืน 141 ล้านบาท  หนีสนิไม่

หมนุเวียนประกอบด้วยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 191 ล้านบาท  

ปัจจยัและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ภาระหนีและภาระคําประกันทีเกียวข้องอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจเกิดขนึ ดงันี 

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทีเปิดแล้วแต่ยงัไม่เข้าเงือนไขการเป็นหนีสนิ 160 ล้านบาท  

2. หนังสือคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคม

อตุสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จํานวน 305 ล้านบาท  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 กลุม่บริษัทมีเงินฝากสถาบนัการเงินซงึใช้เป็นหลกัประกันจํานวน 32 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 

กลุม่บริษัทได้ทําการถอนหลกัประกนัดงักลา่วจากสถาบนัการเงินแล้ว 

3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสญัญาเกียวกบัการซือและติดตงัเครืองจกัร 56 ล้านบาท 

4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า (รวมค่าบริการ) 81 ล้านบาท  

ปัจจยัอืนทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปรากฏตามความเสยีงทีระบใุนหวัข้อปัจจัยความเสยีง และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 32 เครืองมือทางการเงิน  

  



   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

 
 
 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 





   บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2559-2560

 

  

 

 

 
 

เอกสารแนบ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

1 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายทะชาร์ต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน 

ประธานกรรมการ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

 กรกฎาคม  

51/9 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต, Indian 

 Institue of Management, Calcutta 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม), 

 National Institute of Technology, Trichy 

-  Advanced Management  Programme, 

 CEDEP, France 

-  Chevening Scholar 

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

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

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

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



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 
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เอกสารแนบ  

 

 

 

     

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.  นายมาริษ  สมารัมภ์  

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

74/8 -  ปริญญาตรีบญัชี University of the East, 

Philippines 

- Program for Management Development,  

Harvard Business School, USA 

- Director Certificate Program  

(DCP : 33/2003) 

- Audit Committee Program  

(ACP : 3/2004) 

- Monitoring the Internal Audit Function 

(MIA : 3/2008) 

- Monitoring the System of Internal Control 

and Risk Management (MIR : 4/2008) 

- The Responsibilities and Liabilities of 

Directors and Executives under new SEC 

act (May 2008) 

- Handling Conflicts of Interest: What the 

Board should do? (2008) 

0 ไมมี่ 

 

2553 – ปัจจุบนั 

 

2548 –ปัจจบุัน 

2547 –ปัจจบุัน 

2544 –ปัจจบุัน 

2556 – 2558 

 

2546 – 2558 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ด้านความยังยืน  

กรรมการ 

กรรมการ 

ทีปรึกษา 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 

 

บจก. พีเอซ ีสยาม 

บจก. มาร์ช พีบ ี

บจก. เอม็.อี.ด.ี 

บมจ. อัครา รีซอร์สเซส 

 

บมจ.  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน         

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.    ผศ. รวีวลัย์  ภิยโยพนากุล 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

 

69/10 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   Michigan State University, USA 

-  ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) 

-  Audit Committee Program (ACP : 4/2005) 

22,000 

(0.00) 

ไมมี่ 2551 – ปัจจบุัน 

 

2542 – 2559 

 

2543 – 2556 

 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ. ซาบีนา่ 

 

บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 
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เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.   นายหัตถศักดิ   ณ ป้อมเพ็ชร์ 

      กรรมการอิสระ และ  

      กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

28 มีนาคม 2556      

59/11 -  ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) 

    New York University, School of Law, USA 

-   ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ  

    University of  Miami, School of Law, USA  

-   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

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

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

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

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

Strategy  (HMS: 2/2013) 

0 ไม่มี 2557 – ปัจจบุัน 

2557 – ปัจจบุัน 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

5 

 

เอกสารแนบ  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายธราธร  เปรมสุนทร *  

กรรมการบริษัท และ 

กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

29 กรกฎาคม 2545 

53/11 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  Oklahoma City University, USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Directors Certification Program (DCP : 40/2004) 

- Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) 

- Finance for Non-Finance Directors Program  

(FND : 7/2003) 

 

 ไม่มี 2539 – ปัจจบุัน 

2544 – 2557 

 

 

รองผู้จัดการอาวโุส 

กรรมการ 

 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

6 

 

เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6.   นายปิยุช กุปต้า 

       กรรมการบริษัท และกรรมการ 

คณะจัดการ 

 

 

     วันทีได้รับการแต่งตัง 

      23 ตุลาคม 2554 

48/9 -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ McGill University  

Montreal, Canada 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

    Engineering College, Kota, Rajasthan 

-  Chevening Scholar, Leeds University, UK 

-  Advanced Management Program, CEDEP, 

France 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2556 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

การตลาด 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Indian Steel & Wire Products Limited 

Tata Steel Processing & Distribution 

Company 

Tata Steel Ltd. 

 

Tata Martrade International Logistics 

Company Limited 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

7 

 

เอกสารแนบ  

 

 *หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอาชีช อนุปัม มีผลตงัแต่วนัที 29 เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

7.   นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 

       กรรมการบริษัท และกรรมการ 

คณะจัดการ 

 

 

      วันทีได้รับการแต่งตัง 

      29 เมษายน 2559 

 

57/10 -  ปริญญาตรี Commerce  

-  Chartered Accountant, Institute of Chartered of 
Accountants of India 

0 ไมมี่ 2558 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2553 – 2556 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ – 

 การเงนิ 

กรรมการดา้นการเงนิ 

 

Jamshedpur Utilities and Services 

Company Ltd. 

Tata Steel Holdings Pte. Ltd. 

T S Global Holdings Pte. Ltd. 

T S Global Procurement Company Pte. 

Ltd. 

ProCo Issuer Pte. Ltd. 

T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd. 

Tata Sponge Iron Ltd 

TSIL Energy Limited  

Tata Steel Ltd. (India & SE Asia) 

 

Cairn India Ltd. 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  
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เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8.   นายราจีฟ มงักัล* 

กรรมการบริษัท กรรมการคณะจดัการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 ธันวาคม 2556 

 

49/7 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy)        

   (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India 

-  PGDBM, XLRI  Jamshedpur, India 

-  Advanced Management Program CEDEP  

   (INSEAD, France) 

-  Global Leadership Development 

 Programme, India/UK 

- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

 

0 ไมมี่ 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหลก็ลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและ 

การขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

 *เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทตามทีกําหนดในหนังสือรับรอง 
 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

.  นายวนัเลศิ การวิวฒัน์ 

    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2559 

51/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

-  Global Leadership Development Programme, 

India/UK 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุัน 

2555 – ปัจจบุัน 

2554 – 2555 
 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้ จัดการโรงงาน – ระยอง 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายธนะ เรืองศิลาสิงห์ มีผลตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

.  นายจายันทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

15 กันยายน 2559 

51/10 - Bachelor of Commerce, Calcutta 

University 

- Chartered  Accountant, Institute of 

Chartered  Accountants of India 

- General  Management Programme, 

CEDEP, France 

-   Global Leadership Development    

Programe,    India/UK 

0 ไมมี่ 2559 – ปัจจบุัน 

 

2556 – 2559 

 

 

2556 - 2559 

 

 

 

2550 – 2556 

 

กรรมการ 

 

Chief Financial Controller 

(Business Analysis and 

Group Reporting) 

กรรมการ 

 

 

 

Chief (Corporate Accounts and 

Financial Reporting)  

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม และ บจก. 

เหลก็สยาม (2001) 

Tata Steel Limited 

 

 

TM International Logistics Limited, 

TS Alloys Limited, Tata Steel 

Processing & Distribution Limited และ 

International Shipping&Logistics FZE 

Tata Steel Limited 

 

 

 
*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชิชิร์ วีเจย์ ปิมปลิกา้ มีผลตงัแต่วนัที 15 กนัยายน 2559 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  
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เอกสารแนบ  

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

11.  นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

ทรัพยากรบุคคล และบริหาร 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มกราคม 2553 

 

54/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)     

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

220,000 

(0.00) 

ไม่มี 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  
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เอกสารแนบ  

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12.  นาย ไพฑูรย์ เชือสขุ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –จัดหา 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

54/11 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

- Global Leadership Development 

Programme, India/UK 

0 

 

ไมมี่ 2555 - 2556 

2554 - 2555 

2553 - 2554 

2544 - 2553 

กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – เหล็กรีด 

ผู้จัดการสว่น – ผลิตเหลก็แท่ง 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

13 

 

เอกสารแนบ  

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายทรงศกัดิ ปิยะวรรณรัตน์ มีผลตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2559 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

13.  นายชยัเฉลิม บุญญานวุตัร 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 

การตลาดและการขาย 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

 31 กรกฎาคม 2555 

48/9 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

- Global Leadership Development 

Programme, at India/UK 

 

 

 

0 

 

ไมมี่ 2555 – 2559 

2555 – 2559 

 

2555 – 2555 

2553 – 2555 

 

 

กรรมการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

ผู้จัดการโรงงาน  สระบุรี 

ผู้จัดการส่วนอาวโุส-  

สว่นเหลก็แทง่และซ่อมบํารุง 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

14 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

14.   นายอมิท คนันา 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร

การลงทนุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน  2558 

 

50/4 - 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, India  

Tata Steel Limited, India  

 

 

Tata Steel Limited, India 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

15 

 

เอกสารแนบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

15.   นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานชลบุรี 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2555 

 

58/3 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครืองกล) 

Bihar Institute of Technology, India 

0 

 

ไมมี่ 2555 – ปัจจบุัน 

2554 – 2555 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

16 

 

เอกสารแนบ  

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

16.   นายพรชัย ตังวรกุลชัย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  

โรงงานระยอง 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 เมษายน 2559 

47/9 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

0 

 

ไม่มี 2559 – ปัจจบุัน 

2551 – 2559 

 

2549 – 2551 

2548 – 2549 

2547 - 2548 

2538 - 2547 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ผลิตเหลก็รีด โรงงาน

ชลบรีุ 

ผู้จัดการสว่น – ผลิตเหลก็รีด โรงงานชลบุรี 

ผู้จัดการสว่น – ผลิตเหลก็รีด โรงงานสระบุรี 

วิศวกร – ผลิตเหลก็แทง่ โรงงานสระบุรี 

วิศวกร – ผลิตเหลก็รีด โรงงานสระบุรี 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม( ) 

บจก.เหลก็สยาม( ) 

บจก. เหล็กสยาม( ) 

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวนัเลิศ การวิวฒัน์ มีผลตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

17 

 

เอกสารแนบ  

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชยัเฉลิม บุญญานุวตัร มีผลตังแต่วนัที 1 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

17.  นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 

       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มิถุนายน 2559 

 

45/4 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), 

Carnegie Mellon University, United States 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

0 

 

ไมมี่ 2259 – ปัจจบุนั 

2558 – 2559 

2557 – 2558 

2555 – 2557 

 

 

 

กรรมการ 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนเหลก็แท่ง 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนเหลก็แท่ง 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส – ส่วนซอ่มบํารุง 

 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็สยาม ( ) 

บจก. เหลก็ก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



   

 
   รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีํานาจควบคุม 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2560  

18 

 

เอกสารแนบ  

 

*หมายเหตุ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ มีผลตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2560 

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางอริศรา ณ ระนอง 

เลขานกุารบริษัท 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 พฤษภาคม 2560 

51/6 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Bridgeport,  

 Connecticut, USA 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0 ไม่มี 2554 - 2560 

 

2552 - 2554 

2551 - 2552 

 

ผู้จัดการสว่น – สว่นสือสาร

และกิจกรรมองค์กร 

ผู้ จัดการสว่น – จัดการลงทุน 

ผู้ จัดการสว่น – สํานกังาน

เลขานกุารบริษัท 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 



           เอกสารแนบ   

1 

 

 

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

ซึงดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 

 

 
ชือ – สกลุ 

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

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

. นายวนัเลิศ       การวิวฒัน์  / / / 

. นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี - / / 

. นายศิโรโรตม์    เมธมโนศกัด ิ / / / 

5. นายอรุน คูมาร์  ชอว์ดารี // - - 

6. นายพรชยั        ตงัวรกลุชยั / - // 

7. นายรุ่งโรจน์      เลศิอารมย์ - // - 

  คน  คน  คน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           เอกสารแนบ   

2 

 

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

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

49/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรติ 
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

2.    นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

       รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

       การผลิต 

51/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2553 – 2554 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้ จดัการโรงงาน – ระยอง 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็ก

แทง่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทีกาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

3 

 

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

 

ชือ – สกลุ / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

54/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตนิิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

4.    นายพรชยั ตงัวรกุลชยั 
 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ –  

โรงงานระยอง 

47/9 -  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

0 
 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั 

2551 – 2559 

 

2549 – 2551 

 

2548 – 2549 

 

2547 – 2548 

 

2538 - 2547 

กรรมการ 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรีด 

โรงงานชลบุรี 

ผู้จดัการสว่น – ผลติเหล็กรีด 

โรงงานชลบุรี 

ผู้จดัการสว่น – ผลติเหล็กรีด 

โรงงานสระบุรี 

วิศวกร – ผลติเหล็กแท่ง โรงงาน

สระบรีุ 

วิศวกร – ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน

สระบรีุ 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 

บจก. เหล็กสยาม( ) 

 

บจก.เหล็กสยาม( ) 

 

บจก. เหล็กสยาม( ) 

5.    นายอรุน คูมาร์ ชอว์ดารี 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานชลบุรี 

58/3 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(เครืองกล) Bihar Institute of 
Technology, India 

0 
 

ไม่มี 2554 – 2555 
2552 – 2554 
 

ผู้จดัการโรงงาน – ชลบุรี 
ผู้จดัการสว่นอาวโุส - MD Office 
(MBF Operation) 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

 



           เอกสารแนบ   
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รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.   นายราจีฟ มงักลั* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  
 

 

49/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรต ิ
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

2.   นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

      รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

      การผลิต 

51/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2554 – 2555 

2553 – 2554 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้ จดัการโรงงาน – ระยอง 

ผู้ จดัการส่วนอาวโุส – ผลติเหล็ก

แทง่ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

5 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จํากัด 

 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิาร

อบรมเกียวกับบทบาท หน้าที และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

51/10 - Chartered Accountant, 
Indian Institute of Chartered 
Accountant, India 

- Commerce, Calcutta University 

0 ไม่มี 2556 – 2559 
 
 
2551 – 2559 

 
 
 
2550 – 2556 

Chief Financial Controller 
(Business Analysis and 
Group Reporting) 
กรรมการ 

 
 
 
Chief (Corporate Accounts and 

Financial Reporting) 

Tata Steel Limited, India 

 

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

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ - ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

54/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2555 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

5.   นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ 
      ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -   

โรงงานสระบุรี 

45/4 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
(โลหการ), Carnegie Mellon 
University, United States 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
(โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 
 

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

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

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

    

 



           เอกสารแนบ   

6 

 

 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ – สกุล / ตาํแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จาํนวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

1.    นายราจีฟ มงักัล* 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  
 
 

49/7 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรต ิ
นิยม) University of Roorkee, India 

- PGDBM, XLRI, India 
- Advanced Management Program 

จาก CEDEP (INSEAD, France) 
- Director Certification Program   

 (DCP : 230/2016), IOD Thailand 

0 ไม่มี 2553 – 2556 

2548 – 2553 

 

 

 

ผู้บริหาร Tubes SBU 

หวัหน้าฝ่ายเหล็กลวด 

หวัหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย 

หวัหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค 

Tata Steel Limited, India 

Tata Steel Limited, India 

 

2.   นายวนัเลิศ การวิวฒัน์  

      รองกรรมการผู้ จดัการใหญ่ –  

      การผลิต 

51/11 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบัง 

0 ไม่มี 2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2554 – 2555 

2553 – 2554 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้จดัการโรงงาน – ระยอง 

ผู้จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็ก

แทง่ 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

*เป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง 



           เอกสารแนบ   

7 

 

รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษทัย่อย 
บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จาํกัด 

ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3.    นายจายนัทา ชาคราบอร์ตี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - 

การเงินและบญัชี 

 

 

 

51/10 - Chartered Accountant, 
Indian Institute of Chartered 
Accountant, India 

- Commerce, Calcutta University 

0 ไม่มี 2556 – 2559 
 
 
2551 – 2559 
 
 
 
2550 – 2556 

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

Tata Steel Limited, India 

 

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

4.    นายศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ 

ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ – ทรัพยากร

บุคคลและบริหาร 

54/3 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นติิศาสตร์ (เกียรตินิยม)    

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป 

บจก. เหล็กสยาม (2001) 

 



           เอกสารแนบ   
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ชือ – สกลุ / ตําแหน่ง  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หน่วย (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

5.    นายพรชยั ตงัวรกุลชยั  
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – 
โรงงานระยอง 

47/9 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั 
2551 – 2559 
 
2549 – 2551 

 
2548 – 2549 
 
2547 - 2548 

 
2538 - 2547 

กรรมการ 
ผู้ จดัการสว่นอาวโุส – ผลติเหล็กรีด 
โรงงานชลบุรี 
ผู้ จดัการสว่น – ผลติเหล็กรีด 

โรงงานชลบุรี 
ผู้ จดัการสว่น – ผลติเหล็กรีด 
โรงงานสระบุรี 
วิศวกร – ผลติเหล็กแท่ง โรงงาน

สระบรีุ 
วิศวกร – ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน
สระบรีุ 

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

 
บจก. เหล็กสยาม( ) 
 
บจก.เหล็กสยาม( ) 

 
บจก. เหล็กสยาม( ) 

 



 

เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
ณ วันที  มีนาคม 2560 

 

        

      

 

ชือ – สกุล / ตําแหน่ง / 

วันทีได้รับการแต่งตัง  

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / ประวัติการอบรม 

เกียวกับบทบาท หน้าที และทักษะ 

ของการเป็นกรรมการ 

จํานวน           

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

 หุ้น (%)  

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/ บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธิุดา แก่นจันทร์ 

 

 

วันทีได้รับการแต่งตัง 

1 มิถุนายน 2553 
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    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์ 

    และวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเอแบค  (ABAC) 

-  Certified Public Accountant  ออกโดยสภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  Certificate of CFO  

   ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  สมันา “COSO 2013 Internal Control Framework” 

จัดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

-  สมันา “IT Audit” จัดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

-  สมัมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide 

ACPG 12/2014”    จัดโดย Thai Institute of 

Directors 

-  สมัมนา “Beyond Just Auditing”  

    จดัโดย Intelligence Business Networks 

-  สมัมนา” Good Corporate Governance”   

    จัดโดย National Corporate Governance Committee 

-  สมัมนา “Strengthening Corporate Governance 

Practices in Thailand”  

จัดโดย  Thai Institute Of Directors 

0 ไมมี่ 2553 – ปัจจบุัน 

 

 

ผู้จัดการสว่นอาวโุส - 

ตรวจสอบภายใน 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 



เอกสารแนบ 4 

- ไม่มี – 

 



เอกสารแนบ 5 

- ไม่มี – 

 


