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ค่านิยม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 
สร้างกำาไรสม่ำาเสมอ
สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืน

ซื่อสัตย์
ทำาในสิ่งที่เราพูด

จิตใจนักสู้
สู้ไม่ถอย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

กล้าเปลี่ยน
เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

การทำางานเป็นทีม
เพื่อส่วนรวม

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

สำานึกใน
การให้บริการ

ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง

Fighting spirit

Never
give up

F
integrity

We do
what we say

i
aim for excellence

The best 
is yet to be

a
can change

Be the leader
of change

c
service-mind

Deliver
more than expected

s
One for all,
all for one

t
team work



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า	 ปี	 2553	 เป็นปีแรกที่บริษัท	 สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด�าเนินกิจการตามแผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม	่ ส�าหรับปี	 2553	 -	 2555	 

โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนธุรกิจฉบับใหม่	 คือ	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ 

ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งส่งผลให้ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทประสบผลส�าเร็จด้วยดี

	 ทั้งนี้แม้ว่าในปี	 2553	ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโลกและของประเทศไทย	 รวมถึงราคาเหล็กมีความ

ผันผวนเป็นอย่างมาก	แต่บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดี	 บริษัทสามารถล้างยอดขาดทุนสะสมส�าเร็จได้ 

ตั้งแต่ไตรมาสที่	 1	 และมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	 จ�านวน	 2,445.8	 ล้านบาท	 

เปรยีบเทยีบกบัก�าไรสทุธ	ิในปี	2552	จ�านวน	1,273	ล้านบาท	ท�าให้บรษิทัมคีวามแขง็แกร่งด้านผลตอบแทน

แก่ผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ	ไป	

	 ปัจจัยหลักที่ท�าให้บริษัทประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน	คือ	 1.	 การด�าเนินการโปร่งใสภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 2.	 มุ ่งเน้นการขายสินค้าประเภทเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ	 (High	 Grade	 

Product)	 ซึ่งมีอัตราก�าไรส่วนต่างที่ดี	 3.	 การลดต้นทุนในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 4.	 การขยาย 

ฐานการตลาดจากคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท�าให้บริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

และ	 5.	 ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศที่มีปริมาณสูงขึ้น	 โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มยานยนต์	 

พลังงาน	และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้เหล็กแผ่นที่มีคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิต

	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ในปี	 2553	 บริษัทได้รับผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 2553	 (Annual	General	Meeting:	 AGM)	 ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 

อยู่ในระดับ	 “ดีเยี่ยม”	 เช่นเดียวกับปี	 2551	และปี	 2552	และผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบยีนไทย	ประจ�าปี	2553	ตามโครงการ	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	

2010	 หรือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ประจ�าปี	 2553	 ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์	ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ของบริษัทอยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	เช่นเดียวกับปี	2552

  

สารจากประธานกรรมการบริษัท



	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า	 บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance	Committee)	 ชุดใหม่มาเสริมงานด้านการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี	 และได้เห็นชอบปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และจริยธรรมธุรกิจ	 (Business	 Ethics)	 ของบริษัท	ที่เสนอทบทวนใหม่ 

เมื่อเดือนสิงหาคม	2553	 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ	 

ความโปร่งใส	ความซื่อสัตย์	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

	 นอกจากการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	 รวมทั้งติดตาม 

การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้	 คณะกรรมการบริษัทยังให้

ความส�าคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทที่ต้องการ 

จะขยายกระบวนการผลิตไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต้นน�้า	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2553	 จึงมีมติให้ 

บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ	Corus	UK	Limited	 (ปัจจุบันชื่อ	Tata	Steel	UK	Limited)	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม	Tata	Steel	Group	 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายส�าคัญของโลก	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพิจารณาเข้าท�ารายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก	 

Teesside	Cast	Products	(TCP)	ของ	Tata	Steel	UK	Limited	การลงทุนนี้ประกอบด้วยการซื้อสินทรัพย์การผลิตเหล็กต้นน�้า	มูลค่าเบื้องต้น 

ประมาณ	500	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และการจัดซื้อวัตถุดิบ	 สินค้าคงเหลือ	 และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	 สร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบ 

ให้เอสเอสไอ	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ลดความผันผวนของก�าไร	และเพิ่มความยืดหยุ่น	รวมถึงกระจายความเสี่ยงในกระบวนการ

ผลิตและการตลาด	จนกระทั่งสามารถซื้อทรัพย์สินดังกล่าวส�าเร็จในเดือนกุมภาพันธ์	2554

	 บริษัทไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในด้านธุรกิจเท่านั้น	 แต่ยังคงมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนแก่ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	

อย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอ	 โดยจัดท�าโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน	ทั้งทางด้านการพัฒนาการศึกษา	การพัฒนารายได้	 

สู่ชุมชน	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 การดูแลคุณภาพชีวิต	 วัฒนธรรม	 และสาธารณสุข	 รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมส�าหรับผู้ด้อยโอกาส	 

รวม	45	กิจกรรมโครงการ	

	 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ	 ในระดับประเทศที่ส�าคัญคือ	 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลส�าเร็จภายใต้ 

โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง	ปี	 2553	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี	 2552	ประเภทโลจิสติกส์	 รางวัลเชิดชูเกียรติ 

สถานประกอบกิจการดีเด่น	 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 5	ปีติดต่อกัน	 (ปี	 2549	 -	 2553)	 ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน	 

เกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 และเกียรติบัตรต่อเนื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม	(CSR-DIW	Continuous	Awards)

		 ในนามของคณะกรรมการบรษิัท	ผมขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	ผูข้าย	สถาบนัการเงนิ	ชุมชน	หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	

รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่มุ่งมั่น	ทุ่มเท	ปฏิบัติงาน	เพื่อให้บริษัทบรรลุ

วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ	คณะกรรมการจะก�ากับดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรม	 โปร่งใส	พร้อมให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ในปี 2553 เอสเอสไอเริ่มต้นดำ�เนินก�รต�มคติพจน์ที่ว่�  
“สร้�งสรรค์  คว�มแข็งแกร่ง” หรือ “innovate  strength” 
เร�สร้�งสรรค์คว�มแข็งแกร่งได้จริงในหล�ยมิติ ทั้งปริม�ณข�ย  
ปริม�ณก�รผลิต ร�ยได้ และกำ�ไรจ�กก�รข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  
สร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงินให้เอสเอสไอได้ม�ก จนส�ม�รถล้�งยอด
ข�ดทุนสะสมได้หมด เร�พย�ย�มรักษ�แนวท�งนี้ไว้ เพื่อสร้�งผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป 

บริษัทได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์
โรงง�นถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้�ครบวงจร  
Teesside Cast Products (TCP) ซึ่งเป็นโรงง�น
ที่ทันสมัยระดับโลก ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้�งเสถียรภ�พ
ท�งด้�นวัตถุดิบ และก้�วสู่ก�รเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
เหล็กแผ่นแบบครบวงจรร�ยใหญ่ในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจ�กนี้ยังก่อให้เกิดก�รเสริม

ประส�นกำ�ลัง เพิ่มท�งเลือกและโอก�สของธุรกิจสำ�หรับ
ก�รเติบโตในอน�คต มีอีกหล�ยต่อหล�ยสิ่ง ที่เร�

ต้องทำ�กันต่อ...นี่เป็นเพียงแค่ก�รเริ่มต้น
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปี	 2553	 เอสเอสไอเริ่มต้นด�ำเนินกำรตำมคติพจน์ที่ว่ำ	 “สร้ำงสรรค์	 	 ควำมแข็งแกร่ง”	 หรือ	 

“innovate	 	strength”	(รวมถึงแผนธุรกิจฉบับใหม่และวิสัยทัศน์พันธกิจ)

	 เรำสร้ำงสรรค์ควำมแข็งแกร่งได้จริงในหลำยมิติ

	 สิ่งแรกและส�ำคัญที่สุดคือ	 เรำสำมำรถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ	 นั่นคือ	 เรำสร้ำง

ประวตัศิำสตร์ปรมิำณขำยเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน	2.24	ล้ำนตนัต่อปี	ปรมิำณกำรผลติเหลก็แผ่นรดีร้อน

ชนิดม้วน	2.23	ล้ำนตัน	 รำยได้จำกกำรขำย	47,790.9	ล้ำนบำท	 ในขณะที่ก�ำไรสุทธิ	 2,445.8	ล้ำนบำท	 

เป็นอันดับที่	 5	 จำกสถิติยอดก�ำไรต่อปีสูงสุดของบริษัท	 ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินให้ 

เอสเอสไอได้มำก	จนบริษัทสำมำรถล้ำงยอดขำดทุนสะสม	 (จำกวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภำพ	 (Sub	Prime) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกำ)	 ได้หมดนับแต่ไตรมำสที่	 1/2553	 เรำพยำยำมรักษำแนวทำงนี้ไว้	 เพื่อสร้ำงผล 

ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

	 เรื่องที่สองคือโอกาสในการเติบโต	 ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในปีที่แล้ว	 ควำมเพียรพยำยำมและคุณธรรม 

ในกำรท�ำสิ่งที่ถูกต้องของเรำก็สำมำรถเอำชนะควำมยำกล�ำบำกและอุปสรรคต่ำงๆ	 ได้	เอสเอสไอไม่เพียงแต่ 

รอดพ้นวกิฤตมำได้เท่ำนัน้		แต่เรำยงัสำมำรถคว้ำโอกำสทีพ่เิศษมำได้ส�ำเรจ็	โดยเมือ่วนัที	่27	สงิหำคม	2553	

เอสเอสไอได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจกับ	Corus	UK	Limited	 (ปัจจุบันชื่อ	 Tata	Steel	UK	Limited)	 

เพื่อเข้ำท�ำรำยกำรซื้อสินทรัพย์โรงงำนถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ำครบวงจร	 Teesside	Cast	 Products	

(TCP)	ซึง่เป็นโรงงำนทีท่นัสมยัระดบัโลก	ตัง้อยูท่ีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของสหรำชอำณำจกัร	จนกระทัง่
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เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2554	บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็กและผลิต

เหลก็กล้าครบวงจรดงักล่าว	TCP	เป็นผูผ้ลติเหลก็แท่งแบน	(Slab)	ชัน้แนวหน้า	ทัง้ในเรือ่งของความสามารถ

ด้านการผลิต	คุณภาพสินค้า	 และคุณภาพของบุคลากร	การเข้าซื้อสินทรัพย์นี้เป็นกลยุทธ์ระยะยาวของ 

เอสเอสไอในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นน�้า	เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านวัตถุดิบ	และก้าวสู่

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นแบบครบวงจรรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้นอกจากนี้ 

ยังก่อให้เกิดการเสริมประสานก�าลังเพิ่มทางเลือกและโอกาสของธุรกิจส�าหรับการเติบโตในอนาคต

	 เรือ่งต่อมาคอืเรือ่งพนกังานและฝ่ายจดัการของเรา		การรเิริม่สร้างสรรค์ส�าคญั	2	ประการ	ได้บงัเกดิ

ผลอย่างจริงจัง	คือ	แผนงานเป้าหมาย	2.0	 (Goal	Program	2.0)	 ได้น�ามาซึ่งความชัดเจนขึ้นมาก	ทั้งใน

ขอบเขตและวตัถปุระสงค์		ความรบัผดิชอบและอ�านาจหน้าทีใ่นการน�าไปปฏบิตัทิีจ่รงิจงัยิง่ขึน้		รวมถงึการ

สร้างความพึงพอใจและการเพิ่มคุณค่าต่องานของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น	 ระบบการประเมินผลงาน	2.0	

(Appraisal	System	2.0)		ขบัเคลือ่นให้พนกังานแต่ละคนและทกุคนเป็นดาวเด่นในจดุงานทีใ่ช่และเหมาะสม 

ของพวกเขา	ด้วยการมุ่งเน้นและบ่มเพาะจุดแข็งของแต่ละบุคคล	 (เพราะจุดแข็งของพวกเขาจริงๆ	แล้ว 

ก็คือจุดแข็งของบริษัท)	 อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขาเอาชนะจุดอ่อนของตนเอง	ด้วยเหตุนี้แนวคิด	 SSI	 2.0	 

ซึ่งเปรียบเสมือนการวิวัฒน์บริษัทจากเดิมให้กลายเป็นบริษัทใหม	่ ได้สร้างความตระหนักและปรารถนา 

ของพวกเราในการสร้างองค์กรที่ดีกว่าและท�าได้ดีกว่าเดิม	ผมสามารถกล่าวอย่างภูมิใจว่าพวกเราได้ก้าว

มาไกลจากเอสเอสไอเดมิทีต่ดิกบัความเชือ่ว่า	“ท�าไม่ได้”	กลายเป็นเอสเอสไอโฉมใหม่ทีเ่ป่ียมไปด้วยจติใจ

นักสู้ว่า	“ท�าได้”	ไม่ใช่เพียงแค่เรามีความสามารถพร้อมในการท�าสิ่งที่เราต้องท�าเท่านั้น	แต่เรายังมีมุมมอง

ทัศนคติที่ถูกต้องในการท�ามันด้วย

	 เราได้มุ่งให้ความส�าคัญยิ่งต่อนวัตกรรม	(Innovation)	ตามคติพจน์ใหม่ของเอสเอสไอ		ซึ่งในโลกแห่ง

ความเป็นจริงเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ท�ายาก	 เราตระหนักในที่สุดแล้วว่านวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การคิด 

สร้างสรรค์	แต่ต้องสามารถท�าให้เกดิผลจรงิได้ด้วย		เราต้องมวีนิยัโดยไม่เพยีงก�าหนดและกลัน่กรองแนวคดิ

ที่ปฏิบัติได้เท่านั้น	แต่ยังต้องบ่มเพาะและท�าให้มันเติบโตเพื่อน�ามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนด้วย	เวที

สร้างสรรค์นวตักรรม	(Innovation	Platform)		ของบรษิทัได้ขบัเคลือ่น	287	ความคดิสร้างสรรค์จากพนกังาน	

และบ่มเพาะ	 15	 ความคิดสร้างสรรค์ให้ก่อเกิดผลจริงด้วยการลดค่าใช้จ่ายสุทธิได้ถึง	 34.6	 ล้านบาท	 

และรายได้จากการขายสินค้านวัตกรรมใหม่มากถึง	56,500	ตัน	หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ	1,261	ล้านบาท
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 ลูกค้าของเรา :	จากปริมาณขายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทั้งสิ้น	จ�านวน	2.24	ล้านตันนั้น	 

ร้อยละ	41	เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ	ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า	(จ�าแนกเป็นเหล็กคุณภาพสูง	

ร้อยละ	26	และผลติภณัฑ์คณุลกัษณะเฉพาะ	ร้อยละ	15)	บรษิทัพฒันาสนิค้าใหม่	14	ชนดิ	แบ่งเป็นเหลก็แผ่น 

ชั้นคุณภาพใหม่	 8	ชั้นคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ	6	ชนิด	และมีลูกค้าใหม่	 8	 ราย	ความฝัน 

ของเอสเอสไอในการสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่ใช่	 Commodity	 ก�าลังจะเป็นจริง	 ขอให้ติดตามเฝ้าดู 

อย่างต่อเนื่อง	เพราะยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	อีกมากมายที่พวกเราก�าลังขับเคลื่อนต่อ

 ผู้ขายของเรา :	เป้าหมายการลดต้นทุนแบบทั่วทั้งระบบ	ร้อยละ	5	เป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อเราเจรจา

กับผู้ขาย	 ในที่สุดเราสามารถลดต้นทุนได้จริงถึงร้อยละ	13.65	ซึ่งนับเป็นผลที่น่าทึ่งมาก	ทั้งนี้เอสเอสไอ 

ได้ตอบแทนกลับไปยังผู้ขายด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	 (ยกเว้นเหล็กแท่งแบนที่เป็นวัตถุดิบ)	 เพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ	40	รวมเป็นการสั่งซื้อทั้งสิ้น	3,561	ล้านบาท	ส�าหรับการจัดซื้อเหล็กแท่งแบน	ความสัมพันธ์ของเรา

กับผู้ขายหลักได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากปริมาณซื้อเหล็กแท่งแบนจากผู้ขายหลัก	 

คิดเป็นร้อยละ	75	จากปริมาณการซื้อเหล็กแท่งแบนรวม

 ชุมชนที่โรงงานของเราตั้งอยู่ :	 เมื่อต้นปีเราได้ตกลงพันธสัญญากับชุมชนในหลายเรื่อง	ส�าหรับ

เรื่องการจ้างงานคนในพื้นที่	จากสัญญาว่าจะจ้างคนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ปรากฏว่าในปี	2553	 

เราได้รับคนในพื้นที่เข้าท�างานจริงมากถึงร้อยละ	 90	 (154	 คนจากพนักงานใหม่ทั้งหมด	 171	 คน)	 

ณ	ปัจจุบันนี้	 พนักงานที่โรงงานของเราเป็นคนที่มีภูมิล�าเนาในพื้นที่มากถึงร้อยละ	 75	 (ถ้านับทุกบริษัท 

ในกลุ่มเอสเอสไอสูงถึงร้อยละ	 81)	 ส�าหรับเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการจากชุมชนในพื้นที่	 จาก 

เป้าหมายที่เราสัญญาไว้	35	ล้านบาท	 เราจัดซื้อสินค้าชุมชน	47	ล้านบาท	(รวมทั้งกลุ่มบริษัทเอสเอสไอ	 

สูงถึง	142	ล้านบาท)	เราด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม	45	โครงการ	มีผู้รับผลประโยชน์จาก

โครงการของเราทั้งสิ้น	12,536	คน	รวมเป็นเงินส�าหรับกิจกรรมพัฒนาชุมชน	6	ล้านบาท	โดยทุกกิจกรรม

โครงการของเราถกูออกแบบและพฒันาให้เกดิอรรถประโยชน์สงูสดุ	โดยมแีนวทางทีช่ดัเจนส�าหรบัการร่วม

สนับสนุนโครงการ	บทบาทและความมุ่งมั่นของพันธมิตรที่ต้องมีร่วมกัน	 ตลอดจนการก�าหนดผลลัพธ์ 

และผูไ้ด้ผลประโยชน์ทีช่ดัเจน	โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรม	“เอสเอสไออาสา”	(โครงการทีพ่นกังานอาสาสมคัร 

ลงมือลงแรงร่วมกับชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์)	มีการด�าเนินการพัฒนา	5	ครั้ง	จ�านวนพนักงานเข้าร่วม	

1,567	คน	 เสียสละชั่วโมงงาน	 12,536	 ชั่วโมง	พี่น้องในชุมชนร่วมกิจกรรม	 500	คน	กิจกรรมดังกล่าว 

ประกอบด้วยการล้อมคอกธนาคารปูด�า	 ท�าเงิน	 โรงเรือนต้นกล้าป่าชายเลน	บริเวณคลองบ้านปากปิด	 

สร้างธนาคารขยะในสถานศึกษา	 โรงเรียนบ้านมรสวบ	 เทปูนซีเมนต์ศาลาการเปรียญวัดชะม่วง	ปรับปรุง 

แปลงผักเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวัน	 7	 โรงเรียน	และท�าความสะอาดชายหาดแม่ร�าพึงเนื่องใน 

วันสิ่งแวดล้อมโลก
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	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือ	การแข่งขันฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาติ 2553  

เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 แม้จะจัดเป็น 

ครั้งแรก	แต่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	มีนักกีฬาถึง	156	คน	ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน	

(ผมเองกเ็ป็นหนึง่ในนัน้	และเป็นการลงแข่งขนัครัง้แรกของผมด้วยเช่นกนั)	ทะเลสคีรามใสสะอาดในท่าเรอื

น�้าลึก	สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามตลอดคลองแม่ร�าพึง	บนพื้นถนนที่เรียบสะอาดผ่านโรงงาน	และความงาม

ของธรรมชาติโดยรอบวนอุทยานแห่งชาติ	 ทั้งหมดนี้ท�าให้การว่ายน�้า	 การขี่จักรยาน	 และการวิ่ง	 เป็น

ประสบการณ์ทีน่่าจดจ�าและมเีอกลกัษณ์เฉพาะของการแข่งขนั	(ผมกส็ามารถเอาชวีติรอด	ผ่านการแข่งขนั

ได้ด้วย)	 ท�าให้นักกีฬาเรียกร้องให้จัดการแข่งขันดีๆ	 เช่นนี้อีก	 ซึ่งเราจะจัดการแข่งขันเป็นประจ�าทุกปี	 

เพื่อเสริมสร้างความสนใจในการมาท่องเที่ยวที่บางสะพานให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติยิ่งขึ้น

 การจัดการความปลอดภัยของเรา	เป็นที่น่าเสียใจยิ่ง	ว่าในเดือนพฤษภาคมได้เกิดเหตุสูญเสียชีวิต

เนื่องจากอุบัติเหตุในการท�างานของพนักงานของเราเป็นครั้งแรก	คุณชาญชัย	 อาจอ่อน	 ซึ่งอยู่ระหว่าง 

ปฏิบัติงานตามปกติในวันที่	7	พฤษภาคม	ขณะเดิน	หลังจากจอดรถยกเหล็กม้วนที่ตนขับขี่แล้ว	ได้ถูกชน

จนถึงแก่ความตายโดยรถยกเหล็กม้วนอีกคันที่ก�าลังวิ่งอยู่	 แม้ผลการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานจะสรุปว่า

เป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ลานอุตสาหกรรม	 และผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวไม่ได้มีความประมาทเลินเล่อ	 โดยมี

เหตสุดุวสิยัทีผู่ข้บัขีจ่ะไม่สามารถมองเหน็ผูเ้สยีชวีติได้	บรษิทักไ็ด้ตระหนกัและเตอืนตนเองถงึความเข้มงวด	

และความจ�าเป็นของการบ่งชี้และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกๆ	วัน

 ในด้านสิ่งแวดล้อม	ปีที่ผ่านมาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน	และฝุ่นละอองรวม	ที่ระบายจากเตา	1	และ	2	อยู่ที่ระดับ	309	ส่วนในล้านส่วน	47.2	ส่วนใน 

ล้านส่วน	และ	 86.2	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ตามล�าดับ	 (ตรวจวัด	ณ	 วันที่	 26	พฤศจิกายน	2553)	 

ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด	ที่	 800	 ส่วนในล้านส่วน	 200	 ส่วนในล้านส่วน	 และ	 240	 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ตามล�าดับ	 อย่างน่าพอใจยิ่ง	 โครงการก้าวสู่การเป็นผู้น�าการบริหารจัดการ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change	Leadership)	ทีพ่วกเรามุง่หวงั	ได้ก่อผลลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สะสมจากปี	2550	ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ	จนถึงสิ้นปี	2553	ได้ถึง	63,901	ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์	(Ton	CO2)

 บริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย	 ทุกบริษัทมีผลประกอบการที่โดดเด่น	แต่ละบริษัทมีผลส�าเร็จและ

นวัตกรรมใหม่ๆ	ของตนเอง	บริษัทที่เอสเอสไอได้ร่วมลงทุนประกอบด้วย	
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  บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		(TCRSS)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่เป็นผู้ผลิตเหล็ก

แผ่นรดีเยน็รายแรกและรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย	บรษิทัรบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจาก	TCRSS	206	ล้านบาท	

เนือ่งจากจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีเยน็ให้กบัอตุสาหกรรมยานยนต์ได้มากขึน้เช่นกนั	นอกเหนอืจากประโยชน์

โดยตรงที่เอสเอสไอได้รับความร่วมมือด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 32	 และ 

ลดระดับสินค้าคงคลังของทั้งสองบริษัทให้ต�่าลง	30	วัน	จากปี	2551

  บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(WCE)	ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	รวมถึง

การออกแบบทางวศิวกรรมทีม่คีวามเชีย่วชาญในธรุกจิเหลก็	มผีลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	37	ล้านบาท	โดย 

ร้อยละ	32	เป็นรายได้จากการขยายงานวิศวกรรมบริการสู่ลูกค้าภายนอกที่มีศักยภาพ	อาทิ	อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์	 อุตสาหกรรมอาหาร	อุตสาหกรรมพลังงาน	อุตสาหกรรมกระดาษทั้งในและต่างประเทศ	และ	

ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งส่งมอบงานได้	ทั้งสิ้น	25	ผลงาน	สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการน�าเข้า 

ชิ้นส่วนได้	5.85	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	42.35

  บรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	(PPC)	ให้บรกิารท่าเรอืพาณชิย์เอกชนทีม่คีวามลกึทีส่ดุในประเทศไทย	 

รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมากที่มีผลก�าไรจากการด�าเนินงาน	92	ล้านบาท	 

โดยมีรายได้จากลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ	106	จาก	1.9	ล้านบาท	ในปี	2552	เพิ่มขึ้นเป็น	3.9	ล้านบาท	 

ในปี	2553

	 ในปีที่ผ่านมา	ท่ามกลางภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองที่เลวร้ายสุดในรอบ

เกือบ	 4	 ทศวรรษ	 การชะงักงันของเขตเศรษฐกิจยุโรป	การล่มสลายทางราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ 

อันเนื่องจากการควบคุมภาวะฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีน	หากจะถามว่าเอสเอสไอ 

ของพวกเราได้ท�าอะไรไปบ้าง?

	 ผมคิดว่าพวกเราได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่า	และได้ประสบความส�าเร็จมากพอสมควร	ผมมีความภูมิใจ

ในพนักงานและฝ่ายจัดการของเรา	ทุกคนยอดเยี่ยมและเป็นแรงบันดาลใจของผมทุกๆ	วัน

	 โจทย์หลักที่เราแสวงหาค�าตอบยังคงเหมือนเดิม	“คนคนหนึ่ง	หรือทีมงานหนึ่ง	หรือองค์กรธุรกิจหนึ่ง	 

ซึ่งมีข้อจ�ากัดทั้งหลายทั้งปวง	จะสามารถท�าให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร”

	 มีอีกหลายต่อหลายสิ่งที่เราต้องท�ากันต่อ...นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น

 

       นายวิน วิริยประไพกิจ

       กรรมการผู้จัดการใหญ่



เรามุ่งมั่นสานต่อความฝันด้วยการลงมือทำาอย่างจริงจัง
สร้างผลการดำาเนินการเพื่อความเป็นเลิศด้วยความทุ่มเทและโปร่งใส 
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง 
ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง 
รุกสู่การสร้างความมั่นคงแบบครบวงจร
จากต้นนำ้า สู่ปลายนำ้า พร้อมกับดูแลคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สังคม และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่เราทำาในวันนี้และทุกๆ วัน คือก้าวที่ท้าทาย 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมเหล็กระดับสากล
และอนาคตที่เติบโต ก้าวไกลอย่างมั่นคง
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มั่นคง...ด้วยวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
เราคือผู้บุกเบิกด้วยมุมมองเฉียบคมกว้างไกล
เปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
ด้วยกลยุทธ์การผลิตเหล็กแบบครบวงจรจากต้นนำ้าถึงปลายนำ้า
เสริมประสานกำาลัง เพิ่มทางเลือกและโอกาสของธุรกิจ
สำาหรับความมั่นคงและการเติบโตในอนาคต
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บนพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

 โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร Teesside Cast Products บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด
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เติบโต...ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
เอสเอสไอไม่เคยหยุดยั้งพัฒนา เพื่อความสามารถทางการแข่งขัน
เราหลอมรวมองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อเนื่อง
บ่มเพาะจุดแข็งของบุคลากร ด้วยแนวคิด SSI 2.0
ขับเคลื่อนให้เติบโตและเกิดผลปฏิบัติ 
เพื่อนำามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน



ssi 2.0

สร้างสรรค์  ความแข็งแกร่ง...เพื่อชุมชนและสังคม
เราดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตที่อยู่รอบข้าง
สร้างเสริมสวัสดิภาพ ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน 
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
รับผิดชอบต่อดุลยภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความแข็งแกร่งนี้สู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
เพื่อขยายฐานความสุขในการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิตในสังคม

ssI 2.0
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สู่ความสำาเร็จ...ด้วยการลงมือทำาให้เป็นจริง
ความสำาเร็จของวันนี้และวันหน้า
เกิดจากการลงมือทำาด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ
ดำาเนินการตามแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างรัดกุม 
และเราจะสานต่อภารกิจสู่ความสำาเร็จนี้อย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เติบโตเข้มแข็งในทุกมิติ
เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง หยัดยืนต่อไป



ssI 2.0
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รายได้จากการขาย	 ล้านบาท	 47,791	 33,188	 27,448	

รายได้จากการให้บริการ	 ล้านบาท	 299	 228	 309	

รายได้รวม	 ล้านบาท	 48,332	 33,637	 27,894	

ก�าไรขั้นต้นจากการขาย	 ล้านบาท	 	3,851		 	(2,400)	 2,035	

ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการ	 ล้านบาท	 131	 88	 111	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 ล้านบาท	 	2,446		 	1,273		 	(5,166)	

สินทรัพย์รวม	 ล้านบาท	 42,493	 42,772	 41,786	

หนี้สินรวม	 ล้านบาท	 22,617	 25,017	 25,003	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 ล้านบาท	 19,875	 17,755	 16,783	

อัตราก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อรายได้รวม	 %	 5.24		 3.79		 (18.52)	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	 %	 13.59		 7.72		 (26.74)	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 %	 5.94		 3.01		 (13.20)	

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 1.14		 1.41		 1.56		

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น			 บาท	 0.19		 0.10		 (0.39)	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น			 บาท	 1.45	 1.29	 1.22

255125522553ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)019

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับปริมาณการจำาหน่ายของบริษัท
หน่วย : ล้านตัน
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รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)020

ราคาปิด(1)  บาท	 1.50	 1.20	 0.53

ราคาสูงสุด	 บาท	 2.14	 1.38	 1.37

ราคาต�่าสุด	 บาท	 1.08	 0.34	 0.29

ราคาเฉลี่ย	 บาท	 1.68	 0.85	 0.89

ปริมาณหุ้น	 ล้านหุ้น	 13,101.28	 13,101.28		 13,101.28

ราคาพาร์	 บาท	 1.00	 1.00	 1.00

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	 ล้านหุ้น	 79.03	 33.94	 23.67

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	 ล้านบาท	 133.05	 28.84	 21.14

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(1)  ล้านบาท	 19,651.92	 15,721.54	 6,943.68

สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด	 %	 49.00	 49.00	 49.00

สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาต(ิ2)  %	 27.83	 26.54	 21.34

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(2) %	 30.70	 29.04	 33.02

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น(1) เท่า	 8.02	 12.37	 n/a

เงินปันผลต่อหุ้น	 บาท	 -			 -			 -

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล		 %	 			-	 -			 -

255125522553สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “SSI”

(1)		ข้อมูล	ณ	วันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
(2)		ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจ�าปี	เพื่อการประชุมสามัญ	หรือวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)021

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
หน่วย : ล้านบาท
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มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
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รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)022

การเปลี่ยนแปลงสำาคัญในปี 2553 
สร้างสรรค์  ความแข็งแกร่ง

	 เศรษฐกิจโลกในปี	2553	ขยายตัวร้อยละ	4.8	เนื่องจากปัจจัยการค้าโลกที่ฟื้นตัวและการไหลเวียนของเงินลงทุน	นอกจากนี้	ยังมีปัจจัย

อื่นๆ	เช่น	ปัญหาอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงในสหรัฐอเมริกา	กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	และในอีกหลายประเทศ	ปัญหาหนี้สาธารณะ 

ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน	 รวมถึงการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ	

ปัจจัยเหล่านี้กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในปี	 2553	 และยังส่งผลให้ตลาดการเงินมีความเสี่ยงต่อภาวะไร้เสถียรภาพมากขึ้น	 

อย่างไรก็ตาม	การขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว	

	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2553	 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าขยายตัวร้อยละ	 8	 ปรับตัวดีขึ้นมากจากปีก่อนหน้าที่หดตัว 

ร้อยละ	 -2.3	ต่อปี	 สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี	 2553	ที่ถือว่าขยายตัวได้ในระดับสูงมาก	 โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการส่งออก 

สนิค้าในรปูเหรยีญสหรฐัทีข่ยายตวัในอตัราทีส่งูตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่าหลกั	รวมถงึการฟ้ืนตวัของการบรโิภคและการลงทนุ

ภาคเอกชน	 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่ราคาพืชผลส�าคัญปรับตัวสูงขึ้น	 และการขยายก�าลังการผลิต 

เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตามการส่งออก	

	 ปี	 2553	อัตราการบริโภคเหล็กที่ขยายตัวในระดับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้	 โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาคการผลิตที่เพิ่มสูงกว่าที่ประเมินไว้	 

ทัง้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมก่อสร้าง	และส่งผลให้บรษิทัมปีรมิาณการขายเตบิโตขึน้สอดคล้องกบัการบรโิภค	และผลมาจาก 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการเหล็กที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าที่คาด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและอินเดีย	ทั้งนี้	

แนวโน้มของราคาแร่เหล็กจะเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวจึงท�าให้ความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ 

เหล็กแท่งแบน	 (Slab)	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท	 ไปปรับตัวขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่	 3	 หลังจากนั้น	 ราคาเหล็กแท่งแบนก็ได้ 

ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่	 4	ส่งผลให้ราคาขายโดยเฉลี่ยของบริษัทสูงขึ้นตามไปด้วย	 โดยมีปริมาณการขายในไตรมาสที่	 2	และ	3	

ปรับตัวสูงขึ้นตามล�าดับ	หลังจากนั้น	

 ด้านการตลาด	 บริษัทใช้กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการจ�าหน่ายสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพพิเศษซึ่งมีอัตราก�าไรสูง	 เพื่อลด 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กภายในประเทศ	และเน้นปริมาณการจ�าหน่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตในตลาดชั้นคุณภาพทั่วไป	 

ทั้งนี้	 ในปี	 2553	บริษัทมีปริมาณการจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน�้ามันรวมทั้งสิ้น	 

2.24	ล้านตัน	โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก	คิดเป็นสัดส่วนการจ�าหน่ายในประเทศร้อยละ	95	

innovate • strength



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)023

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน	48,332	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	44		จากปี	2552	

	 รายได้หลักคือการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพิ่มขึ้นเป็น	47,086	ล้านบาท	หรือร้อยละ		43	จากปี	2552	เป็นผลมาจาก 
	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการบริโภคเหล็กที่เพิ่มขึ้น

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	13.59	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.87	จากปีก่อน

	 ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	จ�านวน	2,446	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	92	จากปีก่อน	เนื่องจากการบริหาร 
	 ต้นทุนวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

			อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ	5.2	และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ	5.9

			อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ	13.6	และก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ	0.19	บาท

			สภาพคล่องดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้นเป็น	0.98	เท่า	ระยะเวลา 
	 เก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเป็น	24	วัน	และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงเป็น	44	วัน

			ณ	สิ้นปีบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจ�านวน	59	ล้านบาท	และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
	 การด�าเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินของกิจการโรงงานถลุงเหล็กที่ประเทศอังกฤษจ�านวน	42	ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย



innovate • strength

รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)024

 ด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา	ในปี	2553	บริษัทได้เล็ง

เห็นความส�าคัญของความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมว่าจะเป็น

กลไกส�าคัญในการสร้างความแข็งแกร่งและโดดเด่นให้กับองค์กร	 

จึงได้มีการตั้งคติพจน์ว่า	 “สร้างสรรค์	 	 ความแข็งแกร่ง”	 หรือ	 

“innovate	 	strength”	เพื่อให้ทุกภาคส่วนในองค์กรใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน	

	 เพื่อให้การด�าเนินการจัดท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนธุรกิจ	 3	ปี	 และเป็นก�าลังส�าคัญใน

การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นไปตาม

แนวทางวิสัยทัศน์ใหม่คือ	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	 สร้างผล

ตอบแทนแก่ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”	 บริษัทจึงได้มีประกาศ 

แต่งตั้งคณะท�างานบริหารจัดการด้านนวัตกรรมขึ้นมา	 2	 คณะ	

ประกอบด้วย	1.	คณะท�างานจดัท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรม	

และ	 2.	 คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ 

บรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้าขึน้	เพือ่ก่อเกดิการสร้างสรรค์นวตักรรม

ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น	

	 คณะท�างานจัดท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ริเริ่มให้ 

มีกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	(Innovation	Platform)	เพื่อเป็น

เวทีรองรับความคิดสร้างสรรค์จากพนักงาน	และบ่มเพาะความคิด

ที่ได้รับเพื่อน�ามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน	ในปี	2553	พนักงาน

ได้ให้ความสนใจและส่งความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมมากถึง	 287	

รายการ	ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบที่สามารถ 

คิดเป็นมูลค่าเงินได้และไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าเงินได้	 อาทิ	 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้ถึง	 34.6	ล้านบาท	 เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผลติและการท�างาน	รวมถงึการป้องกนัอนัตราย

จากอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

	 คณะท�างานสร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบรกิารที่

มมีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	(Innovate	Premium	Value	Product	Working	

Committee)	 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นและเป็น 

การยกระดบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัให้เหนอืกว่าผูผ้ลติรายอืน่ๆ	ส่งผล

ให้ในปี	2553	บรษิทัสามารถสร้างยอดขายในตวัผลติภณัฑ์นวตักรรม

ใหม่ถึง	56,500	ตัน	คิดเป็นรายได้มากถึง	1,261	ล้านบาท

	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับ

บุคลากร	บริษัทได้ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ส�าคัญ	 2	ประการ	คือ	 

แผนงานเป้าหมาย	 2.0	 (Goal	 Program	 2.0)	 เพื่อความชัดเจน 

มากขึ้นทั้งในขอบเขต	 วัตถุประสงค์	 ความรับผิดชอบและอ�านาจ

หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและจรงิจงัยิง่ขึน้	รวมไปถงึการสร้าง

ความพงึพอใจและการเพิม่คณุค่าต่องานของแต่ละบคุคลมากยิง่ขึน้	

และระบบการประเมินผลงาน	2.0	 (Appraisal	 System	2.0)	 เพื่อ 

การขับเคลื่อนให้พนักงานแต่ละคนได้บรรลุถึงขีดความสามารถ

สูงสุดที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน	 ด้วยการมุ่งเน้นและบ่มเพาะ 

จุดแข็งและเอาชนะจุดอ่อนของแต่ละบุคคล

	 เพื่อให้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ

ความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมาก 

ยิ่งขึ้น	 บริษัทจึงก�าหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรม	 

เข้าไปในการประชุมผู้บริหาร	(Management	Meeting)	เป็นประจ�า

ทุกเดือน	 เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ

ความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มต่างๆ	ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของแต่ละสายงาน	ให้ผู้บริหารได้รับทราบ

วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานโลก

	 บริษัทมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะมุ ่งเน้นสู ่งานวิจัยจึงได้จัดตั้ง 

หน่วยงานวจิยัขึน้มาเพือ่รองรบัภารกจิในการมุง่สูอ่งค์กรแห่งนวตักรรม 

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท	 ทั้งนี้ส่วนวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้

สร้างสรรค์ผลงานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้ได้มกีารรณรงค์ให้บคุลากร 

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของงานวจิยั	โดยการส่งผลงานเพือ่ขอรบัรอง

เป็นงานวิจัยจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติหรือ	สวทช.	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	โดยตั้งแต่ปี	2549	

จนถึงปี	 2553	บริษัทส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	

69	โครงการ	คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจัยกว่า	55.34	ล้านบาท	ซึ่งงาน

วิจัยจ�านวนหนึ่งสามารถด�าเนินการขอจดสิทธิบัตรได้	 นอกจากนี้	 

เอสเอสไอถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตเหล็ก 
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ในการส่งผลงานวจิยัแก่	สวทช.	เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	แสดงให้

เหน็ถงึความมุง่มัน่และเลง็เหน็ความส�าคญัของงานวจิยัและพฒันา 

เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน	 ส�าหรับในปี	 2553	 บริษัท 

ด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา	จ�านวน	17	โครงการ	โดยแบ่งเป็น

งานวิจัยผลิตภัณฑ์	 8	 โครงการ	และงานวิจัยในกระบวนการผลิต	 

9	โครงการ	คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจัยกว่า	10.81	ล้านบาท

	 ผลงานวิจัยของบริษัท	 ได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมทางวิชาการ	ซึ่งเป็นงานวิจัยส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ

โลหะวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	ประกอบด้วย

  การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย	 

ครั้งที่	4	

  การประชุมทางวิชาการและแสดงผลงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้านวัสดุ	MS&T	ประจ�าปี	 2010	หรือ	Materials	 

Science	&	Technology	2010	Conference	&	Exhibition	ถือเป็น

งานประชมุทางวชิาการเพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัและพฒันาทางด้าน

เทคโนโลยีวิศวกรรมด้านวัสดุที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในระดับนานาชาติ	

งานประชุม	MS&T’10	ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 17	 -	 20	ตุลาคม	 

2553	ที่เมืองฮูสตัน	รัฐเทกซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแตกหักและความ

แข็งแรงของของแข็ง	ครั้งที่	 8	 (8th	 International	Conference	on	

Fracture	and	Strength	of	Solids)	จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์	ประเทศ

มาเลเซีย	

	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	 

(Classification	Societies)	ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก	ทั้งหมด

แสดงให้เห็นว่าเอสเอสไอมีขีดความสามารถในการที่จะผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษได้ครอบคลุมกับทุกความต้องการ 

ของลูกค้าชั้นน�าในประเทศ	 รวมทั้งยังมุ่งมั่นเพื่อขยายตลาดไปยัง 

ต่างประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย	โดยในปี	2553	ที่ผ่านมาบริษัท

ได้พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์จนได้รบัการรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์

มาตรฐานระดับโลก	ดังนี้

  Det	Norske	Veritas	 (DNV,	Norway)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ชั้นคุณภาพพิเศษ	เกรด	NV-A	และ	NV-B

  Lloyd’s	Register,	England	กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพ

พิเศษ	เกรด	LR-A,	LR-B,	LR-D,	360AR	และ	410AR	

  Bureau	Veritas	(BV,	France)	กลุม่ผลติภณัฑ์ชัน้คณุภาพ

พิเศษ	เกรด	BV-A,	BV-B	และ	BV-D
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โครงสร้างรายได้

   	เหล็กแผ่นรีดร้อน		 บมจ.	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี		 ไม่มี		 47,785(1)	 98.86		 33,188(1)		 98.67		 27,448(1)	 98.40
		ชนิดม้วน		

		บริการซ่อมบ�ารุง	 บจก.	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง		 99.99	 125		 0.26		 103		 0.31		 154		 0.55
		และวิศวกรรม	 			

		บริการท่าเรือน�้าลึก		 บจก.	ท่าเรือประจวบ		 51.00		 180	 0.37	 125	 0.37	 155	 0.56

		รายได้อื่นๆ	 บมจ.	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 	 237	 0.49	 216	 0.64	 135	 0.48
 บจก.	ท่าเรือประจวบ	 	 2	 0.01	 1	 0.01	 1	 0.005
 บจก.	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	 	 3	 0.01	 4	 0.01	 1	 0.005
	 	 	 48,332	 100.00	 33,637	 100.00	 27,894	 100.00

	 					ปี	2553	 ปี	2552	 ปี	2551	

     	สายผลิตภัณฑ์/	 	 ร้อยละ	 รายได้  รายได้  รายได้      กลุ่มธุรกิจ	 ดำาเนินการโดย	 การถือหุ้น			 (ล้านบาท)			 ร้อยละ	 (ล้านบาท)		 ร้อยละ	 (ล้านบาท)			 ร้อยละ
	 	 	 ของบริษัท

(1)		 ในจ�านวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้	บมจ.	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�านวน	5,872	ล้านบาท	4,456	ล้านบาท	และ	1,887	ล้านบาท 
	 ในปี	2553		ปี	2552	และปี	2551	ตามล�าดับ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือเอสเอสไอ	 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย	ก่อตั้งขึ้น 

ในปี	 2533	ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า	 13,300	ล้านบาท	 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอได้รับการยอมรับให้เป็น 

โรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด	4	ล้านตันต่อปี	รวมทั้ง 

ก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามันสูงสุดถึง	 1	 ล้านตันต่อปี	 โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่ง 

ด้านตะวนัตกของอ่าวไทย	ณ	อ�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ซึง่อยูห่่างจากกรงุเทพฯ	เพยีง	400	กโิลเมตร	และเป็นท�าเลยทุธศาสตร์

ที่ดีที่สุดในประเทศส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

	 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	ได้แก่

 	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	หรือ	 “Hot	Rolled”	ที่มีขนาด

ความกว้างระหว่าง	750	-	1,560	มิลลิเมตร	และความหนาระหว่าง	

0.9	 -	 20.0	มิลลิเมตร	 โดยเอสเอสไอเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่น 

รีดร้อนชนิดม้วนไม่กี่รายของโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ทีม่ขีนาดความบางสดุได้ถงึ	0.9	มลิลเิมตรในเชงิพาณชิย์	และบรษิทั

ประสบผลส�าเร็จในการทดลองผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาด 

ความหนาเพียง	0.8	มิลลิเมตร	อีกด้วย

 	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบ

น�า้มนั	หรอื	“Clean	Strip”	ทีม่ขีนาดความกว้างระหว่าง	750	-	1,550	

มิลลิเมตร	 และความหนาระหว่าง	 1.0	 -	 7.0	 มิลลิเมตร	 ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง	 ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต

รถยนต์และชิ้นส่วน	และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 ในปี	2553	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้โดยตรง

ภายในประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และชิ้นส ่วน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า	ถังแก๊ส	ท่อเหล็ก	และก่อสร้าง	และใช้เป็นวัตถุดิบใน

อตุสาหกรรมต่อเนือ่ง	อาท	ิอตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรดีเยน็	และทีเ่หลอื

เป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ	

	 นอกจากนี้	 เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่อง 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 	 บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ผลิต

เหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกของประเทศไทย	มีก�าลังการผลิตสูงสุด	 

1.2	 ล้านตันต่อปี	 และใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัท 

เป็นวัตถุดิบในการผลิต	

 	 บริษัท	 เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่น

เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีก�าลังการผลิตสูงสุด	 240,000	ตันต่อปี	

และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต	

 	 บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ให้บริการท่าเรือพาณิชย์

เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย	โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการ

จ�านวน	 4	 ท่า	 สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้า 

สูงสุดถึง	 100,000	DWT	พร้อมกัน	 2	 ล�า	 ซึ่งนับเป็นหัวใจส�าคัญ 

ของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก	

ด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต�่าและแข่งขันได้

 	 บริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ให้บริการงานด้าน

วิศวกรรม	และซ่อมบ�ารุง	 รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม	ที่มี 

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก

innovate • strength
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 	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	หรือ	 เอสเอสไอ

ยูเค	 จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าท�ารายการซื้อสินทรัพย์และด�าเนินธุรกิจโรงงาน 

ถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร	ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ด�าเนินธุรกิจใดๆ

 	 บริษัท	 Redcar	 Bulk	 Terminal	 Limited	 เป็นบริษัทที่ 

จดัตัง้ขึน้โดย	เอสเอสไอ	ยเูค	โดยจะเป็นบรษิทัร่วมทนุกบั	Tata	Steel	

UK	 Limited	 เพื่อด�าเนินกิจการท่าเรือและขนถ่ายสินค้า	 ปัจจุบัน	 

เอสเอสไอ	ยูเค	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ100	โดยยังมิได้ด�าเนินธุรกิจใดๆ	

	 ด้วยโครงการลงทนุทีม่ศีกัยภาพข้างต้น	เอสเอสไอจงึเป็นผูผ้ลติ

เหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก

กลางน�า้ถงึปลายน�า้ทีค่รบวงจรมากทีส่ดุ	ทัง้นีถ้้าหากเข้าท�ารายการ

ซื้อสินทรัพย์และด�าเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษได้ส�าเร็จ	 โครงการ

ลงทุนของเอสเอสไอจะครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�า้ถึง

ปลายน�้า	 ท�าให้สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับ

สากล	และสามารถบริหารจัดการช่องทางจ�าหน่ายสินค้าได้อย่างมี

เสถียรภาพและประสิทธิภาพ

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอสเอสไอ	

มีความมุ่งมั่นสูงสุดต่อการก้าวสู่ความเป็นผู้น�าตลาดเหล็กแผ่นชั้น 

คุณภาพพิเศษของอาเซียน	และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างยั่งยืน	 ด้วยท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม	 เทคโนโลยีการผลิตชั้นน�า	

บคุลากรทีม่ศีกัยภาพ	การบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพโดยยดึ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

ชุมชน	และสังคม	
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โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
และเหล็กแท่งแบน

บริษัท	สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)

ธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายน�้า ธุรกิจบริการขนส่ง

เสริมความมั่นคง
ธุรกิจหลัก ธุรกิจหลัก

เสริมสร้างรายได้	และสนับสนุน
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน	และเพิ่มรายได้

ธุรกิจบริการ
ด้านวิศวกรรม

บริษัท	เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)

บริษัท	สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี
ยูเค	จ�ากัด

บริษัท	เหล็กแผ่น
เคลือบไทย	จ�ากัด

บริษัท	เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	ท่าเรือ
ประจวบ	จ�ากัด

	 เหล็กแท่งแบน 	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน		
	 ประเภทปรับผิว
	 และเคลือบน�้ามัน

	 เหล็กแผ่นรีดเย็น 	 เหล็กแผ่น
	 เคลือบสังกะสี
	 ด้วยกรรมวิธี
	 ทางไฟฟ้า

	 ท่าเรือพาณิชย์
	 เอกชน

	 งานด้านวิศวกรรม
	 และซ่อมบ�ารุง
	 และออกแบบ
	 ทางวิศวกรรม

100% 50.15% 3.7% 51% 99.99%



กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผังองค์กร

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

•	 ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
•	 ส�านักรัฐกิจสัมพันธ์
•	 ส�านักกิจการภายนอก

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สำานักตรวจสอบภายใน

สายการเงินและบัญชี สายกิจการสาธารณะ
และความรับผิดชอบทางสังคม

•	ฝ่ายการเงิน
•		ฝ่ายบัญชีการเงิน
•	ฝ่ายบัญชีบริหาร
•		ฝ่ายบัญชีต้นทุน	(โรงงาน)
•	ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์

•	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	(กรุงเทพ)
•	 ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา	(กรุงเทพ)
•	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	(โรงงาน)
•	 ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และธุรการ
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•	 ฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิตและระบบอัตโนมัติ

•	 ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
•	 ฝ่ายจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ

• ฝ่ายซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า
•	 ฝ่ายซ่อมบ�ารุงเครื่องกล
•	 ฝ่ายบริการสาธารณูปโภค

•	 ส�านักพัฒนาวิศวกรรม
•	 ส�านักคลังวัสดุ
•	 ส�านักบริหารโครงการ

•	 ฝ่ายขาย	PO	ในประเทศ

•	 ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	กลุ่มเอ	1
•	 ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	กลุ่มบี	1
•		ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	กลุ่มบี	2
•	 ฝ่ายสนับสนุนการขาย	1
•		ฝ่ายสนับสนุนการขาย	2

•	 ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
•	 ฝ่ายส่งออก	กลุ่มเอ
•	 ฝ่ายส่งออก	กลุ่มบี

•	 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด
•	 ฝ่ายบริการเทคนิค

สำานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

•	 ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
•		ส�านักกฎหมาย
•	 ส�านักบริหารกรุงเทพ
•	 ส�านักกลยุทธ์องค์กร
•	 ส�านักวางแผนองค์กร
•	 ฝ่ายจัดซื้อ	(กรุงเทพ)
•	 ฝ่ายจัดซื้อ	(โรงงาน)

•	 ส�านักเลขานุการบริษัท
•	 ส�านักกิจกรรมพิเศษ	

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายธุรกิจ สายการผลิต

•	 ฝ่ายผลิต	HSM
•	 ส�านักเทคโนโลยีการผลิต

•	 ฝ่ายประกันคุณภาพและโลหการ
•	 ฝ่ายผลิต	PO
•	 ฝ่ายผลิต	HFL
•	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ด้านธุรกิจ 1

ด้านธุรกิจ 2

ด้านธุรกิจต่างประเทศ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด
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ด้านควบคุมกระบวนการผลิตและระบบอัตโนมัติ

ด้านวางแผนการผลิตและปฏิบัติการขนส่ง

ด้านการซ่อมบำารุงและบริการสาธารณูปโภค

ด้านวิศวกรรมและโครงการ

ด้านปฏิบัติการ 1

ด้านปฏิบัติการ 2

สำานักประธานกรรมการ

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
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innovate • strength

โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด	 7	 คณะ	 คือ	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน	16	คน	ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 8	 คน

  กรรมการอิสระ	 	 7	 คน

	 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	

	 1.	 นายมารวย	ผดุงสิทธิ์	 ประธานกรรมการบริษัท

	 2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 รองประธานกรรมการบรษิทั	 

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 3.	 นายวิสิทธิ์	น้อยพันธุ์	 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 4.	 นางเกษรี	ณรงค์เดช	 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 5.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 6.	 นายทวี	บุตรสุนทร		 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 7.	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ		 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 8.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	 กรรมการบริษัท	

	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 9.	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท	

	 10.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 กรรมการบริษัท

	 11.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการบริษัท

	 12.	 นายกมล	จันทิมา	 กรรมการบริษัท

	 13.	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 กรรมการบริษัท

	 14.	 นายยุกต์	ศุทธรัตน์	 กรรมการบริษัท	

	 15.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท

	 16.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท
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ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

	 (1)	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 ต้องมีกรรมการอิสระ 

อย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั	แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่าสามคน	

	 (2)	 กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)		ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 	 (ข)		ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	

ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย

ล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนได้รบัการแต่งตัง้	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณี

ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

	 	 (ค)		ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	

พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู ้ถือหุ้น 

รายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 	 (ง)		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มี 

อ�านาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	

	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการท�า 

รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่า 

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้ 

กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่

จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 	 (จ)		ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วน 

ของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 	 (ฉ)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่ง 

รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วน 

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	

	 	 (ช)		ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน

ของกรรมการของบริษัท	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 	 (ซ)		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น 

หุ ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส ่วนร่วม 

บริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

บริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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	 	 (ฌ)		ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ

เป็นไปตามวรรคหนึ่ง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 โดยมีการ 

ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(collective	decision)	ได้

หมำยเหตุ :

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 หมายความว่า	 บุคคลตามมาตรา	 258	 แห่ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หมายความว่า	 ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่า 

ร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น	 และ 

การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  หุน้ส่วน	หมายความว่า	บคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายจากส�านกังาน

สอบบัญชี	 หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	 ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงาน

การสอบบัญชี	 หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ	 (แล้วแต่กรณี)	 

ในนามของนิติบุคคลนั้น

  กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	หมายความว่า	 กรรมการที่

ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร

และกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน	เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนาม

ผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตัไิว้แล้ว	และเป็นการลงนาม

ร่วมกับกรรมการรายอื่น

  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัท

ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

	 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ	นายมารวย	

ผดุงสิทธิ์	 หรือนายวิทย์	 วิริยประไพกิจ	หรือนายกมล	จันทิมา	หรือ

นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	หรือนายปิยะ	วิริยประไพกิจ	หรือนายวิน	

วิริยประไพกิจ	 กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

	 1.	 คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าทีใ่นการด�าเนนิกจิการของ

บรษิทัด้วยความรบัผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซือ่สตัย์สจุรติ	

รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	

และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	

	 2.	 คณะกรรมการมอี�านาจทีจ่ะมอบหมายอ�านาจให้แก่บคุคล

ธรรมดาหรอืให้แก่นติบิคุคล	ไม่ว่าบคุคลธรรมดานัน้จะเป็นกรรมการ

ของบรษิทัหรอืไม่กต็าม	ในการทีจ่ะกระท�าการใดๆ	ในนามของบรษิทั	 

และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�านาจดังกล่าวนั้นให้ถือว่า 

มผีลผกูพนับรษิทัได้ภายใต้ข้อจ�ากดัในการลงลายมอืชือ่ของผูร้บัมอบ

อ�านาจตามทีค่ณะกรรมการเป็นผูก้�าหนด	คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แทนคณะกรรมการก็ได้

	 3.	 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

	 4.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุสามญัประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบรษิทั	การประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้อืน่ใดเรยีกว่าการประชมุวสิามญั	

ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 

เมื่อใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร	 หรือเมื่อผู ้ถือหุ ้นรวมกันนับ 

จ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

ทั้งหมด	หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน	 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด	ได้เข้าชือ่

กันท�าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้โดยชัดเจน	 ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น

เป็นการประชุมวิสามัญ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้อง

จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

	 5.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไร

ขาดทุน	ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิคณะกรรมการ 

ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

	 6.	 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ

ด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนดในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ

	 	 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีเ่ลขานกุารบรษิทัคนเดมิพ้นจากต�าแหน่ง

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่	 และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

	 	 ให้ประธานกรรมการแจ้งชือ่เลขานกุารบรษิทัต่อส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายในสบิสีว่นั

นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว	และให้แจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบ

ถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย
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2.	 คณะกรรมการบริหาร

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	คณะกรรมการบรหิาร	ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน	6	คน	ดังนี้

	 1.	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นายมารวย	ผดุงสิทธิ์	 กรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการบริหาร

	 4.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริหาร

	 5.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริหาร

	 6.	 นายยุกต์	ศุทธรัตน์	 กรรมการบริหาร	

ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

บริหำร

	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห	์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย	กลยุทธ์	แผนงานระยะยาว	แผนงานประจ�าปี	 

(งบประมาณ)	แผนหรืองบประมาณการลงทุน	 (Capital	Budget)	

แผนการขยายงาน	แผนการด�าเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน

	 2.	 รบัผดิชอบในการด�าเนนิการตามนโยบาย	แผนงานทีไ่ด้รบั

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์ 

ผลการด�าเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน	 เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณา

	 3.	 การจ้าง	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 ปลดจากต�าแหน่ง	 สับเปลี่ยน	 

โอนย้าย	 พักงาน	 เลิกจ้าง	 พนักงานบริหารระดับผู้จัดการใหญ่	 

รองผู ้จัดการใหญ่	 ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่	 และผู ้จัดการทั่วไป	 ให้ 

คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติให้ด�าเนินการได้	 ทั้งนี้	 เมื่อได้

ด�าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

	 4.		 การจ้าง	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 ปลดจากต�าแหน่ง	 สับเปลี่ยน	 

โอนย้าย	พักงาน	เลิกจ้าง	พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่าย/ส�านัก	

ให้ผู ้จัดการใหญ่มีอ�านาจอนุมัติให้ด�าเนินการได้	 ทั้งนี้	 เมื่อได้ 

ด�าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป

	 5.	 มีอ�านาจในการจัดท�าและอนุมัติแผนภูมิการอนุมัติ	 

(Authorization	Chart)	ส�าหรบัระดบับรหิารและปฏบิตักิารของบรษิทั

	 6.	 มอี�านาจในการก�าหนดและ/หรอืมอบหมายการลงนามใน

เรื่องต่างๆ	ซึ่งเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการเงินของบริษัท

	 7.	 มีอ�านาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภท

ต่างๆ	กับธนาคารพาณิชย์ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร	พร้อมทั้ง

ก�าหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชี 

ดังกล่าว

	 8.	 ด�าเนนิการเรือ่งอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

	3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบ

ด้วยกรรมการจ�านวน	 3	คน	 วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	ปี	

(ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2551	ถึงวันที่	29	มิถุนายน	2554)	ดังนี้

	 1.	 นางเกษรี	ณรงค์เดช	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 ตรวจสอบ

	 2.	 นายวิสิทธิ์	น้อยพันธุ์	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยกรรมการตรวจสอบล�าดับที่	 1	 และ	 3	 มีความรู ้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ

	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	

Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ

ส�านักตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	 ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม 

กฎหมายดังกล่าว

	 4.	 สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั	โดยมุง่เน้น

ในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

	 5.	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	 ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม

กฎหมายดังกล่าว	

	 7.	 พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ	 ในกรณีที่ต้องการ 

ค�าแนะน�าหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัท
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	 8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

	 9.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ 

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมี 

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 

ของบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

		 	 9.1		รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 	 9.2		การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่

ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

	 	 9.3		การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้ง 

กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	 ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 

ดังกล่าว	

	 10.	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

	 11.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผย 

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม

หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
   

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	

3	ปี	(ตัง้แต่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2553	ถงึวนัที	่23	พฤศจกิายน	2556)	

ดังนี้

	 1.	 นายทวี	บุตรสุนทร	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

	 2.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการ

	 	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

	 3.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 กรรมการ

	 	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

   

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 1.	 พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ

กรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตั้งขึ้น	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึง 

ค่าเบี้ยประชุม	 โบนัสประจ�าปี	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท	และผลประโยชน์อื่นๆ	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ 

ตวัเงนิด้วย	รวมทัง้พจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู	

โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน	 

และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

	 2.	 พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น	

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ระดบัสงู	โดยพจิารณาเทยีบเคยีงกบัแนวทางปฏบิตัใินอตุสาหกรรม

และแนวปฏบิตับิรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงาน 

ของบริษัทด้วย

	 3.	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการก�าหนดค่าตอบแทน

	 4.	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจาก 

ทีป่รกึษาภายนอกเกีย่วกบัเรือ่งค่าตอบแทนเมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

และเหมาะสม	 รวมทั้งให้กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้รับการ

อบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงาน 

ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ด้วย	 โดยบริษัทเป็น 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

	 5.	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการ

ประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

5.	 คณะกรรมการสรรหา

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน	3	คน	วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	(ตั้งแต่

วันที่	24	พฤศจิกายน	2553	ถึงวันที่	23	พฤศจิกายน	2556)	ดังนี้

	 1.	 นายวิสิทธิ์	น้อยพันธุ์	 ประธานกรรมการสรรหา

	 2.	 นายกมล	จันทิมา		 กรรมการสรรหา

	 3.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 กรรมการสรรหา

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

สรรหำ

	 1.	 คดัเลอืก	สรรหาบคุคลทีค่วรได้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ

บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่	 อย่างมีหลักเกณฑ์	 และโปร่งใส	

รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นแนะน�า	(ถ้ามี)
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	 	 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้	 ความสามารถ	

ความเป็นอิสระ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง	 ด้วย

ความซื่อสัตย์	 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	

มอีายทุีเ่หมาะสม	มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	และมจีติใจทีส่มบรูณ์	

สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	มกีารเตรยีมตวั 

เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี	 มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ 

ในการประชุม	มีความตรงไปตรงมา	มีความกล้าหาญในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม	มีประวัติการท�างานและจริยธรรมที่ดีงาม

	 		 ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาจะให้ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ	

ประสบการณ์	วชิาชพี	คณุสมบตัิ	เฉพาะในด้านต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทยังขาดอยู่	 และมีความจ�าเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นล�าดับต้น	 

เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์	 

และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	 นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกัน 

ด้วยว่าจะมผีลกระทบต่อบรษิทัหรอืไม่	และพจิารณาปัญหาทีอ่าจมี 

ผลประโยชน์ขัดกัน	(Conflict	of	Interest)	ของกรรมการบริษัทและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

	 2.	 ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ	 จากคณะกรรมการบริษัท	 (ถ้ามี)	 

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก	 สรรหาด้วย	 ก่อนน�าเสนอให้ 

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณเีพือ่พจิารณา

ต่อไป

	 3.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอก 

เกี่ยวกับเรื่องการสรรหาเมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม	 

รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย  

โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

	 5.	 คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือ

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจ�า

6.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
   

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 3	คน	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ	 3	ปี	 (ตั้งแต่วันที่	 4	 ธันวาคม	 2553	ถึงวันที่	 3	 ธันวาคม	 

2556)	ดังนี้

	 1.	 นายทวี	บุตรสุนทร	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	 นายกมล	จันทิมา		 กรรมการก�ากับดูแล

	 	 	 	 	 กิจการที่ดี

	 3.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์		 กรรมการก�ากับดูแล

	 	 	 	 	 กิจการที่ดี

ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดี

	 1.	 เสนอทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล	

	 2.		 พฒันาและทบทวนกระบวนการหรอืแนวปฏบิตัใินการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีเพื่อน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 3.		 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 4.		 ให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท	(Corporate	Social	Responsibility	-	CSR)	

	 5.		 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย	CSR	และติดตามผลการปฏิบัติ

ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

	 6.		 ทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	 จริยธรรมธุรกิจ	

จริยธรรมกรรมการ	จริยธรรมของพนักงาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ตามความเหมาะสม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 7.		 พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับ

เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสม  

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 8.		 ให้กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้รบัการอบรมเสรมิสร้าง

ความรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องต่อการด�าเนนิงานของคณะกรรมการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีได้	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 9.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 10.	 รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส 

อันควร	 อย่างน้อยปีละสองครั้ง	 และต้องรายงานโดยพลันต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง	 ซึ่งมี 

ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 รวมทั้งให้ความเห็นหรือ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

	 11.	 รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ

ทราบเป็นประจ�าทุกปี	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

7.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2553	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	

3	ปี	(ตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2553	ถึงวันที่	3	ธันวาคม	2556)	ดังนี้

	 1.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 บริหารความเสี่ยง

	 2.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร		 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

	 3.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยง

	 1.		 สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	และ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 2.		 ก�ากบัดแูลการพฒันาและการปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

	 3.		 สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ตดิตามความ

เสี่ยงที่ส�าคัญและด�าเนินการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

	 4.		 ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง	 รวมถึง

ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบ

	 5.	 ขอความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอก	เมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น 

และเหมาะสม	 รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	

	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

	 7.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องรายงานผลการประชมุ

หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจ�า

คณะผู้บริหำรของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 

	 1.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	

	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 2.	 นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการเงินและบัญชี	

	 	 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจ	

	 4.	 นายนาวา	จันทนสุรคน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายทรัพยากรบุคคล

	 	 และธรุการและสายกจิการสาธารณะและความรบัผดิชอบ

  ทางสังคมและเลขานุการคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

	 5.	 นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการผลิต

	 6.	 นายจิร	โชตินุชิต		

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 *7.	 นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 *8.	 นายชัยภัทร	เขมาภิรักษ์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 *9.	 นายณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 *10.	 นายวิเชียร	ตั้งสุขนิรันดร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 *11.	 นางสาวสุณีย์	วัฒนผลมงคล	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 12.	 นางวรรณี	สิริกาญจน	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 13.	 นายสุรศักดิ์	งามสิทธิพงศา	

	 	 เลขานุการบริษัท	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

	 	 และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
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* หมำยเหตุ :

ล�ำดับที่ 7	 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ 

	 	 	 ผู ้จัดการใหญ่	 ที่บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 

	 	 	 (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2553	เป็นต้นไป	

ล�ำดับที่ 8		 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ 

	 	 	 ผู ้จัดการ	 ที่บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ตั้งแต่วันที่	 

	 	 	 1	เมษายน	2553	เป็นต้นไป	

ล�ำดับที่ 9		 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู ้ช่วย 

	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายการเงินและบัญชี	 ที่บริษัท	 

	 	 	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตั้งแต่วันที่	 

	 	 	 17	ตุลาคม	2551	เป็นต้นไป	

ล�ำดับที่ 10		 ได้พ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท	 โดยการเกษียณอายุ 

	 	 	 ก่อนก�าหนด	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2553	เป็นต้นไป	

ล�ำดับที่ 11		 ได้พ ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท	 โดยการลาออก	 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2553	เป็นต้นไป	

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร

	 1.	 จัดให้มีแผนกลยุทธ์	 และแผนงาน	 ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

	 2.	 จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล	 เพื่อชี้แจงให้

บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

	 3.	 ปฏิบัติงานและด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมาย	 ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของ

บริษัท	 และอ�านาจด�าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

ธุรกิจปกติของบริษัท

	 4.	 จดัท�ารายงานเกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่างๆ	ให้คณะกรรมการ 

บริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์	โดยให้มีการจัดท�ารายงาน

อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

	 	 4.1	 รายงานสภาวะการด�าเนินงาน/ผลประกอบการของ

บรษิทั	การบรหิารความเสีย่งในด้านต่างๆ	รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ	ทัง้ภายใน 

และภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ 

ทันต่อเหตุการณ์

	 	 4.2	 จดัให้มกีารทบทวน	ปรบัปรงุแผนงานเพือ่ให้สอดคล้อง

กับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้	 รวมทั้งจัดให้มีการ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎ

ระเบียบ	สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ	โอกาสทางธุรกิจ	เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 1. กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

  บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา	เพือ่ท�าหน้าทีค่ดัเลอืก 

บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั

หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	แล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาต่อไป	 โดยมีรายละเอียด 

ปรากฏอยูใ่นหวัข้อเรือ่งโครงสร้างการจดัการ	ล�าดบัที	่5	คณะกรรมการ

สรรหา	

 2. กำรสรรหำผู้บริหำร

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้มอบหมายและให้อ�านาจแก่ 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้	

ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็น 

ผู ้บริหารของบริษัท	 ทั้งนี้	 เมื่อได้ด�าเนินการแล้วให้รายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

	 	 นอกจากนี้ 	 บริษัทยังจัดให ้มีแผนทดแทนต�าแหน่ง	 

(Succession	 Plan)	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ภายในที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย	

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรบรษิทั ตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

นั้นถืออยู่

	 (2)	 ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด 

ตาม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

จะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม	 (1)	นั้น	ลงคะแนนให้แก่

บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 (3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ 

ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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innovate • strength

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2553
		 สมาคมเหล็กโลก	 หรือ	World	 Steel	 Association	 (WSA)	 ได้มีการปรับตัวเลขประมาณการการบริโภคเหล็กของโลกในปี	 2553	 

(Global	Apparent	Steel	Use)	จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.1	หรือประมาณ	1,272	ล้านตัน	ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	

2553	 ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก	 (World	 Crude	 Steel	 Production)	 มีจ�านวน	 1,414	 ล้านตัน	 โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	 15.0	 

จากช่วงเดียวกันในปีก่อน	ทั้งนี้เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท�าให้มีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศจีนและอินเดีย	ส่งผลให้ก�าลังการผลิตของเหมืองแร่เหล็กขยายตัวไม่ทันกับความต้องการใช้	 ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของราคาสินแร่เหล็ก

จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	 จะเห็นได้จากผู้ประกอบการเหมืองแร่เหล็กรายใหญ่ของโลกอย่าง	 VALE/Rio	 Tinto	 และ	BHP	Billiton	 ได้มีการ 

ปรับราคาสินแร่เหล็กเพิ่มขึ้นจากเดิม	2	เท่าตัว

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี	2553

	 จากข้อมูลสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 ในปี	

2553	มีความต้องการเหล็กรูปทรงยาว	เช่น	เหล็กเส้น	เหล็กข้ออ้อย	

และเหล็กรูปทรงแบน	เช่น	เหล็กแผ่นรีดร้อน	เหล็กแผ่นเคลือบ	โดย

รวมอยู่ที่	 14	ล้านตัน	ซึ่งขยายตัวจากปี	2552	ที่มีความต้องการใช้

เพียง	10.7	ล้านตัน	หรือปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	31	โดยแบ่ง

เป็นกลุ่มเหล็กแผ่นประมาณ	9.4	ล้านตัน	และกลุ่มเหล็กทรงยาว	 

4.6	ล้านตัน	เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัว

ในระดับสูงในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 ในประเทศไทย	 ข้อมูล 

จากธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเศรษฐกจิไทยปี	2553	ขยายตวั 

ร้อยละ	8	ปรับตัวดีขึ้นมากจากปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ	-2.3	ต่อปี	 

สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี	 2553	 ที่ถือว่าขยายตัวได้ 

ในระดับสูงมาก	 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ 

ความต้องการบรโิภคเหลก็ในประเทศไทย	จะเหน็ได้ว่ามคีวามต้องการ 

ใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน	 2552	 และต่อเนื่องมา 

ในปี	2553	ซึง่การก่อสร้างภาครฐัมกีารขยายตวัอย่างมาก	ในโครงสร้าง 

พืน้ฐานขนาดใหญ่	เช่น	การก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย	ซึง่ตามแผน

แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 

12	 สาย	 ระยะทางรวม	 495	 กิโลเมตร	 ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้าง 
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ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี	 2562	 รวมระยะเวลากว่า	 10	 ปี	 รวมถึง 

โครงการสร้างรถไฟฟ้ารางคู่	 และรถไฟความเร็วสูง	 เหล่านี้	 เป็นต้น	

นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการผลิตทั้งสิ้น	 1.64	 ล้านคัน 

ซึ่งสูงที่สุดในรอบ	 50	 ปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	 64	 และ 

คาดว่าในปี	2554	จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น	1.8	ล้านคัน	หรือ	ร้อยละ	9.42	

เมื่อเทียบกับปี	2553	

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี	2554

	 สมาคมเหลก็โลกคาดว่า	ในปี	2554	ความต้องการเหลก็ทัว่โลก 

จะปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	5.3	หรือ	 1,340	ล้านตัน	ซึ่งเป็นระดับที่ 

สูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี	2550	และยังเป็นสถิติ

สูงสุดนับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี	 2551	 ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ	EU,	NAFTA,	CIS	ท�าให้มีความ

ต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้น	รวมถึงประเทศจีนยังเป็นประเทศที่ต้องการ

ใช้เหล็กมากที่สุด	 โดยสมาคมฯ	คาดว่าความต้องการเหล็กของจีน 

ในปีหน้า	จะสูงกว่าระดับของปี	2550	อยู่ถึงร้อยละ	42	

	 ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี	2554	สถาบัน

เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 ได้ประมาณการว่า	 ความ

ต้องการใช้เหล็กจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	5	-	8	เป็น	14.42	ล้านตัน	 

ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะประมาณการอัตราเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในปี	 2554	 จะเติบโตร้อยละ	 3	 -	 5	 ซึ่งเป็น 

ผลมาจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี	 2554	 

ชะลอตัวจากปี	 2553	ประกอบกับแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท	

และราคาน�้ามันที่ปรับเพิ่มขึ้น	แต่หลายอุตสาหกรรมยังมีการขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอัตรา

เตบิโตด	ีมรีถยนต์รุน่ใหม่ๆ	เข้าสูต่ลาดให้เลอืกมากขึน้	ในขณะทีภ่าค

การก่อสร้างคงต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ	

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงในปีหน้าที่ต้องติดตาม	 คือการทุ่มตลาดเหล็ก 

จากจีน	โดยเฉพาะเหล็กทรงแบนเพราะมีก�าลังการผลิตที่เกินความ

ต้องการทั่วโลก	 รวมทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะส่ง

ผลกระทบต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ	(เมกะโปรเจกต์)	

ท�าให้ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กที่แน่นอนได้	 

ดังนั้น	 แนวโน้มการส่งออกเหล็กของจีนจะมีปริมาณมากขึ้น 

ในปี	 2554	และเป้าหมายยังคงเป็นตลาดอาเซียน	 ซึ่งไทยถือเป็น

ตลาดหลกัๆ	ของจนี	เช่นเดยีวกนั	อย่างไรกด็	ีทางภาครฐักก็�าลงัออก

มาตรการเพื่อป้องกันการทุ ่มตลาดจากประเทศจีน	 มาเลเซีย	 

เพื่อปกป้องผู้ผลิตเหล็กในประเทศ	นอกจากนี้	 ต้องติดตามความ

ผนัผวนของราคาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์เหลก็	ซึง่ส่งผลต่อราคาสนิค้า

ปลายทาง	(Finished	Product)
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การบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน	์พันธกิจ	และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท	 จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้นเมื่อปลายปี	 2547	 เพื่อให้บริษัทมีการบริหาร 

ความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรอย่างเป็นระบบ	มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล	และมคีณะท�างานบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกทีส่�าคญัในการบรหิาร

ความเสี่ยงของบริษัท	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแยกเป็นแต่ละสายงาน	 รวมถึงก�าหนด 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	 และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 และเพื่อให้การด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ในปลายปี	 2550	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงขึ้น	 เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาทบทวนและให้ความเหน็ในรายงานผลการประเมนิและการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 ที่คณะท�างานบริหารความเสี่ยงน�าเสนอ	 จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความเห็นหรือ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

	 ส�าหรับผลการประเมินความเสี่ยง	และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในปี	2553	สรุปได้ดังนี้	

ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์

	 สมาคมเหล็กโลก	หรือ	World	Steel	Association	(WSA)	รายงานว่า	ในช่วงเดือนมกราคม	-	ธันวาคม	2553	ปริมาณการผลิตเหล็กดิบ

ของโลก	 (World	Crude	Steel	 Production)	มีจ�านวน	1,414	ล้านตัน	 โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	 15	 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน	ทั้งนี้เป็นผล 

มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าที่คาดท�าให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มสูงขึ้นมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในประเทศจีนและอินเดีย

 

innovate • strength



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)043

	 ทัง้นีจ้งึส่งผลให้ราคาเหลก็แท่งแบน	(Slab)	ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกั

ของบรษิทัปรบัตวัสงูขึน้	โดยในช่วงต้นปี	2553	อยูท่ีร่าคา	500	เหรยีญ

สหรัฐต่อตัน	 และได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่	 690	 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ในไตรมาสที่	2	ปี	2553	หลังจากนั้นราคาเหล็กแท่งแบนได้ปรับตัว

ลดลงในไตรมาสที่	3	-	4	ปี	2553	จนเหลือราคา	550	เหรียญสหรัฐ

ต่อตัน	 อย่างไรก็ดี	 ก่อนสิ้นปี	 2553	 ในประเทศบราซิลได้เกิด 

พายุหนักท�าให้ประสบปัญหาการขนถ่ายสินแร่เหล็กและถ่านหิน	

ท�าให้ขาดแคลนวตัถดุบิและส่งผลให้ราคาของเหลก็แท่งแบนในเอเชยี 

เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

	 ส�าหรบัตลาดในประเทศ	เนือ่งจากความต้องการใช้เหลก็ภายใน

ประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2553	โดยเป็นการผลิต

เพื่อชดเชยกับสินค้าคงคลังที่ลดลงในช่วงปลายปี	 2552	ประกอบ 

กับการขยายตัวของการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ

อตุสาหกรรมยานยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่กีารส่งออกสงูขึน้	ท�าให้

อัตราการใช้เหล็กยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ผู้ผลิต

เหล็กผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น	โดยในปี	2553	มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	23.10

	 เนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลกดังกล่าว 

ข้างต้นเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท	

บริษัทจึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	 

ซึ่งที่ส�าคัญมีดังนี้	

	 (1)	 มุง่เน้นการผลติสนิค้าทีจ่ดัเป็นชัน้คณุภาพพเิศษ	ซึง่ขายได้

ในราคาที่สูงกว่า	และมีความผันผวนของราคาขายที่น้อยกว่า

	 (2)	 ตดิตามสถานการณ์ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

อย่างใกล้ชิด	 เพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้

สอดคล้องกับการสั่งซื้อและการน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจาก

ต่างประเทศ	ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้เพิ่มมากขึ้น	

เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง	ราคาต�่า	มีปริมาณที่เพียงพอ

ต่อความต้องการผลิตของบริษัท	 และสามารถส่งมอบวัตถุดิบใน

ระยะเวลาอันสั้น

	 (3)	 ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน 

และสินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการ

ประมาณการขาย	และลดระยะเวลาการหมุนเวียนของวัตถุดิบและ

สนิค้าส�าเรจ็รปู	เพือ่ลดความเสีย่งจากผลกระทบของราคาในเชงิลบ	

	 (4)	 วางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัแผนการขาย	และเร่งรดั

ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าส�าเร็จรูปแก่ลูกค้าให้เร็วขึ้น

	 (5)	 เน้นเพิม่ปรมิาณการขายจ�านวนมาก	เพือ่ลดต้นทนุการผลติ

และเพิ่มกระเสเงินสด

ความเสี่ยงด้านการส่งมอบสินค้า

	 บรษิทัมกีารด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งจากการส่งมอบสนิค้า

ล่าช้า	 ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าปฏิเสธไม่รับมอบสินค้า	 เนื่องจากความ

ผันผวนของราคาเหล็ก	 โดยเพิ่มมาตรการทางการเงินด้านต่างๆ	 

เพื่อควบคุมการส่งมอบ	 และเสริมสภาพคล่องในด้านบริการ

การขนส่ง	บริษัทพยายามใช้การขนส่งทางเรือ	 เพื่อควบคุมต้นทุน 

การขนส่งให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก 

ราคาน�้ามันที่ผันผวน	และได้มีการจัดเตรียมเรือหลายประเภท	 เช่น	

เรือยนต์	(Motor	Vessel)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบที่ดีขึ้น	

ความเสี่ยงด้านการผลิต 
ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต

	 ในปี	 2553	บริษัทได้เริ่มด�าเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้ามากขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

ไปด้วย	บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงการด�าเนินงานต่างๆ	ในระหว่างปี	

เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเหล่านี้ได้	

อย่างไรก็ตาม	 เมื่อประเมินขีดความสามารถของกระบวนการผลิต

เทียบกับแผนธุรกิจ	 ปี	 2553	 -	 2555	 แล้ว	 บริษัทจ�าเป็นต้องเร่ง

ปรับปรุงการด�าเนินการต่างๆ	อีกมากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

กระบวนการผลิตใหม่	

	 บริษัทได้เตรียมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รองรับ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 (Premium	 Value	 

Product)	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการ

ผลิตสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน	

ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ง่ายขึ้น	 เพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น	 

และควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต�่าลง	 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 

พนักงานในการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตในการเพิ่มขีด

ความสามารถและยกระดับการผลิตให้ถึงเป้าหมายตามแผนธุรกิจ	

โครงการปรับปรุงนี้คาดว่าจะใช้เวลาด�าเนินการในปี	 2554	 -	 2555	 

จึงจะแล้วเสร็จ
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ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	อัคคีภัย 
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

อุทกภัย

	 พื้นที่อ�าเภอบางสะพานซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทมีความ

เสี่ยงเรื่องภัยน�้าท่วม	บริษัทได้จัดท�าแผนฉุกเฉินน�้าท่วมเพื่อเตรียม

ความพร้อมและตอบสนองสภาวะดังกล่าว	 และมีการทบทวน 

เป็นประจ�า	โดยในปีทีผ่่านมาได้ปรบัปรงุค่าเฝ้าระวงัระดบัน�า้เพือ่เพิม่

ระยะเวลาในการเตรียมการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุน�้าท่วม	 จัดซื้อ

อุปกรณ์ตอบสนองเหตุน�้าท่วมชุดใหม่	 เพื่อให้มีความพร้อมในการ 

ใช้งาน	นอกจากนี	้ยงัมกีารเฝ้าระวงัโดยการตรวจสอบสภาพอปุกรณ์

ต่างๆ	ทีต่ดิตัง้อยูใ่นพืน้ที	่ตดิตามรายงานสภาพอากาศและภาพถ่าย

ดาวเทียม	และแจ้งทีมงานเพื่อให้ทราบสถานการณ์อยู่เสมอ

อัคคีภัย

	 ส�าหรับความเสี่ยงจากอัคคีภัย	 บริษัทได้จัดท�าแผนป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย	 โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพอุปกรณ์

ป้องกนัอคัคภียัให้มคีวามพร้อมใช้งานตลอด	24	ชัว่โมง	มกีารตดิตัง้ 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพิ่มเติมที่ห้องควบคุมเครื่องจักร	 รวมถึง 

มีการอบรมและฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุเพลิงไหม้ให้แก่ทีมงาน	

เช่น	 ทีมดับเพลิง	 ทีมปฐมพยาบาล	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มทักษะและ 

ความช�านาญในการระงบัและตอบสนองต่อเหตกุารณ์อย่างรวดเรว็

และปลอดภัย	

เหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

	 	บรษิทัได้ประเมนิความเสีย่ง	และเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบั

เหตุฉุกเฉินอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต	ได้แก่	 (1)	ความ

ผิดปกติของหม้อไอน�า้	 (2)	 สารเคมีรั่วไหล	 (3)	 ก๊าซแอลพีจีรั่วไหล	 

(4)	เหตุฉุกเฉินทางด้านรังสี	และ	(5)	เหตุฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน

	 บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงความเสี่ยงจาก 

การผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อม	ความปลอดภยั	หรอืผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม	

โดยก�าหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวดังนี้

	 (1)	 ได้จัดตั้งคณะท�างานควบคุมการปฏิบัติงานขนส่งสินค้า

ของบริษัทในเครือ	 เพื่อก�ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วย

เรื่อง	การขนส่งทางรถที่บริษัทจัดท�าขึ้น	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชน	พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

	 (2)	 ได้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR-DIW)	 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี	 2552	 ส�าหรับรายงานผลการประเมินตนเองที่บริษัทได้ 

จัดท�าตามโครงการดังกล่าว	 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับ

เกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ซึ่งนับเป็นการพัฒนา

แนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ISO	26000	ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 ซึ่งได้ประกาศมาตรฐาน	 เมื่อ 

ปลายปี	2553	ที่ผ่านมา

	 (3)	 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 

เป็นปีที่สอง	 โดยการสนับสนุนจากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งเนื้อหาโครงการยังคงเน้นหลักการด�าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการด�าเนินงานด้าน 

สิง่แวดล้อมของบรษิทัและตรวจสอบได้	โดยบรษิทัได้ผ่านการประเมนิ 

และได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เมื่อ 

วันที่	5	ตุลาคม	2553

	 (4)	 ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่	 จัดตั้ง

สภาผู้น�าชุมชนขึ้นและใช้เป็นช่องทางส�าคัญในการสื่อสาร	ประชุม	

หารอืร่วมกนั	ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัผูบ้รหิารของบรษิทั	เพือ่แลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น	 รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการชี้แจง

ข้อกังวลใจ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	 และพัฒนาเรื่องต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

	 (5)	 ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการพัฒนาชุมชน

ในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านการศึกษา	 ด้านสังคม	 ด้านศาสนา	 

ด้านสาธารณสุข	 การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน	 โดยเน้น

กระบวนการให้แต่ละชมุชนร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจตามความต้องการ

ของชมุชน	และร่วมกนัเป็นเจ้าของ	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

ของแต่ละชุมชน	



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)045

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยน

	 ในปี	2553	บริษัทมีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการ 

น�าเข้าวัตถุดิบหลัก	คือ	เหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ	ซึ่งมีสัดส่วน 

คิดเป็นร้อยละ	85.39	ของยอดขายทั้งหมด	 ในขณะเดียวกันบริษัท 

มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าไปขายยัง

ต่างประเทศ	และการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศบางราย

ที่มีการตกลงซื้อขายกันเป็นเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งรวมกันมี 

สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	9.45	ของยอดขายทั้งหมด	ดังนั้น	บริษัทจึงมี 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น	อย่างไรกต็าม	

เนื่องจากบริษัทมีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	

ท�าให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นได้ในระดบัหนึง่	โดยการจบัคูร่ะหว่างรายจ่ายและรายรบั

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีม่วีนัครบก�าหนดทีใ่กล้เคยีงกนั	(Netting)	

ส�าหรบัรายการเงนิตราต่างประเทศส่วนทีไ่ม่สามารถทีจ่ะจบัคูก่นัได้	

บริษัทสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ด้วยการท�า

สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	Cover)	

ได้ในบางส่วน	นอกจากนี้	 บริษัทมีการติดตามดูแลภาระรายจ่าย 

คงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 (Foreign	Currency	Exposure)	 

ที่มิได้มีการท�าสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารก�าหนดให้อยู่ภายใต้วงเงินอนุมัติไว	้ ทั้งนี้เพื่อ

ความยดืหยุน่ในการบรหิารความเสีย่ง	และเพือ่การจ�ากดัผลกระทบ

อันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	

	 อย่างไรกต็าม	บรษิทัยงัสามารถลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนได้บ้างด้วยการก�าหนดหรือปรับราคาขาย 

ที่เป็นเงินบาท	 โดยอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป	แม้ว่า

บางครั้งไม่สามารถน�ามาใช้หรือใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ในกรณีที่ภาวะ 

การแข่งขันในตลาดไม่เอื้ออ�านวย	

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

	 ในการด�าเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติของบริษัท	บริษัทจะมี

ลูกหนี้การค้า	 ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า

ภายในประเทศทีม่เีงือ่นไขการช�าระเงนิภายในก�าหนดเวลาตามทีไ่ด้

ตกลงกนัไว้กบัลกูค้า	ลกูหนีค้งค้างของลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ในปี	2553	

มีจ�านวนเงินเท่ากับ	 2,914	ล้านบาท	ดังนั้น	บริษัทจึงมีความเสี่ยง

จากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถช�าระหนี้ค่าสินค้าภายในก�าหนด

เวลาที่ต้องช�าระหรือภายในก�าหนดเวลาตามที่บริษัทผ่อนผันให้	 

เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้	 บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 

วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการให้สนิเชือ่การค้า	โดยการก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่

การค้าให้แก่ลูกค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อ

สินค้าและความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ	 และ 

ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอ�านาจ 

ในการอนมุตักิารให้สนิเชือ่ทางการค้า	นอกจากนี	้ยงัมกีารก�ากบัดแูล

การบรหิารความเสีย่งในด้านนีอ้ย่างสม�า่เสมอด้วยการให้ฝ่ายจดัการ

รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน

เกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้การค้า	 โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้ 

เกนิก�าหนดช�าระ	และผลการตดิตามการช�าระหนีข้องลกูหนีร้ายนัน้ๆ	

อนึ่ง	 ในปี	 2553	บริษัทยังได้ก�าหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าบางรายต้อง 

วางเงินมัดจ�าในอัตราร้อยละ	 10	 ถึง	 15	 ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ	 

ณ	วันสิ้นปี	 2553	บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ	 2,919	 ล้านบาท	 

โดยไม่มลีกูหนีร้ายใดทีม่ยีอดหนีค้งค้างเกนิก�าหนดช�าระ	แม้ปรากฏ

ว่าในระหว่างปี	 2553	มีลูกหนี้การค้าบางรายไม่สามารถช�าระหนี้ 

ค่าสนิค้าภายในก�าหนดเวลาทีต้่องช�าระ	แต่ด้วยระบบการวเิคราะห์

และติดตามที่มีประสิทธิภาพ	ประกอบกับลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ 

เป็นลูกค้าที่บริษัทรู้จักดี	เพราะมีประวัติการติดต่อกับบริษัทมานาน	

บริษัทจึงสามารถติดตามให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ที่เกินก�าหนดช�าระ 

เป็นที่เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว	 โดยบริษัทไม่ได้รับความเสียหาย 

แต่อย่างใด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่บริษัท 

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ	 เมื่อครบก�าหนดอัน

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด	 หรือ 

ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน 

ระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม	 ซึ่งอาจท�าให้เกิด 

ความเสียหายต่อบริษัทได้	บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านนี้	

ที่ส�าคัญมีดังนี้	คือ	

	 (1)	 จัดโครงสร้างหนี้สินต่อทุน	 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	 

โดยมีสัดส่วนไม่ควรเกิน	 2	 :	 1	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	 2553	บริษัทมีสัดส่วน 

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ	 1.19	 :	 1	 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี	 

2552	ซึ่งเท่ากับ	1.45	:	1	
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	 (2)	 ติดตามและควบคุมไม่ให้น�าหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนใน

สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน	ซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่าง

เคร่งครัด	

	 (3)	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน

ต่อหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นเครื่องวัดสภาพคล่องที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	

หากสัดส่วนสูงขึ้นก็แสดงว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น	ณ	 สิ้นปี	 2553	

บริษัทมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	 เท่ากับ	 

0.98	:	1	ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี	2552	ซึ่งเท่ากับ	0.94	:	1	

	 (4)	 จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอ 

และสอดคล้องกับความต้องการของแผนการด�าเนินงานของบริษัท	

และ	

	 (5)	 บริษัทมีการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับและ

กระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ

สภาพคล่องในอนาคต	และมเีวลาเตรยีมการทีเ่พยีงพอในการหาทาง

แก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันการณ์	

ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อและ
ดำาเนินธุรกิจโรงงานถลุงเหล็ก 
ที่สหราชอาณาจักร
(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553)

	 เมื่อวันที่ 	 27	 สิงหาคม	 2553	 บริษัทได้ลงนามในบันทึก 

ความเข้าใจกับบริษัท	 Tata	 Steel	UK	 Limited	 (“TSUK”)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการเข้าซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก	 

Teesside	Cast	Product	(“TCP”)	ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของสหราชอาณาจกัร	การเข้าซือ้สนิทรพัย์นีเ้ป็นการลงทนุขนาดใหญ่

และการประกอบธุรกิจโรงงานถลุงเหล็กนี้เป็นการขยายตัวเข้าไปสู่

ธุรกิจใหม่	ดังนั้นจึงมีปัจจัยความเสี่ยงควรพิจารณาดังนี้

ความเสี่ยงในการเข้าท�ารายการซื้อสินทรัพย์

	 บรษิทัได้ด�าเนนิการเจรจาข้อตกลงในการซือ้สนิทรพัย์กบัผูข้าย

ไปได้มากแล้ว	 แม้ว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถลงนาม

สญัญาซือ้ขายได้ในอนาคตอนัใกล้	แต่เนือ่งจากเป็นรายการซือ้ขาย

สินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มีโครงสร้างของรายการที่ซับซ้อน	 และมี

ปัจจัยต่างๆ	จ�านวนมากที่บริษัทในฐานะผู้ซื้อและ	TSUK	 ในฐานะ 

ผูข้ายต้องพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	เพือ่ปกป้องผลประโยชน์

ของตนและให้ได้มาซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด	 ดังนั้นจึงยังมีความ 

ไม่แน่นอนในความส�าเรจ็ของการเข้าซือ้สนิทรพัย์	และความไม่แน่นอน 

ของก�าหนดเวลาการเข้าซื้อสินทรัพย์นี้

	 ในการเข้าซื้อสินทรัพย์	 TCP	 นี้	 บริษัทจ�าเป็นต้องระดมทุน

จ�านวนมาก	 เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์จาก	 TSUK	 และเพื่อลงทุนใน 

การซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติม	 รวมถึงการปรับปรุงและ 

ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ	 อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน 

การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแท่งแบน	 (Slab)	บริษัท

อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการเพิม่ทนุและจดัหาแหล่งเงนิกูเ้พือ่ใช้ในการ

ลงทุนนี้	ความส�าเร็จของแผนการเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัท	 ส่วนการจัดหาแหล่งเงินกู ้นั้น 

แม้ว่าบรษิทัได้ด�าเนนิการเจรจาปรกึษากบัสถาบนัการเงนิทัง้ในและ

ต่างประเทศ	เพือ่จดัหาเงนิกูแ้ละมคีวามคบืหน้าในระดบัหนึง่อนัเป็น

ที่น่าพอใจ	 แต่เงื่อนไขของการกู้ยืม	 ตลอดจนจ�านวนเงินกู้ยืมยัง 

ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินเหล่านั้นที่ยังมีขั้นตอนในการอนุมัติ

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจโรงงานถลุงเหล็ก  
เพื่อผลิตและขายเหล็กแท่งแบน

	 การขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่การประกอบกิจการโรงงาน 

ถลุงเหล็ก	 เพื่อผลิตและขายเหล็กแท่งแบนแม้เป็นการขยายธุรกิจ 

สู่การผลิตเหล็กต้นน�้าอันมีความต่อเนื่องกัน	แต่ก็มีความแตกต่าง

จากธรุกจิปัจจบุนัของบรษิทั	และมปัีจจยัความเสีย่งทีต่่างไปจากของ

บริษัท	ผลการด�าเนินงานของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งแบน	จะขึ้นอยู่กับ

ตวัแปรต่างๆ	เช่น	ราคาของสนิแร่เหลก็และถ่านหนิโค้ก	ราคาต้นทนุ

วตัถดุบิอืน่ๆ	ราคาตลาดของเหลก็แท่งแบน	การบรหิารงานด้านการ

จัดหาวัตถุดิบ	 การผลิตและขนส่งล�าเลียง	 การแปรผันของอัตรา 

แลกเปลี่ยน	 และการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเหล็กโดยรวม 

ตลอดจนอุปทานและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วไป
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การควบคุมภายในของบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

และมีประสิทธิผล	 โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 เพราะเชื่อว่าการมีระบบ 

การควบคุมภายในที่ดี	 จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และท�าให้บริษัทสามารถ 

บรรลุวิสัยทัศน์	 (Vision)	 พันธกิจ	 (Mission)	 และเป้าหมายของบริษัทได้	 พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่	 

และความรบัผดิชอบในการสอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

  

	 คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการ

ควบคมุภายใน	และระบบการตรวจสอบภายในของบรษิทั	จากคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 ดังนี้	 1)	 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินผลของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

และ	2)	ผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษิทัโดยฝ่ายจดัการ

บริษัทตามแบบประเมินผลของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งเคยเป็น 

และเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	รวมทัง้	3)	ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั

จากสรปุผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบ

ภายใน		 	

	 บรษิทัได้จดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานภายใน

ของบริษัทมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 ในทางปฏิบัติ 

ส�านักตรวจสอบภายในได้ศึกษาถึงกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น

มาตรฐานสากลว่าด้วย	 International	 Standards	 for	 the	 

Professional	Practice	of	Internal	Auditing	ของ	The	Institute	of	

Internal	Auditors	(IIA)	และน�ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานส�านักตรวจสอบภายในและใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ส�าหรับกรอบการควบคุมภายใน 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท 

ได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ	 Internal	 Control	 

Integrated	 Framework	 ของ	 The	Committee	 of	 Sponsoring	

Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ซึ่งกล่าวถึง 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	5	ด้าน	ดังนี้	คือ

	 1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)

	 2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

	 4.	 ข ้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	 (Information	 &	 

	 	 Communication)

	 5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	&	Evaluation)	



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)048

	 ทัง้นี	้การควบคมุภายในของบรษิทัตามองค์ประกอบของกรอบ

การควบคมุภายในดงักล่าวข้างต้น	บรษิทัได้ด�าเนนิการในแต่ละด้าน	

สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม	
(Control Environment)  
 

  ในปี	 2553	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศแนวทาง 

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทว่าได้ก้าวเข้าสู่ยุค	 SSI	 2.0	ภายใต้

ยุทธศาสตร์	 “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่อลูกค้าและ 

การผลิตเหล็กครบวงจร”	

  บริษัทได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ	

กลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท

  ในกลางปี	 2553	บริษัทได้ประกาศปรัชญาในการด�าเนิน

ธุรกิจ	จริยธรรมธุรกิจ	และจริยธรรมของพนักงาน	ฉบับปรับปรุงใหม่	

รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

  

การประเมินความเสี่ยง	
(Risk Assessment) 

     

  รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 2553	 โดยแสดง

ภายใต้หัวข้อเรื่องการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม	
(Control Activities)
 

  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบ	 รวมทั้งแนวปฏิบัติ

ในด้านต่างๆ	ของบริษัท	 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 นอกเหนือจากการมีคู่มืออ�านาจ

ด�าเนนิการ	(Authorization	Chart)	ทีก่�าหนดให้มกีารแบ่งแยกอ�านาจ

อนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริหาร	 และ 

ผู้บริหารในแต่ละระดับในแต่ละหมวดภารกิจของบริษัทไว้อย่าง 

ชดัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่ให้ระบบการควบคมุการใช้อ�านาจ 

ของบริษัทมีความชัดเจนและเหมาะสม	 รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิง

ตรวจสอบได้	

  บรษิทัก�าหนดให้มกีลไกในการควบคมุดแูลการปฏบิตัติาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด	 โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของกฎหมาย 

ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทต้อง 

ถอืปฏบิตั	ิโดยจดัท�าเป็นฐานข้อมลูและก�าหนดให้มผีูด้แูลรบัผดิชอบ

ในการปรบัปรงุฐานข้อมลูดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

อยู่เสมอ	 รวมทั้งก�าหนดให้มีระบบการติดตามการถือปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายมายังส�านักกฎหมายทุกไตรมาส	เพื่อรายงานให้คณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

  บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการงานต่างๆ	 ที่ เป ็น

มาตรฐานสากล	ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

  	 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	9001:	

2008	

  	 ระบบบริหารงานคุณภาพส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ตามมาตรฐาน	ISO/TS	16949:2009	

  	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 มาตรฐานเลขที่	

มอก.	 17025-2548	 (ISO/IEC17025:2005)	 :	 ข้อก�าหนดทั่วไปว่า 

ด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ	

  	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสหภาพยุโรป	 (CE	 

Mark	EN10025-1:2004)		

  	 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	ISO	

14001:2004	 (Environmental	Management	System	Standard	

ISO	14001:2004)	

  	 ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	TIS	

18001-2542	(Occupational	Health	and	Safety	Management	

System)

  	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 

BS	OHSAS	 18001:2007	 (Occupational	Health	 and	Safety	 

Management	System)

  	 มาตรฐานแรงงานไทย	 (มรท.	 8001-2553)	 [Thai	

Labour	Standard	(TLS8001-2010)]

  	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กแผ ่นรีดร ้อนส�าหรับ

อุตสาหกรรมต่อเรือ	 [Class	 Certification	 for	 Ship	 Building	

(DNV&BV&LR)]

  	 เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม	พ.ศ.	 2552	 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม	 [Standard	 for	 Corporate	 Social	 

Responsibility	(CSR-DIW)	B.E.2552]	

  บริษัทจัดให้มีระบบการทวนสอบความสามารถของ

กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	 เพื่อประเมินข้อจ�ากัดในการ
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พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการฯ	ตั้งแต่ไตรมาสแรก

ของปี	 2553	และในช่วงปลายป	ี2553	 ได้ออกแบบสถาปัตยกรรม

ของกระบวนการเหลก็แผ่นรดีร้อน	เพือ่เตรยีมรองรบัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	

ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	
(Information & Communication)

  บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงตัวชี้วัดผลการด�าเนินการของบริษัทประจ�าวันออนไลน์	 (Key	

Performance	Indicator	Online)	เพือ่เป็นการรายงานความก้าวหน้า

ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามวิสัยทัศน์	(Vision)	และพันธกิจ	(Mission)	

ของบริษัท	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว	ความเป็นไป	และสถานการณ์ 

ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน

  บริษัทได้มีการพัฒนาระบบวางแผนและควบคุมการผลิต	

(Production	Planning	and	Control	System)	 ให้สามารถใช้งาน

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้จากเดิมที่เป็นการใช้งานเฉพาะบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	 (Client)	 เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อระบบ 

การขายได้อย่างคล่องตัว	และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้มาก

ยิ่งขึ้น

  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก

อาคาร	(Virtual	Private	Network)	เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ระบบ 

คอมพิวเตอร์ของบริษัท	 ในกรณีที่ปฏิบัติงานอยู ่ภายนอกหรือ 

มีเหตุจ�าเป็นที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทได้	 ซึ่งเป็น

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและ

เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก		

  บริษัทได้เผยแพร่แผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทให้

พนักงานทราบ	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ภายในบริษัท	 ได้แก่	

วารสารภายในบริษัท	ระบบอินทราเน็ต	และ	Internal	TV	เพื่อเป็น 

การสร้างความเข้าใจร่วมกนัและเป็นการผนกึก�าลงัจากทกุภาคส่วน

เพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผล	
(Monitoring & Evaluation)
 

  บรษิทัก�าหนดให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานของแต่ละ

สายงาน	ในทีป่ระชมุผูบ้รหิาร	(Management	Meeting)	เป็นประจ�า

ทุกเดือน

  คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารรายงานและประเมนิ

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิาร

ท�าหน้าที่กลั่นกรองผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

ก�าหนดเป็นประจ�าทกุเดอืน	ในกรณทีีม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส�าคญั	

จะได้พิจารณาด�าเนินการแก้ไขทันที

  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ได้สรุปรายงานผลการ 

ด�าเนนิงานหรอืผลการประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ

เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจ�าตามวาระที่ก�าหนดไว้ 

เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ	
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

	 คณะกรรมการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตระหนักดีถึงบทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท	 (Fiduciary	Duty)	 โดยมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	 อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เพื่อให้ 

ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มาตั้งแต่ปี	 2545	 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ 

ให้สัมฤทธิผล	และมีการทบทวนนโยบายฯ	ดังกล่าวในปลายปี	 2550	 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการก�ากับ 

ดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ	Organization	 for	Economic	Co-operation	and	Development	 (OECD)	 

ที่ประกอบด้วย	5	หมวดหลัก	ได้แก่

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ในปี	 2553	 บริษัทได้รับผลการประเมิน	 และผลการส�ารวจ 

ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

 	 ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2553	(Annual	General	Meeting:	AGM)	 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ร่วมกบัสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

เป็นผูจ้ดั	โดยบรษิทัยงัคงได้รบัผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นสามัญ	ประจ�าปี	 2553	 ของบริษัทอยู่ในระดับ	 “ดีเยี่ยม”	 

เช่นเดียวกับปี	2551	และปี	2552

 	 ผลการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	

ประจ�าปี	2553	ตามโครงการ	Corporate	Governance	Report	of	 

Thai	 Listed	Companies	 2010	ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็น 

ผู้จัด	 โดยบริษัทได้รับผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ประจ�าปี	

2553	ของบริษัทอยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	เช่นเดียวกับปี	2552
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	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า	 บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง	 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติ	ดังนี้

	 1.		 แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	 (Good	 

Corporate	Governance	Committee)	ซึง่เป็นคณะกรรมการชดุย่อย

ที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท	 โดยได้แต่งตั้ง 

ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 เมื่อเดือน

ธันวาคม	2553	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	3	คน	โดยเป็น 

กรรมการอิสระ	2	คน	และ	1	ใน	2	คน	เป็นประธานกรรมการย่อย 

ชุดนี้	

	 2.		 เห็นชอบปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และ

จริยธรรมธุรกิจ	(Business	Ethics)	ของบริษัท	ที่เสนอทบทวนใหม่

เมือ่เดอืนสงิหาคม	2553	ซึง่มรีายละเอยีดในส่วนของจรยิธรรมธรุกจิ	

ดังนี้

จริยธรรมธุรกิจ	(Business	Ethics)	 
ของบริษัท

	 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ	ความ

โปร่งใส	ความซื่อสัตย์	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยปฏิบัติ

และประสานประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม	

ดังนี้	

1.  ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทตระหนักว่าผู ้ถือหุ ้นคือเจ้าของกิจการ	 และบริษัทมี 

หน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 จึงก�าหนดแนวทาง 

ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานต้องปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1)	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต	ระมัดระวัง	รอบคอบ	และเป็นธรรม	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 2)		 น�าเสนอรายงานผลประกอบการ	รายงานฐานะทางการเงนิ	

และรายงานอื่นๆ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันกาล

	 3)		 แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน

อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

	 4)	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น	 โดยใช้ข้อมูล

ใดๆ	ของบรษิทั	ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรอืด�าเนนิการใดๆ	

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.  ลูกค้ำ

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า	 

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท	 จึงมีความตั้งใจอย่าง 

แน่วแน่ทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความต้องการของลกูค้า

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา	 และเป็นที่ 

ไว้วางใจของลูกค้า	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ตรงตามหรือ 

สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

	 2)		 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	 ให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 เพื่อให้ทราบ 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 

ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไข

ใดๆ	ของสินค้าและบริการนั้นๆ

	 3)		 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 

กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได้	ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบ	

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

	 4)	 จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพ	ปริมาณ	และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	และ

ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	

	 5)	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ 

โดยมิชอบ

	 6)	 ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทั

อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.  คู่ค้ำ 

	 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	โดยตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	บริษัท

จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง	 รายงานที่ถูกต้อง	 ปฏิบัติตามพันธสัญญา	 

การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 ไม่เรียก	 ไม่รับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตใน 

การค้ากับคู่ค้า

	 2)		 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือการรับ	 หรือการจ่าย 

ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า	

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

	 3)		 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	กรณี

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ 

ล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4.  คู่แข่งทำงกำรค้ำ

	 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม	

โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วย

วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

	 2)		 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย

5.  พนักงำน

	 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ 

ส�าเร็จของบริษัท	 จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้าน 

ผลตอบแทน	 โอกาส	 และการพัฒนาศักยภาพ	 โดยยึดหลักสิทธิ 

มนษุยชนทีไ่ม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลหนึง่บคุคลใด	เพราะความเหมอืน

หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	อายุ	 หรือภาวะทาง

ร่างกาย	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 ปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	และ 

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	 2)		 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

 3)  ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

	 4)		 แต่งตัง้	โยกย้าย	ให้รางวลั	และลงโทษพนกังาน	ด้วยความ

สุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้	 ความสามารถ	 และความ

เหมาะสมของพนักงานนั้น

	 5)	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	 และความสามารถ

ของพนักงานอย่างทั่วถึง

	 6)		 หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ	ทีไ่ม่เป็นธรรม	ซึง่อาจมผีลกระทบ

ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	หรือการกระท�าใดๆ	 

ทีเ่ป็นการคกุคาม	หรอืสร้างความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน

6.  องค์กรที่ก�ำกับดูแล

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย	และเป็นไปตามครรลองทีถ่กูต้องของธรุกจิ	โดยการปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมาตรฐานของทางการ 

อย่างเคร่งครัด	 พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับดูแล 

อย่างเต็มที่	

7.  สังคมและชุมชน

	 บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 และชุมชน	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี

กิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน	ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนด�าเนนิการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับในปี	 2553	บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	สรุปดังนี้

   

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง	 คณะกรรมการ

บรษิทัตระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั 

และได้รับการอ�านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ	ทั้งในเรื่องข้อมูล	

สถานที่	 และเวลา	นอกเหนือจากการด�าเนินการที่ต้องเป็นไปตาม 

ข้อบังคับของบริษัท	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 และข้อก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยบริษัทต้องแจ้งวันที่

ก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	(Record	Date)  

และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา	 225	แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 

พ.ศ.	 2551	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 ก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ซึ่งบริษัทมีล�าดับการด�าเนินการดังนี้
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1.  กำรด�ำเนินกำรก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก�าหนดระเบียบ 

วาระการประชุมที่ชัดเจน	และมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ

อย่างเพียงพอ	 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 

การประชุม	 พร้อมน�าส่งเอกสารข้อมูลส�าคัญที่ใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 เช่น	 รายงาน

ประจ�าปี	2552	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการใช้สทิธิ

ออกเสยีงในแต่ละวาระได้อย่างเพยีงพอ	รวมทัง้เอกสารอืน่ประกอบ	

เช่น	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 21	 เมื่อวันที่	 

30	 เมษายน	 2553	 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือมอบฉันทะ	 รายการเอกสารและหลักฐาน 

ทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องน�ามาแสดงในวนัประชมุ	ขัน้ตอนการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และแผนที่สถานที่ประชุม	 โดยจัดส่งไปยัง

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)	ก่อนวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	21	ล่วงหน้าประมาณ	23	วัน	เพื่อจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมฯ	ต่อให้ผู้ถือหุ้น

 	 บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าว 

นัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยข้อมูลที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง

พิจารณาตัดสินใจในที่ประชุม	 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 

เป็นจ�านวน	 36	 วัน	 ก่อนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ครั้งที่	 21	 

เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2553	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และตลอดเวลา	รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูล 

ก่อนได้รับเอกสาร

 	 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ครั้งที่	 21	 เมื่อวันที่	 30	

เมษายน	2553	บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยมีสิทธใินการ

เสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	และยงัให้สทิธใินการเสนอชือ่บคุคล

ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท	 โดยเสนอชื่อมายังบริษัทล่วงหน้า	 ภายในระยะเวลาและ 

ตดิตามรายละเอยีดหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัได้ประกาศไว้บนเวบ็ไซต์ของ 

บรษิทัที	่www.ssi-steel.com	นอกเหนอืจากการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 

สามารถส่งค�าถามมายงับรษิทัล่วงหน้าเกีย่วกบัผลประกอบการของ

บรษิทั	ซึง่ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่18	

โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ทางระบบไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ที่อีเมล	:	agm21@ssi-steel.com	หรือทางไปรษณีย์

มายังเลขานุการบริษัท	 ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้และระบุ 

รายละเอียดต่างๆ	ที่จ�าเป็น	 เพื่อประโยชน์ในการที่บริษัทจะติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย	

	 	 ส�าหรับในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 22	

ในวันที่	29	เมษายน	2554	บริษัทได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวผ่านระบบ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่ 

วันที่	28	ตุลาคม	2553	และวันที่	30	พฤศจิกายน	2553	ตามล�าดับ	

โดยข้อมูลที่ผู ้ถือหุ้นเสนอมาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่	 

อีเมล	:	agm22@ssi-steel.com	หรือทางไปรษณีย์	มายังเลขานุการ 

บริษัทภายในระยะเวลาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะผ่านการ

พจิารณาตามกระบวนการทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด	และในกรณี 

ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	หรือกรณีที่เป็นไปตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย	 เลขานุการบริษัทจะเสนอบรรจุเป็นระเบียบวาระการ 

ประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 22	นี้ 

ต่อไป	รวมทั้งจะได้ชี้แจงและตอบค�าถามในที่ประชุมด้วย

 	 บริษัทได ้น�าส ่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่

กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดทั้ง	 3	 แบบฟอร์ม	 ไปพร้อมกับหนังสือ 

บอกกล่าวนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นมีช่องทาง 

ในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้น 

ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง	โดยผูถ้อืหุน้มคีวามเป็นอสิระ 

ในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ	

และนับตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ครั้งที่	 1/2547	

เมื่อวันที่	 18	พฤศจิกายน	2547	 เป็นต้นมา	บริษัทได้เพิ่มทางเลือก 

ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ	 ข.	 ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการ

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้	ซึง่ผูท้ีบ่รษิทัก�าหนด

ให้รับมอบฉันทะส�าหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้งที่ 	 21	 

มีกรรมการอิสระ	2	คน	หรือประธานกรรมการบริษัท	หรือบุคคลอื่น

ที่ผู ้ถือหุ ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู ้รับมอบฉันทะ	 ทั้งนี้	 สุดแท้แต่ 

ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น	

2.  กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น

 	 ในปี	 2553	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

ครั้งที่ 	 21	 เมื่อวันที่ 	 30	 เมษายน	 2553	 ที่ห ้องสีลม	 โรงแรม	 

ฮอลิเดย์	 อินน์	 ถนนสีลม	กรุงเทพมหานคร	กรรมการบริษัททุกคน 

เข้าร ่วมประชุม	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 

โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	

นอกจากนี	้ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสงู	และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเข้าร่วม

ประชุมด้วย	

 	 ในวันประชุม	 บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 

การประชุมประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 และมีการน�าระบบคอมพิวเตอร์ 

มาช่วยในการสบืค้นหารายชือ่ผูถ้อืหุน้	ทัง้นี	้เพือ่อ�านวยความสะดวก
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แก่ผูถ้อืหุน้ให้สามารถลงทะเบยีนได้อย่างรวดเรว็โดยไม่ต้องรอนาน	

และก่อนเริ่มประชุม	 ประธานกรรมการบริษัทผู ้ซึ่งเป็นประธาน 

ทีป่ระชมุได้แถลงให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัทราบสทิธติามข้อบงัคบัของบรษิทั	

วิธีในการด�าเนินการประชุม	และวิธีในการใช้สิทธิลงคะแนนอย่าง

เท่าเทียมกัน

 	 การพิจารณาเรื่องต่างๆ	ประธานที่ประชุมเป็นผู้ควบคุม 

การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม	 

และด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุซึง่ได้ก�าหนดไว้

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	 ถ้าที่ประชุมประสงค์ 

จะเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว	 จะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	 ประธานจึงจะสามารถเปลี่ยนล�าดับระเบียบ

วาระการประชุมนั้นๆ	 ได ้ 	 และเท ่าที่ผ ่านมาจนถึงป ี	 2553	 

ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า	 ได้มีการขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ประการ

ใด	อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงรวมหนึ่งในสาม

จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	นอกเหนือจากวาระการประชุม 

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	และบริษัทก็ไม่เคยเพิ่ม

วาระการประชุมใดๆ	 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยที่บริษัทมิได้แจ้งให้ 

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

 	 การลงคะแนนเสยีงโดยใช้บตัรลงคะแนนทกุระเบยีบวาระ

การประชุม

 	 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู ้ถือหุ้นได้มีโอกาส

แสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อที่ประชุม	 โดยมี

ประธานกรรมการบริษัท	ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	และ

กรรมการบริษัท	 เป็นผู้ตอบค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 โดยผู้ถือหุ้น

สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่าง 

เป็นอิสระ

 	 บริษัทได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ	 โดยใช้เสียงข้างมาก	

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 1)	 ผู ้ถือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ ้น 

ที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่

	 	 2)	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมด

ตาม	 1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

จะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม	 1)	นั้น	 ลงคะแนนให้แก่

บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 3)		 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ใน

ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

   

3.  กำรด�ำเนินกำรหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 	 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น 

เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนดทุกครั้งภายหลังการ

ประชุมผู้ถือหุ้น	 สาระที่ส�าคัญในรายงานฯ	 ได้แก่	 รายชื่อกรรมการ

และผูบ้รหิารบรษิทัทีม่าเข้าร่วมประชมุ	รายชือ่กรรมการบรษิทัทีม่ไิด้

เข้าร่วมประชุม	วิธีการลงคะแนนเสียง	ค�าแถลง	ค�าชี้แจง	ข้อสังเกต	

ค�าถามและค�าตอบโดยสรุป	 รวมถึงมติที่ประชุมและคะแนนเสียง

ของแต่ละมติ	แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	หรือไม่เห็นด้วย	หรือ

งดออกเสียง	

 	 บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมในแต่ละครั้ง	

ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่	

www.ssi-steel.com	โดยเริม่เผยแพร่ตัง้แต่การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	 

ครั้งที่	1/2548	เป็นต้นมา

 	 เลขานุการบริษัทเป็นผู ้ดูแลและจัดเก็บรายงานการ 

ประชุมผู้ถือหุ้น	 และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับ 

การประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้ง	นับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

	 รายละเอยีดข้อมลูปรากฏอยูใ่นเรือ่ง	การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลู

ภายใน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

	 การบรหิารจดัการองค์กรของบรษิทัเพือ่น�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโต

อย่างยั่งยืนนั้น	มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.		 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ	

	 2.		 ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

	 3.		 เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
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	 4.		 ตั้งมั่นในจริยธรรม

	 5.		 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 โดยแผนธุรกิจของบริษัท	 ส�าหรับปี	 2553	 -	 2555	 ซึ่งที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 6/2552	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	

2552	 ได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้ทดแทนแผนธุรกิจของบริษัท

ฉบับเดิม	 เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทนั้น	 ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์	 (Vision)	และพันธกิจ	 (Mission)	 ของบริษัท	

พร้อมกับการก�าหนดเป้าหมาย	 (Goals)	และกลยุทธ์	 (Strategies)	

ของบริษัท	 ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท	 มีความสอดคล้อง 

กับปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ดังนี้

	 “สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่

กับลูกค้า	สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างยั่งยืน”	

	 ในทางปฏิบัติ	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อ 

ความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม	 

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ครอบครัวของพนักงาน	 ชุมชน	สังคม	และ 

สิง่แวดล้อม	โดยมคีวามมุง่มัน่พฒันาอตุสาหกรรมเหลก็ควบคูไ่ปกบั

การพัฒนาชุมชน	สังคม	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	บริษัท

จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อม	 ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO	

14001)	 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั	(TIS	18001)	เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุและพฒันาสิง่แวดล้อม

ด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 ในปี	 2553	 ที่ผ่านมา	 บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	ดังนี้

การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิโดยให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	

ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่งทางการค้า	พนกังาน	องค์กรทีก่�ากบั

ดแูล	สงัคมและชมุชน	ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในจรยิธรรมธรุกจิ	(Business	

Ethics)	 ของบริษัท	 โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการด�าเนินงานที่จะ 

ส่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมและเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทักบั

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 เช่น	 การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า 

และการส�ารวจความพึงพอใจพนักงาน	การรับฟังความคิดเห็นและ

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การเปิดช่องทางให้

ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ 

การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เป็นต้น	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมได้	เช่น	ข้อมลูเกีย่วกบั

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อให้ 

คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน	หรือ

คณะกรรมการ	หรือคณะท�างาน	หรือคณะอนุท�างานต่างๆ	ขึ้น	เพื่อ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่างๆ	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	คู่ค้า	 คู่แข่งทางการค้า	พนักงาน	

องค์กรที่ก�ากับดูแล	 สังคมและชุมชน	 ดังตัวอย่างการดูแลและ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ในปี	2553	ที่ผ่านมา	ดังนี้

จัดโดยหน่วยงาน

	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2553	ประเภทโลจิสติกส	์ กระทรวงอุตสาหกรรม	 16	สิงหาคม	2553

	 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น	ด้านแรงงานสัมพันธ	์ กระทรวงแรงงาน	 17	กันยายน	2553
	 และสวัสดิการแรงงาน	5	ปีติดต่อกัน	(2549	-	2553)  

	 โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ประสบผลส�าเร็จ	 สภาอุตสาหกรรม	 21	กันยายน	2553
	 ภายใต้โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง	 แห่งประเทศไทย	

	 รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดีเด่น	ประเภทโรงประกอบโลหกรรม		 กระทรวงอุตสาหกรรม	 27	ตุลาคม	2553
	 ในฐานะองค์กรที่ประสบผลส�าเร็จการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
	 ให้กับการขนส่งภายใต้	“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
	 เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน”	

	 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านนันทนาการ	ประจ�าปี	2553	 กระทรวงการท่องเที่ยว	 30	กรกฎาคม	2553
	 	 และกีฬา

ประเภทรางวัล เมื่อ
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ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น

 	 ส�านักเลขานุการบริษัท	 ได้ด�าเนินการต่างๆ	 ตามที่คณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย	 ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในหมวดสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้น	และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้ำ

 	 สายธุรกิจ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้า	ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า	รวมทั้งรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า	เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการ

พฒันาคณุภาพสนิค้าและบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า	

ได้แก่	การเยี่ยมเยียนลูกค้า	การจัดประชุมกับลูกค้ารายส�าคัญเป็น

รายเดือน	การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี	 การ

จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัให้กบัลกูค้าบางราย	

อกีทัง้ยงัให้ค�าปรกึษาแนะน�า	และให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท	

 	 คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและ

บริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 ได้ด�าเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์

ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท	 เพื่อ 

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	

ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงกำรค้ำ

 	 คณะอนุท�างานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบ	 ได้ด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต	 โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล

และประสบการณ์ระหว่างกนั	มกีารเชญิผูผ้ลติวตัถดุบิจากต่างประเทศ 

มาประชมุหารอืร่วมกนักบับรษิทัในปี	2553	จ�านวน	4	ราย	เพือ่ทบทวน

ข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ	 (Technical	 Protocol	 and	

Specification)	 ในการพัฒนาชั้นคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความ 

หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากขึ้น	 

และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่อง

คุณภาพวัตถุดิบ	และปัญหาอื่นๆ	ร่วมกัน	

 	 บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า

และคู่แข่งทางการค้า	 โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ

ทีมงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การประชุมสังสรรค์	 และการแข่งขันกีฬา	

ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ร่วมกัน	

 	 ฝ่ายจัดซื้อ	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

  	 เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัข่าวการจดัซือ้จดัจ้างของบรษิทั 

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที	่www.ssi-steel.com	เพือ่ให้คูค้่าทราบ	

และให้ผูท้ีส่นใจจะขายสนิค้าหรอืให้บรกิารกบับรษิทั	สามารถขอขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 และให้

สามารถเสนอราคางานจดัซือ้จดัจ้างได้ด้วย	เพือ่ความมปีระสทิธภิาพ

และความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท	

  	 เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ	 เพิ่มเติมอยู่ 

ตลอดเวลา	 เพื่อให้มีผู ้ขาย	 ผู้ให้บริการ	 และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ	 

ที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการซึ่งสามารถเข้ามา

แข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน

  	 จดัให้มกีารสมัมนาและประชมุร่วมกบัผูข้ายและผูใ้ห้

บรกิารปีละครัง้	โดยในปี	2554	มกี�าหนดจะจดัขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์	

เพือ่ชีแ้จงนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างของบรษิทั	การจดัซือ้จดัจ้างร่วม

เครอืสหวริยิา	รวมทัง้นโยบายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านจดัซือ้จดัหา	

และนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	

   เข้าเยีย่มชมกระบวนการผลติและระบบการบรหิารงาน 

ของผู้ขายทั่วไปในปี	2553	จ�านวน	29	ราย	และชุมชนบางสะพาน	

จ�านวน	18	ราย	เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า

ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท	 รวมทั้งให้ข้อแนะน�า 

เกีย่วกบัการปรบัปรงุพฒันาคณุภาพสนิค้า	และก�าหนดส่งมอบสนิค้า

และบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท

  	 ได้จัดท�าแผ่นพับ	 (Brochure)	 ของบริษัท	 ส่งไปให้ 

ร้านค้าในชุมชนบางสะพาน	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัท	 

และเพือ่ให้เกดิช่องทางการค้าขายระหว่างร้านค้ารายใหม่กบับรษิทั

ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงำน

 	 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	 มุ่งมั่นด�าเนินการตาม

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของ

บุคลากรว่า	พนักงำนที่ดีมีคุณภำพ จะน�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จของ

องค์กร	ดังนั้น	บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน	โดย

ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจ

พนักงาน	 จัดสวัสดิการ	 และประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	 

เช่น	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การประกันสุขภาพ	การประกันชีวิต

และอุบัติเหตุ	 การสนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

พนกังาน	การฝึกอบรมสมัมนาของพนกังาน	ทนุการศกึษา	สวสัดกิาร

รถรับ-ส่งพนักงานที่โรงงานบางสะพาน	เป็นต้น	

	 	 นอกจากนี้	 ยังจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์	 และมีการ

สื่อสารกับพนักงานในหลากหลายช่องทาง	อาทิ	 SSI	 Internal	 TV	 

สารจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เสยีงตามสาย	เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์ 

ที่ดีและความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับบริษัท	ซึ่งส่งผลให้บริษัท

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น	 ด้านแรงงาน 

สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่	 8	 (ปี	 2546	 -	2553)  
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และบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านนันทนาการ	

จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกหนึ่งรางวัลด้วยเช่นกัน	 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา	

พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ตามข้อก�าหนดของ

ระบบมาตรฐานแรงงานไทย	 มรท.	 8001-2546	 อย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการให้พนักงานของบริษัทได้รับการ

เคารพสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานตามข้อ

ก�าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและระเบียบต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	พร้อมกับการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านแรงงานอย่าง 

ต่อเนือ่ง	รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบายระบบการจดัการให้เหมาะสม 

อยูเ่สมอ	เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืด้วย	โดยผลการด�าเนนิกจิกรรมและ

การประชาสมัพนัธ์ต่างๆ	ท�าให้พนกังานได้รบัรูน้โยบายและข่าวสาร

ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น	 และในปี	 2553	 บริษัทได้มีการพิจารณา

ปรบัปรงุเพิม่สวสัดกิารเรือ่งค่ารกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้	รวมถงึการเพิม่

เส้นทางรถรับ-ส่งพนักงานที่โรงงานบางสะพาน	 เพื่อให้พนักงาน 

เดินทางได้สะดวกยิ่งขึน้และเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ	 

รวมทั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 

  ส�านกัประชาสมัพนัธ์และชมุชนสมัพนัธ์	ได้ด�าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ	 ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง	 ความรับผิดชอบ 

ต่อชุมชนและสังคม	

  คณะท�างานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 เพื่อลดภาวะ 

โลกร้อน	 โดยในปี	 2553	 ได้แบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมหลักที่ช่วยลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	ดังนี้

	 	 1.	 กลุม่กจิกรรมภายในองค์กร	มจี�านวนกลุม่ย่อยทัง้หมด	

10	 กลุ่มย่อย	 มีจ�านวนโครงการทั้งหมด	 173	 โครงการ	 คิดเป็น 

ปริมาณ	CO2	 ที่ลดได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน	 

2553	เท่ากบั	32,390.42	ตนัต่อปี	ซึง่ประกอบด้วย	โครงการปรบัปรงุ

ผลิตภัณฑ์ให้ลดการปลดปล่อย	CO2	 โครงการปรับปรุงกระบวน 

การผลิต	โครงการลดการเกิดของเสีย	โครงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เช่น	ผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน	ผลติภณัฑ์

ฉลากเขียว	 เป็นต้น	 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

โดยผ่านทางกิจกรรม	Green	Day	และการจัดท�าระบบและคู่มือ 

การจัดการ	Climate	Change	ภายในองค์กร	

	 	 2.	 กลุ ่มกิจกรรมภายนอกองค์กร	 มีจ�านวนกลุ ่มย่อย

ทัง้หมด	2	กลุม่ย่อย	มจี�านวนโครงการทัง้หมด	9	โครงการ	ไม่สามารถ

ประเมินเป็นปริมาณ	CO2	 ที่ลดได้	 ซึ่งประกอบด้วย	 การเข้าร่วม

กิจกรรม	 Climate	 Change	 กับองค์กรของรัฐ	 โดยในปี	 2553	 

ที่ผ่านมา	 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการภาครัฐ	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 

ดังนี้	

กิจกรรมภาครัฐ/เอกชน

	 MTEC	(ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)	 จัดท�าโครงการ	“พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย	(LCI)”
	 &	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

	 JGSEE	(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน	 จัดท�าโครงการ	“การศึกษาและก�าหนดค่า	Carbon	Intensity	ของอุตสาหกรรม	ปูนซีเมนต์	เหล็ก
	 และสิ่งแวดล้อม)	 และอุตสาหกรรมพลังงาน	(โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล)”

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		 โครงการวิจัย	“การเตรียมพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเหล็กกล้าในประเทศไทย”

	 TGO	(องค์การบริหารจัดการ	ก๊าซเรือนกระจก)	 สมัครเข้าร่วมเป็นบริษัทน�าร่องการประเมิน	Carbon	Footprint	ในระดับองค์กร
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	 	 3.	 กลุม่กจิกรรมประชาสมัพนัธ์	มจี�านวนกลุม่ย่อยทัง้หมด	

3	 กลุ่มย่อย	 มีจ�านวนโครงการทั้งหมด	 20	 โครงการ	 ไม่สามารถ

ประเมินเป็นปริมาณ	CO2	 ที่ลดได้	 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั	ประกอบด้วยการเผยแพร่ข้อมลูในงาน 

สปัดาห์ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อม	เครอืสหวริยิา	

และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางวิทยุท้องถิ่น	 รวมถึงการจัดกิจกรรม

ร่วมกบัภาครฐัและส่วนท้องถิน่	เพือ่ส่งเสรมิการลดการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	ได้แก่	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	โครงการ 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	 และ

โครงการธนาคารขยะ	เป็นต้น

  ฝ่ายจัดซื้อ	 ได้มีการจัดหาสินค้าบางรายการที่อยู ่ใน

โครงการฉลากเขียว	 (Green	 Label)	 เช่น	 เครื่องถ่ายเอกสาร	 

หลอดฟลูออเรสเซนซ์	 กระดาษถ่ายเอกสาร	 รายการเครื่องเขียน 

บางรายการ	และอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงานบางรายการ	 เพื่อเป็น

ช่องทางหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

	 เมื่อเดือนตุลาคม	 2553	 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท	 เหล็กแผ่น 

รดีเยน็ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	สยามยไูนเตด็สตลี	(1995)	จ�ากดั	

และบรษิทั	บลสูโคปสตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยี

อืน่ของบรษิทั	ซึง่ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	และพนกังาน	จดักจิกรรม	

Thailand	 Iron	Man	Mini	Marathon	 ซึ่งเป็นการแข่งขันเดิน-วิ่ง 

การกุศล	 “เหล็กไทยร่วมใจ	 ดูแลผู้ด้อยโอกาสไทย	 ให้เข้มแข็ง”	 

ณ	ลานตะวันยิ้ม	สวนลุมพินี	รายได้ทั้งหมดจ�านวน	2.29	ล้านบาท	

โดยไม่หักค่าใช้จ่าย	 ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิ	 สมาคม	หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ	จ�านวน	18	แห่ง

	 ส�าหรับมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ 

เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น	 บริษัทได้

ด�าเนนิการในบางประการโดยการท�าประกนัภยัความเสีย่งคุม้ครอง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในบางกรณี	ได้แก่	

  การประกนัภยัความรบัผดิต่อบคุคลภายนอกของกรรมการ

และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท	 (Directors	&	Officers	 Liability	

Insurance)	

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง

ภายในประเทศ	(Marine	Cargo	Open	Policy)	

  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมา

จากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย	 (Public	 Liability	 

Insurance)	

  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน	 (รวมถึง

การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงักและการประกันภัยหม้อไอน�้า

ระเบดิ)	และการประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั	(ส�าหรบัโรงงานขนาดใหญ่)	 

[All	Risks	of	Sudden	and	Accidental/Physical	Loss	or	Damage	

(including	Machinery	 Breakdown/Boiler	 Explosion)	 and	 

Business	Interruption	Insurance	(for	Major	Plants)]

  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน	 (ส�าหรับ

อาคารส�านักงาน)	 [Property	 All	 Risks	 Insurance	 (for	Office	 

Building)]

 

	 นอกจากนี้	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทยังได้ให้ความส�าคัญ 

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในทุกๆ	ด้าน	 

ซึง่รวมถงึกฎหมายด้านทรพัย์สนิทางปัญญาว่าด้วยเรือ่งลขิสทิธิ์	โดย 

บริษัทได้มีประกาศนโยบายและระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องส�าหรบัพนกังานทกุคนต้องถอืปฏบิตัิ

ตั้งแต่ปี	 2543	 ว่า	 พนักงานต้องไม่น�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก

ภายนอกบรษิทั	หรอืดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพวิเตอร์จาก	Bulletin	

Board	System	(BBS)	หรืออินเทอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ	

ภายนอกบริษัทมาใช้หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท	 ทั้งนี้	

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นผู ้ท�าหน้าที่ 

ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายและ

ระเบียบดังกล่าว	

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยก�ากับดูแล

บริษัท	 จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	

เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ	จากพนักงานและ

จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 เช่น	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งทางการค้า	

สังคมและชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�าผิดกฎหมายหรือ

จริยธรรมธุรกิจ	 หรือการกระท�าทุจริต	 หรือการกระท�าความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่	หรือการกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	หรือการกระท�าการขัดต่อหรือ 

การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย	แนวปฏิบัติ	 ค�าสั่ง	 หรือระเบียบ

ต่างๆ	 ของบริษัท	 หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	 หรือระบบ 

การควบคมุภายในทีบ่กพร่อง	หรอืการกระท�าอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นข่ายท�าให้ 

ผูแ้จ้งหรอืบรษิทัได้รบัความเสยีหาย	มายงัคณะกรรมการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั	ตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทั	
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ซึ่งจะท�าให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น	 

และเป็นโอกาสให้บริษัทน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์หาหนทาง 

แก้ไขปัญหา	ตลอดจนวางมาตรการป้องกันต่างๆ	 ให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 

อนัจะท�าให้การบรหิารงานโดยรวมของบรษิทัมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้	

	 บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท	 เรื่องการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 

ว่าด้วยเรื่อง	 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 เมื่อเดือน

สิงหาคม	 2551	 โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าว 

ให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัทราบถงึ 

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 โดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ	 เช่น	 ระบบอินทราเน็ตของบริษัทที่	 :	 http://ssi.net	 ระบบ	 

อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์	 :	 www.ssi-steel.com	 ซึ่งผู้แจ้งสามารถ 

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัท 

ได้	2	ช่องทาง	ได้แก่

  ทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	ทีอ่เีมล	:	ssigcg@yahoo.com	

หรือ

  ทางไปรษณีย์	 โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	ตู้	ปณ.	534	ปณจ.	บางรัก	กทม.	10500

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู ้ก�าหนด

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	และ

มีมาตรการรักษาความลับของผู ้แจ้งโดยก�าหนดบุคคลผู ้มีสิทธิ 

เข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว	

กล่าวคือ	 กล่องรับข้อความทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ตู้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู ้ให้บริการภายนอกบริษัท	 

ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่อง 

รับข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้	 เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งรายงานตรงต่อ 

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส
	 คณะกรรมการบริษัทได้ให ้ความส�าคัญต่อการเปิดเผย 

ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและ 

ข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	โดยค�านงึถงึหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสมควรได้รับทราบข้อมูลจากบริษัท

อย่างเท่าเทียมกัน	 เนื่องด้วยข้อมูลส�าคัญเหล่านี้อาจมีผลกระทบ 

ต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเป็นนัยส�าคัญ	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แถลง 

ถึงเจตนาอย่างชัดแจ้งดังปรากฏในข้อ	 1	 และข้อ	 7	 ของนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

ในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทั	และเป็นศนูย์กลางในการ

ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย	

คือ	ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์	ส่วนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง

ในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัต่อสือ่มวลชน	และบคุคล

ทัว่ไป	คอื	ส�านกัประชาสมัพนัธ์และชมุชนสมัพนัธ์	ส�าหรบัหน่วยงาน

ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คือ	ส�านักเลขานุการบริษัท	

	 โดยในปี	 2553	บริษัทมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศของบรษิทัให้แก่ผูเ้กีย่วข้องดงักล่าวข้างต้น	ผ่านช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้

1.		ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์

  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน	 และ

ข้อมลูอืน่ทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทั	รวมทัง้นโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	 ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	 และจริยธรรมธุรกิจ 

ของบริษัท	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

ที่	 www.ssi-steel.com	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา	และอย่างเท่าเทียมกัน	

  จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับ

บริษัท	 เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัท

ได้ตลอดเวลาทีอ่เีมล	:	pr-ir@ssi-steel.com	และสามารถลงทะเบยีน

รับบริการข่าวสารทางอีเมลที่เว็บไซต์ของบริษัทได้	

  จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 

Meeting)	 เป็นรายไตรมาส	 เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทในวันท�าการเดียวกันกับวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบ

การเงนิก่อนสอบทาน	และในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัได้เปิดเผย

งบการเงินก่อนตรวจสอบ	 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาด 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งเผยแพร่สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายไตรมาส	(Quarterly	Update)	ของบรษิทัให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุด้วย

 	 จัดให้นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ	 

รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เข้าพบปะกับ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายบคุคล	(One-on-One	Meeting)	รวมจ�านวน

ทั้งสิ้น	4	ครั้ง	

 	 เข้าร่วมโครงการพบปะนักลงทุนสถาบันไทย	 (Corporate	

Roadshow)	เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัน�าเสนอข้อมลูบรษิทั 

ให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ	จ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

  	 ครัง้ที	่1	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2553	ในงาน	DB	Access	

Thailand	Corporate	Day	ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	

และธนาคารดอยช์แบงก์	ณ	ประเทศสิงคโปร์

  	 ครั้งที่	2	 เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2553	ในงาน	TISCO	 

Corporate	 Day	ณ	 สถานที่ท�าการของบริษัทหลักทรัพย์	 ทิสโก้	 

จ�ากัด	

  	 ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2553	ในงาน	SCBS	 

Thai	Corp	Day	 ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์	 ไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 

ณ	ประเทศสิงคโปร์

2.	 ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 	 จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน	เกี่ยวกับฐานะการเงิน

และผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	เป็นรายไตรมาสในวนัท�าการถดัจาก

วันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 	 จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์	 และภาพข่าวเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทแก่นักข่าว	 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 

ของบริษัทเป็นระยะๆ	ให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปทราบ

 	 จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้รับการ

ตดิต่อจากสือ่มวลชน	เพือ่สร้างความเข้าใจแก่สือ่มวลชนให้รบัทราบ

ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท

 	 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัทผ่าน 

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อาทิ

   สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	รายงานประจ�าปี	

หนังสือแนะน�าบริษัท	และแผ่นพับ	

  	 การแสดงนทิรรศการ	เพือ่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ 

บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย

   สือ่พเิศษหรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ได้แก่	เวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ที่ 	 www.ssi-steel.com,	 www.blogssi.com/360degree/,	 

www.blogssi.com/ssiarsa/	และวิดีโอ

 	 จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูล

เพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่อีเมล	:	pr-ir@ssi-steel.com

3.	 ส�านักเลขานุการบริษัท

 	 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของ 

ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็น 

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็น

รายไตรมาสและประจ�าปีก่อนสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต	 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้ง 

เปิดเผยรายงานทางการเงินหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดย 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 	 จัดส่งรายงานประจ�าปี	2552	(แบบ	56-2)	ให้กับผู้ถือหุ้น

ของบริษัท	พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	และ 

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ภายใน	 110	 วัน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท

 	 เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	

ธนัวาคม	2552	(แบบ	56-1)	ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ภายใน	3	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

 

ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ	คณะกรรมการ 
ชุดย่อย	และการประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	 16	 คน	 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน	 7	คน	 ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระของบริษัท 

เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 8	ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีของบริษัท	ส่วนค�านิยามของ	 “กรรมการอิสระ”	 ได้ปรากฏอยู่ใน
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โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ	 หัวข้อที่	 (1)	 การจัดการ	 

ส�าหรับกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	9	คน	มีกรรมการ

ที่เป็นพนักงานระดับบริหาร	 1	 คน	 คือ	 นายวิน	 วิริยประไพกิจ	 

ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และมกีรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนธนาคาร

ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทอีกจ�านวน	2	คน	คือ	นายเพิ่มพูน	

ไกรฤกษ์	 จากธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และนายยุกต์	

ศุทธรัตน์	จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

  คณะกรรมการบรษิทัได้กระจายอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ในการก�ากับดูแลบริษัท	 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	 

เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท	 ให้ช่วยศึกษาและ 

กลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รวมจ�านวน	6	คณะ	

ได้แก่	

	 	 1)	 คณะกรรมการบริหาร	

	 	 2)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 3)	 คณะกรรมการสรรหา	

	 	 4)	 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 5)	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 	 6)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

 	 ซึ่งคณะกรรมการย่อย	ตั้งแต่ชุดที่	2)	ถึงชุดที่	6)	จ�านวน	5	ชุด 

มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการทุกชุด	 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 ส่วนคณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	มีสมาชิกส่วนใหญ่เปน็กรรมการอิสระ	ส�าหรบั

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 

สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาให้มีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป	

ส่วนในรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่	 และ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ของคณะกรรมการ

ย่อยชุดต่างๆ	 ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	 

หัวข้อที่	(1)	การจัดการ	

	 	 นอกจากนี้	บริษัทยังมีเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้ค�าแนะน�า

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

ทราบ	และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั	 

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	

	 	 ในขณะนี้บริษัทยังมิได้ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า	

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ	 เพราะอาจเป็นข้อ

จ�ากดัทีท่�าให้บรษิทัไม่สามารถสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมในการด�ารง

ต�าแหน่งดงักล่าวในช่วงเวลาทีบ่รษิทัต้องการ	เนือ่งจากอตุสาหกรรม

เหลก็และเหลก็กล้ามคีวามจ�าเป็นทีต้่องการบคุคลทีม่ปีระสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 นอกเหนือจากการเป็นผู้น�าที่มี 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 และมีความสามารถในการก�ากับดูแลการ

บริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทที่มิใช่ผู้ถือหุ้น

	 	 ในส่วนโครงสร้างการจดัการได้จดัแบ่งบทบาทหน้าทีค่วาม 

รับผิดชอบของบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญออกจากกัน	กล่าวคือ	

ดร.มารวย	 ผดุงสิทธิ์	 ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	 นายวิทย์	 

วิริยประไพกิจ	 ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	 และนายวิน	 

วิริยประไพกิจ	ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจน	 ซึ่ง

สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั	ในข้อ	10	

  อนึง่	การก�าหนดระยะเวลาทีก่รรมการบรษิทัจะด�ารงต�าแหน่ง 

ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

บัญญัติไว้	 ส่วนการก�าหนดระยะเวลาที่กรรมการย่อยชุดต่างๆ	

จ�านวน	5	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ี	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	จะด�ารงต�าแหน่งในแต่ละ

วาระเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนดวาระละ	 3	ปี	 ส�าหรับการก�าหนด

จ�านวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะ

กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	 นั้น	 บริษัทยัง 

มิได้ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้	 เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มี

ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ 

ที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท	

  กำรประชุมคณะกรรมกำร

	 	 บริษัทได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการย่อยชดุต่างๆ	เป็นการล่วงหน้า	โดยมกีารประสานงาน

เพื่อก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดและ 

แจ้งให้กรรมการแต่ละคน	รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในบรษิทั

ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย	 คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการ

ประชุมทุก	 3	 เดือน	แต่อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
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จ�าเป็นได้	 และกรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

ในวาระการประชุม	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุมโดยเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญ

	 	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการย่อย 

ชุดต่างๆ	มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	เพื่อให้ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น�าเสนอโดยตรง	

และเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูง	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผนทดแทน

ต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ด้วย	

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้	คณะกรรมการ

บรษิทัได้รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานและรายงานการตดิตาม

ความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย	 รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็น

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 โดย

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับควบคุมและดูแลให้ฝายจัดการ	 

ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ด�าเนินงานตามนโยบายและ

แผนงาน	ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 มีเลขานุการบริษัท 

เป็นผูด้�าเนนิการเกีย่วกบัการประชมุให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ในข้อ	 14	 ซึ่งก�าหนดการจัดส่งหนังสือ 

เชิญประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 โดยก�าหนดไว้เป็น 

การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 ทั้งนี้	 ในปี	 2553	 

ที่ผ่านมา	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมจ�านวน	9	ครั้ง	ใน

เดือนกุมภาพันธ์	พฤษภาคม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	

พฤศจิกายน	และธันวาคม	(2	ครั้ง)	และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า	

ประมาณ	10	วัน	ก่อนวันประชุม

	 	 ส�าหรบัคณะกรรมการบรหิารมกี�าหนดการประชมุทกุเดอืน	 

และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม	 ตามความจ�าเป็นได้เช่นกัน	

เลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า	 เช่นเดียวกับการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	 ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	 เพื่อ

ปฏิบัติภารกิจต่างๆ	 ในการก�ากับดูแลกิจการอย่างเป็นอิสระตาม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท	 โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

จัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 และ	 3	 วัน	 ก่อนการประชุม	 

ตามล�าดบั	ตามประกาศบรษิทัเรือ่ง	ข้อก�าหนดเกีย่วกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท	(ฉบับที่	3)

	 	 ในปี	 2553	 คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	 มีการประชุม 

ของแต่ละคณะ	ดังนี้

	 	 1)		 คณะกรรมการบริหาร	มีการประชุมเดือนละครั้ง	รวม

จ�านวน	12	ครั้ง	

	 	 2)		 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมจ�านวน	6	ครั้ง	

ในเดือนมกราคม	กุมภาพันธ์	 พฤษภาคม	สิงหาคม	พฤศจิกายน	 

และธันวาคม

	 	 3)		 คณะกรรมการสรรหา	 มีการประชุมจ�านวน	 4	 ครั้ง	 

ในเดือนมกราคม	กุมภาพันธ์	(2	ครั้ง)	และธันวาคม	

	 	 4)		 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการประชุม

จ�านวน	2	ครั้ง	ในเดือนเมษายน	และธันวาคม	

	 	 5)		 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการประชุม

จ�านวน	6	ครั้ง	 ในเดือนมกราคม	กุมภาพันธ์	พฤษภาคม	สิงหาคม	 

(2	ครั้ง)	และพฤศจิกายน	

	 	 6)		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีการประชุม 

จ�านวน	4	ครั้ง	ในเดือนมกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตุลาคม

	 	 บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ	 ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 7	 คน	 โดยในปี	 2553	 นี้	 

มีการประชุมจ�านวน	 3	ครั้ง	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พฤษภาคม	และ

พฤศจกิายน	เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการจดัการของบรษิทั	 

โดยหากมปีระเดน็หรอืข้อสงัเกตทีม่คีวามส�าคญั	คณะกรรมการอสิระ

จะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา 

ต่อไปด้วย

	 	 นอกจากนี้	กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล

การบริหารงานของบริษัท	 โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่มย่อย 

อย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ	ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่

จะปรกึษาหารอืว่า	ต้องการความรู	้ความเชีย่วชาญ	รวมทัง้ข้อคดิเหน็

ทางด้านใดจากกรรมการ	 อาทิ	 ด้านวิศวกรรม	 ด้านการผลิต	 

หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังได้มี 

การปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ

กรรมการบางคนทีม่ปีระสบการณ์โดยตรง	เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ

่
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	 1.	นายมารวย	ผดุงสิทธิ์	 9/9	 12/12	 	
	 	ประธานกรรมการ 

	 2.	นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 8/9	 	
	 	รองประธานกรรมการ  
	 	และกรรมการอิสระ 

	 3.	นายวิสิทธิ์	น้อยพันธุ์	 9/9	 	 6/6	 4/4	
  กรรมการอิสระ 

	 4.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 7/9	 	 6/6	 	
	 	 เกษรี	ณรงค์เดช  
 	กรรมการอิสระ 

 5.	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 8/9	 	 	 	 	 	 4/4
	 	กรรมการอิสระ  

	 6.	นายทวี	บุตรสุนทร	 5/9	 	 	 	 2/2	 6/6	 	 	
	 	กรรมการอิสระ 

	 7.	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 7/9	 	
	 	กรรมการอิสระ 

	 8.	นายประทีป	บุปผาอินทร์	 9/9	 	 6/6	 3/3	 	
	 	กรรมการอิสระ 

	 9.	นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	 9/9	 12/12	 	
	 	กรรมการ	

	10.	นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 8/9	 	 	 	 2/2	 	 4/4	
 	กรรมการ	

	11.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 8/9	 11/12	 	 	 2/2	 	 4/4	 	
	 	กรรมการ	

	12.	นายกมล	จันทิมา	 8/9	 	 	 4/4	 	 6/6	 	 	
	 	กรรมการ	

	13.	นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 6/9	 	
  กรรมการ 

	14.	นายยุกต์	ศุทธรัตน์	 4/9	 10/12	 	
 	กรรมการ 

	15.	นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 7/9	 12/12	 	 1/1	 	 6/6	 	 	
 	กรรมการ 

	16.	นายวิน	วิริยประไพกิจ	 7/9	 11/12
	 	กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน	ในปี	2553	
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

   คณะกรรมการ คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 	 ชื่อ	 บริษัท บริหาร	 ตรวจสอบ	 สรรหา	 ก�าหนด	 ก�ากับดูแล	 บริหาร		
	 	 	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 กิจการที่ดี	 ความเสี่ยง

หมำยเหตุ :	กรณกีรรมการบางคนทีม่ไิด้เข้าร่วมประชมุในการประชมุคณะกรรมการแต่ละคณะตามข้อมลูทีป่รากฏดงัตารางข้างต้น	เนือ่งจากมเีหตจุ�าเป็นหรอืมภีารกจิ 
	 	 ที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง	 และหากกรรมการมีประเด็น 
	 	 ข้อสังเกตในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด	สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการย่อยของแต่ละชุด	 เพื่อ 
	 	 น�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้
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บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้	 

ความสามารถ	และประสบการณ์	ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั	เช่น	วสิยัทศัน์	ภารกจิ	

และพิจารณาอนุมัติในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบาย

การด�าเนินงาน	กลยุทธ์	 แผนธุรกิจ	 และงบประมาณประจ�าปีของ

บรษิทั	รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้การบรหิารงานของฝ่ายจดัการเป็นไปตาม 

นโยบายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล	และถูกต้อง

ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบต่างๆ	ขององค์กรที่ก�ากับดูแล

  นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะ

พัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท	 

ซึ่งต้องพึ่งพาและประสานการท�างานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน	

คอื	คณะกรรมการบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ฝ่าย

จัดการของบริษัท	ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็นอิสระ	

และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 โดยในส่วนของคณะกรรมการ

บริษัทจ�าเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด	 ดังนั้น	 เมื่อปี	 2545	ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งได้

ก�าหนดให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จี�านวน	15	ข้อ	

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม	 2550	ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ฉบับใหม่	 ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2549	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ดังนี้

	 	 1.		 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดี

ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงมี

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษา

สิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการของ 

ผู้ถือหุ้น	 โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตาม

บทบญัญตัขิองกฎหมาย	รวมทัง้ดแูลให้ผูถ้อืหุน้ 

ทุกท่านได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูล

จากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

• กำรปฏิบัติ

 ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง

 เท่ำเทียมกัน

	 	 2.		 คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้การประชุม 

ผูถ้อืหุน้และการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัเป็นไปตามบทบญัญตัขิอง

กฎหมายและเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

	 	 3.		 คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลและติดตามให้มี

การปฏบิตัติามแนวปฏบิตัว่ิาด้วยเรือ่งการเกบ็รกัษาและป้องกนัการ

ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทั	เพือ่การซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั	

เพือ่ขจดัปัญหาเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์

ของบริษัท	รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

	 	 4.		 คณะกรรมการบรษิทัจะค�านงึถงึ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ของบริษัท

และก�ากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย

	 	 5.		 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดถีงึความส�าคญัในการ

ดแูลสิง่แวดล้อม	ชมุชนและสงัคม	โดยจะก�ากบัดแูลให้มแีนวปฏบิตัิ

ทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยเรือ่งความรบัผดิชอบของ

บริษัทต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชนและสังคม	และติดตามผลการปฏิบัติ	

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

	 	 6.		 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดี

ถงึความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ทีพ่งึขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์	

ระหว่างประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้น

โดยรวมกับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ	 

ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่น	 โดยจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัด

แย้งทางผลประโยชน์	 ด้วยความระมัดระวัง	

ซือ่สตัย์สจุรติ	มเีหตมุผีล	และเป็นอสิระภายใน

กรอบจริยธรรมที่ดี

		 	 ทั้งนี้	 ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างถูกต้องครบถ้วน	และทันเวลา

ข้อ 6 - 7 อยู่ในหมวด

•  กำรเปิดเผยข้อมูล

  และควำมโปร่งใส

ข้อ 4 - 5 อยู่ในหมวด

•  บทบำทของผู้มี

 ส่วนได้เสีย
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	 	 7.		 คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลเพื่อให้ผู ้ลงทุน 

มีความมั่นใจได้ว่า	บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของ

บริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา

	 	 8.		 คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	

3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

	 	 9.		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุด

ต่างๆ	โดยให้มบีทบาทและอ�านาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

มอบหมาย	 รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ	 ของบริษัท	 ได้แก่	

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการ

สรรหา	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทั้งนี้	อาจพิจารณา

เพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ	 อีก	 เพื่อให้การบริหารงานของ

กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ยุติธรรมและโปร่งใส

	 	 10.		 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรให้มกีารแบ่งแยกบคุคล

ผูด้�ารงในต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการบรหิาร	

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัท 

จะก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของแต่ละต�าแหน่งให้ชัดเจน	 นอกจากนี้ 

ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออ�านาจด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

และขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อ�านาจที่แจ้งชัด

	 	 11.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน 

การก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของ

บริษัท	 รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝายจัดการด�าเนินการตามแผนงาน 

ให้สอดคล้องกัน

	 	 12.	 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ในการก�ากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง	และระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

	 	 13.	 คณะกรรมการบรษิทัจะยดึมัน่ในปรชัญาในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท	และจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท	 จริยธรรมของกรรมการ

บริษัท	และจริยธรรมของพนักงาน	รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่าย

ได้ทราบ

	 	 14.		 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารประชมุโดยสม�่าเสมอ

เป็นประจ�าอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง	 และอาจมีการประชุม

พเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็นได้	โดยมกี�าหนดการประชมุล่วงหน้า	

มีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	 โดยกรรมการสามารถเสนอ

เรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม	และมีการน�าส่งเอกสารประกอบ

การประชมุล่วงหน้าตามข้อบงัคบัของบรษิทั	เพือ่ให้กรรมการได้มเีวลา 

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

	 	 15.	 คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็น

ประจ�าตามความเหมาะสม	ดงันี	้คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุ

ประจ�าทุกเดือน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 

ทุกสามเดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง	

ส�าหรบัคณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด

อาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็นได้	โดยมกี�าหนดการ

ประชุมล่วงหน้า	มีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	และมีการ 

น�าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

	 	 16.	 คณะกรรมการบรษิทัจะท�าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทน 

ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ตามที่คณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ	 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ส�าหรบั

ค่าตอบแทนใดๆ	 ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ทัง้นี	้เพือ่ให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม	มคีวามโปร่งใส	 

และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  จริยธรรมธุรกิจ

	 	 บรษิทัได้ก�าหนดให้มปีรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิ	จรยิธรรม

ในการประกอบธุรกิจ	 และจริยธรรมของพนักงานขึ้นเมื่อปี	 2543	 

ต่อมาในปี	 2544	บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบด้านการ

บริหารงานบุคคล	 เรื่อง	 จริยธรรมของพนักงาน	 รวมทั้งแนวปฏิบัติ 

ว่าด้วยเรื่อง	 จริยธรรมและการด�าเนินการทางจริยธรรม	 และใน 

ปีเดียวกันนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในการ

ก�าหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทด้วย	 ซึ่งบริษัทได้รวบรวม 

ข้อ 8 - 16 อยู่ในหมวด

•  ควำมรับผิดชอบ 

  ของคณะกรรมกำร

่
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และจัดพิมพ์เป็นคู่มือจริยธรรม	 รวมทั้งแจกจ่ายให้กรรมการและ

พนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ 

เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนอินทราเน็ตและเว็บไซต์ 

ของบริษัทด้วย

	 	 ในปี	2553	บรษิทัได้มกีารพจิารณาทบทวนและให้ประกาศ 

ใช้นโยบายและระเบยีบด้านการบรหิารงานบคุคล	เรือ่งจรยิธรรมของ 

พนกังาน	พร้อมแนวปฏบิตัว่ิาด้วยเรือ่ง	การด�าเนนิการทางจรยิธรรม	

ฉบับใหม่	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	 2553	 เพื่อทดแทนฉบับเดิม 

ปี	 2544	 รวมทั้งให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	 ไปพร้อมกันด้วย	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่

พนกังานในการถอืปฏบิตัว่ิา	การกระท�าใดจะก่อให้เกดิความขดัแย้ง

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท	 เพื่อหลีกเลี่ยง

การกระท�าดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

  ในทางปฏบิตั	ินบัตัง้แต่ปี	2546	จนถงึปัจจบุนั	ได้มกีารรณรงค์ 

เพื่อให้พนักงานเกิดจิตส�านึกและตระหนักถึงความส�าคัญในการ 

ถอืปฏบิตัติามจรยิธรรมและค่านยิมของบรษิทัอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	

จนกลายเป็นวฒันธรรมของบรษิทั	ได้ท�าการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ 

ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	อินทราเน็ต	วารสาร	“SSI	Loves	All”	และ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยอาศัยกลไกการท�างานของ	

“คณะอนุท�างานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน”	 และ	 

“คณะท�างานย่อยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยม

พนักงาน”	

	 	 ในปี	2553	คณะอนุท�างานและคณะท�างานย่อยดังกล่าว 

ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม 

และค่านิยมพนักงานที่ได้มีการทบทวนและประกาศใช้ใหม่อย่าง 

ทั่วถึงทั้งบริษัท	โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	

	 	 1.			 ประชาสัมพันธ์	และจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้	สร้าง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงาน	ทั้งหมด	11	 ข้อ	 ผ่านเสียง 

ตามสายและระบบอีเมล

	 	 2.		 การจัดกิจกรรมสัปดาห์จริยธรรม	ประจ�าปี	2553	เมื่อ 

วันที่	 18	 -	 22	ตุลาคม	2553	ทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	และโรงงาน 

บางสะพาน		ได้แก่

   	 เปิดเพลงจริยธรรม	

   	 ประกวดบทความและการบรรยายในหัวข้อเรื่อง	

“จริยธรรมเพื่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ”

   	 จัดเสวนาเรื่อง	 “พัฒนาคน	พัฒนาองค์กร	 ด้วย

จริยธรรม”	โดย	คุณอภิชาติ	ด�าดี

   	 กิจกรรม	“Hello	Ethics”	(โดยสุ่มโทรศัพท์ไปตาม

หมายเลขต่างๆ	ในส�านักงาน	เพื่อถามเกี่ยวกับงานจริยธรรม)	

   	 กิจกรรม	“ต่อเพลงจริยธรรม”	

   	 กิจกรรม	“จริยธรรม...แฟนพันธุ์แท้”	

   	 กิจกรรม	“Face	to	Face”	

   	 กจิกรรม	“Ethics	On	Tour”	เช่น	เข้าไปร่วมเล่นเกม

ตามจุดต่างๆ	ในพื้นที่โรงงาน

   	 จัดท�าป้ายจริยธรรมทั้ง	 11	 ข้อ	 ในรูปแบบใหม่

ทั้งหมด

   	 จัดกิจกรรมหนึ่งฝ่ายงานหนึ่งโครงการ	หรือ	One	

Department	One	Project	 (ODOP)	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายงาน

จะต้องเลือกด�าเนินโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์	 จริยธรรมข้อใด 

ข้อหนึ่ง	 โดยพนักงานในฝ่ายงานนั้นจะต้องร่วมมือกันด�าเนินการ 

ในช่วงสัปดาห์จริยธรรม	2553

	 	 3.			 การจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ		ดังนี้

   	 การประกวดภาพถ่าย	 “SSI	 มุมนี้ที่ฉันรัก”	 เพื่อ 

สื่อถึงจริยธรรมข้อ	1	ความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิสถาบัน

   	 โหวต	SSI	ดาวเด่นจริยธรรมในใจคุณ

   	 ส่งแบบสอบถามเพือ่ประเมนิความเข้าใจเกีย่วกบั

จริยธรรมของพนักงานและเพื่อปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในปี 

ต่อๆ	ไป
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  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหลายด้าน	ซึ่งที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า	

ด้านบริการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล	ด้านบริการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงาน	ดังนั้น	 จึงมีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

	 	 นอกจากนี	้บรษิทัยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมและสมัมนาแก่พนกังานบรษิทั	ดงัตวัอย่างในหวัข้อเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี	ความปลอดภัยในการท�างาน	และสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

ช่วงระยะเวลา

	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 25	กุมภาพันธ์	2553	 คุณวรรณพร	พูลสกุล

	 Competency	Management	:	เทคนิคปฏิบัติสู่ความส�าเร็จ	 28	เมษายน	2553	 คุณศิริลักษณ์	เมฆสังข์

	 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	 20	พฤษภาคม	2553	 คุณทรงกลด	สมตา
	 	 16	กรกฎาคม	2553
	 	 25	กันยายน	2553
	 	 25	พฤศจิกายน	2553

	 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและโรคเนื่องจากการท�างาน	 11	มิถุนายน	2553	 คุณวรรณพร	พูลสกุล
	 Environment	&	Safety	 21	-	22	มิถุนายน	2553	 คุณวรรณพร	พูลสกุล
	 	 15	-	16	กันยายน	2553

	 ISO	14001/TIS/OHSAS	18001	Awareness	 21	-	22	มิถุนายน	2553	 คุณสุนัยน์	กังวานพณิชย์
	 	 15	-	16	กันยายน	2553

	 การปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัย	(BBS)	 16	กรกฎาคม	2553	 คุณวรรณพร	พูลสกุล

	 ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร	(Awareness)	 27	กรกฎาคม	2553	 คุณชุติมา	อะโสต

	 ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรังส	ี 6	กันยายน	2553	 คุณเอกรวี	วรรณอนุสรณ์

	 การจัดการของเสียภายในโรงงาน	 8	ตุลาคม	2553	 คุณชิดชนก	สุขวิรัตน์

	 การดับเพลิงขั้นต้น	และการฝึกซ้อมดับเพลิง	รวมทั้งการฝึกซ้อมหนีไฟ	 16	-	17	พฤศจิกายน	2553	 ส�านักป้องกัน
	 	 	 และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯ

	 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการขับรถยก	 19	พฤศจิกายน	2553	 สมาคมอาชีวอนามัย
	 	 	 และความปลอดภัย

	 กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ	 9	ธันวาคม	2553	 อาจารย์ทองพันชั่ง	พงษ์วารินทร์
	 	 	 บริษัท	B.T.	Training	Consulting		
	 	 	 จ�ากัด

หัวข้อเรื่อง วิทยากร
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	 	 ในระยะที่ผ่านมา	บริษัทได้มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 และสามารถอธิบายได้ 

ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันฯ	ดังกล่าวข้างต้น	ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของบริษัท	และส่งผลให้การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น	ดังนี้

  อนึง่	ในกรณทีีม่กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัและมวีาระ 

การประชมุเพือ่พจิารณาถงึรายการของธรุกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท	 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 

ทีท่�ากบับรษิทันัน้	จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจการท�าธรุกรรม

ดังกล่าว	โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว

  ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน

	 	 รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง	 การควบคุมภายใน

ของบริษัท

  กำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 	 รายละเอยีดข้อมลูปรากฏอยูใ่นเรือ่ง	การบรหิารความเสีย่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ

	 ในปี	 2553	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม	ตามแบบประเมินผล

ตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี	 (Board	 of	 Directors	 

Self-Assessment	Guide)	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้รเิริม่ด�าเนนิการเป็นครัง้แรกในต้นปี	2549	

โดยท�าการประเมินผลส�าหรับปี	 2548	และด�าเนินการประเมินผล

เป็นประจ�าทกุปีอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั	อย่างไรกด็	ีคณะกรรมการ

บริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

เป็นรายบุคคล	

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2552

 ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรให้ส่วนลดในกำรขำย	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มปริมาณยอดขาย 
	 และส่วนแบ่งการตลาด	และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัท 
	 อย่างสม�่าเสมอตลอดมา

 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้สินเชื่อกำรค้ำ	(Rules	and	Procedures	Governing	the	 
	 Extension	of	Commercial	Credit)	เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไปอย่างมีระบบ	ระเบียบ	ซึ่งจะช่วยควบคุม 
	 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อการค้าของบริษัท	

 กำรรำยงำนกำรขำยสินค้ำและรำคำขำยสินค้ำของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 
 ทุกไตรมำส	นับตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ปี	2547	เป็นต้นมา	เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคล 
	 ที่เกี่ยวโยงกัน	เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	

 แต่งตั้งคณะท�ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ	(Credit	Committee)	ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม	เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์	 
	 และกลั่นกรองการให้วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า	โดยพิจารณาถึงความต้องการ 
	 ของลูกค้า	ความสามารถในการช�าระหนี้	รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า	เพื่อป้องกัน 
	 หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออาย ุ
	 วงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้าแต่ละรายด้วย

 กำรรำยงำนกำรขำยสินค้ำและรำคำขำยสินค้ำของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทรำบเป็นประจ�ำ 
 ทุกเดือน	นับตั้งแต่เดือนตุลาคม	ปี	2550	เป็นต้นมา	โดยรายงานในรูปแบบเดียวกับที่รายงานในที่ประชุม 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

 ก�ำหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมกำรบริษัท ว่ำด้วยเรื่องกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน 
 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เพื่อให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท  
	 ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย	ได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
	 ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส	โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ไตรมาสที่	3	ปี	2552	

 ก�ำหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่ำด้วยเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงาน 
	 ในการถือปฏิบัติว่าการกระท�าใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน	และประโยชน์แห่งบริษัท	 
	 เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

ปี 2547

ปี 2553
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	 ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลตนเอง 

ปีละครั้งเช่นกัน	 ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบประจ�าปี	(Audit	Committee	Self-Assessment	Guide)	

ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	 (Thai	 Institue	 of	Directors:	 IOD)	 และจากสมาคม 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา	(The	American	Institute	

of	Certified	 Public	 Accountants:	 AICPA)	 โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองตั้งแต่ปี	 2543	 เป็นต้นมา	 และได้

รายงานผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น

ประจ�าทุกปี	

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	16	เมื่อวันที่	5	เมษายน	

2548	 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 โดยค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�าหนดให้เป็นค่าตอบแทน

รายเดือน	ส่วนกรรมการย่อยชุดอื่นจะก�าหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ

การประชุม	ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น	 จะไม่ได้

รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก	 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาค่า

ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัตามความเหมาะสม 

และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเชื่อมโยง 

กับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 

จะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ประจ�าปี	(Goals	Program)	ด้วย	ซึ่งค่าตอบแทนและองค์ประกอบ

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับ

เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี

คุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ	 โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน

ของบรษิทักบับรษิทัทีจ่ดัอยูใ่นระดบัทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

อยูใ่นอตุสาหกรรมทีเ่ทยีบเคยีงกนัได้ด้วย	กล่าวโดยสรปุ	ค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั	ได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่เสนอโดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทได้เห็นชอบด้วย	 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บรษิทั	โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	

ปรากฏอยู ่ในโครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ	 หัวข้อที่	 (3)	 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี	2553

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น	 โดยน�าความรู้ดังกล่าว 

มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท	 

ซึง่มทีัง้การอบรมหรอืสมัมนาทีจ่ดัขึน้เองภายในบรษิทั	และทีส่ถาบนั

ภายนอกเป็นผู้จัด	ส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ได้เข้าอบรมในหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย	 (IOD)	หรือสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติคณะกรรมการ

และประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบด้าน 

การบริหารงานบุคคล	 เรื่องการพัฒนาบุคลากร	 รวมทั้งแนวปฏิบัติ 

ว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน	และแนวปฏิบัติว่าด้วย

เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนาไว้รองรับด้วย	 เพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้	

ความสามารถ	 ในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

	 ในปี	 2553	 กรรมการบริษัทที่ครบก�าหนดวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง	จ�านวน	5	คน	ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็น 

กรรมการอีกวาระหนึ่ง	 ซึ่งการพัฒนากรรมการในกรณีนี้จะเป็นไป 

ในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น	 แต่หากเป็นกรณีของกรรมการที่ได้ 

รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่	ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แนะน�า

ลักษณะธุรกิจ	 และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	พร้อมทั้ง 

มอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ	 อาทิ	 คู่มือกรรมการ	 คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท	 

คูม่อืจรยิธรรม	ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทั	และอืน่ๆ	ส่วนกรณผีูบ้รหิารใหม่	

บรษิทัได้จดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ	การด�าเนนิงานของบรษิทั	

และของหน่วยงานต่างๆ	 โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน	 รวมทั้ง

จัดเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้

เป็นคู่มือในการท�างานด้วย
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แผนสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล	 

ภาคพเิศษที	่2/2548	เรือ่งแผนทดแทนต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	

เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านอัตราก�าลังของ

บริษัทในอนาคต	 โดยก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Successor)	 

ในต�าแหน่งงานหลัก	(Key	Position)	

	 คณะอนุท�างานวางแผนและพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่ง	 

(Succession	 Plan	 Sub-Committee)	 ได้วางแผนและก�าหนด 

รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 โดยให้มีแผนการพัฒนา 

ผู้สืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	

เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท

ได้ก�าหนดไว้	 โดยบริษัทได้ก�าหนดพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน 

ที่ส�าคัญ	และจัดท�าแผนพัฒนาบุคคลดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการ

ปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม

การส่งผู้บริหารไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และ/หรือผู้บริหารบริษัทอื่น

	 บริษัทได้มีการจัดส่งผู้บริหารของบริษัทให้ไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ	และ/หรือกรรมการผู้จัดการ	และ/หรือผู้บริหารระดับสูง	 

ในบริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	และบริษัท	ท่าเรือประจวบ	

จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และในบริษัท	 เหล็กแผ่น

เคลือบไทย	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่	โดยบริษัทมีการคิดค่าบริหาร

จัดการจากการส่งผู้บริหารไปด�ารงต�าแหน่งฯ	 จากบริษัทดังกล่าว	 

ในอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัท

	 ทั้งนี้	 แนวปฏิบัติบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	 ความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ของบริษัท	 ได้ก�าหนดไว้ว่า	 พนักงานทุกคนซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่	ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหารใน

กิจการธุรกิจใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม 

กับบริษัท	รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น	ซึ่งท�าการค้าหรือก�าลัง

ติดต่อที่จะท�าการค้ากับบริษัท	 เว้นแต่เป็นการไปด�ารงต�าแหน่ง 

ในบริษัทในเครือของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลเพื่อป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 เพื่อให้เกิด 

ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

พ.ศ.	 2535	 อย่างเคร่งครัด	 โดยก�าหนดให้มีนโยบายในการก�ากับดูแล	 และต่อมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท�าหน้าที่ช่วยก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยได้ก�าหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ 

และพนักงานทุกระดับชั้น	 ที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	มิให้กระท�าการใดๆ	 เกี่ยวกับ 

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลดังกล่าวอยู่	 และในปี	 2553	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้เสนอ 

ให้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว	 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในขั้นตอนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัท	ซึ่งในระยะที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปฏิบัติ	ดังนี้

 	 กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในจาก

รายงานที่เกิดขึ้น	หรือก�าลังจะเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

เพือ่ประโยชน์ในการลงทนุส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่	นอกจากนีจ้ะต้อง

ไม่น�าข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการแนะน�าการซื้อหรือขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทด้วย	

	 	 มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบถึงหน้าที่และ 

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง	 การเก็บรักษาและป้องกัน 

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	 เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท

 	 ให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน	

30	 วัน	นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ 

ผู้บริหารของบริษัท	 และภายใน	 3	 วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อหรือ 

ขายหลักทรัพย์ของบริษัท	โดย	

   กรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ให้รายงานการถือครอง 

หลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยตรงต่อคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 หรืออาจขอให้ส�านักเลขานุการบริษัท	 รายงาน 

การถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แทนก็ได้

	 	 มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก

ครั้งตามวาระการประชุม	 ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท	และเปิดเผยไปยังส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	

นอกจากนี้ยังมีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาสถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

ผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวด้วย

   ผู้บริหารอื่น	 นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ให้แจ้งการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบริษัทต่อส�านักกฎหมายของบริษัท	

	 	 มกีารรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีทราบเป ็นรายไตรมาส	 ถึงการถือครองหลักทรัพย ์ของ 

ผูบ้รหิารอืน่ของบรษิทันอกเหนอืจากทีป่ระกาศคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

 	 กรรมการและพนกังานทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลูหรอืครอบครอง

ข้อมูลภายใน	จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนให้มีความรัดกุมและจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้ 

เปิดเผยต่อสาธารณชน	 โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็น

เท่านัน้	รวมทัง้จะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภายในดงักล่าวต่อสาธารณชน	

ยกเว้นการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย	 หรือเป็นผู้มีอ�านาจของ

บรษิทัหรอืเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมายจากผูม้อี�านาจของบรษิทัให้เปิดเผย

ข้อมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

ของบริษัทได้

 	 ควบคมุดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษิทัอย่าง

เป็นทางการ	 ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญของบริษัทก่อน 

เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยทันที 

ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว	 โดยเปิดเผยผ่านตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่านสื่ออื่นๆ	 

ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

อย่างเท่าเทียมกัน	 มิให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่าง 

ผู ้ลงทุน	 รวมทั้งให้มีผู ้รับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศของบรษิทั	หรอืชีแ้จงข้อความจรงิต่างๆ	เพือ่ความชดัเจน

และป้องกันความคลาดเคลื่อน
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การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของเอสเอสไอ	 ได้ร่วมกันกับส�านักความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อม	ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน	โดยการด�าเนินการดังกล่าว	ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เอสเอสไอให้ความ

ส�าคัญในระดับสูง	เนื่องจากพนักงาน	พนักงานจ้างเหมาและครอบครัว	ตลอดจนชุมชนรอบโรงงานซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการ

ของเอสเอสไอ	ถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ

	 การด�าเนินการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	และสภาพ

แวดล้อมในการท�างานในปี	2553	เอสเอสไอยงัคงแสดงความมุง่มัน่

อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นีน้อกเหนอืจากการทีร่ะบบการบรหิารจดัการด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 TIS/OHSAS	 18001	 ซึ่งได้เริ่ม

ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	2544	ได้รบัการต่ออายใุบรบัรองอย่างต่อเนือ่ง

จนปัจจุบันแล้วนั้น	 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ส�าคัญ	 ในรอบปีที่ผ่านมายังได้ริเริ่ม

โครงการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย	 

SSI-OK	ซึง่มเีป้าหมายในการปรบัพฤตกิรรมและจติส�านกึด้านความ

ปลอดภยัของพนกังาน	ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ให้เกิดขึ้นในองค์กร	 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะส่งเสริมให้การด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัยมีความยั่งยืน	 ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงและ

กิจกรรมการรณรงค์หลายกิจกรรมตลอดปี	

	 ทั้งนี้ผลจากการท�าโครงการดังกล่าว	 เห็นได้จากความ

เปลี่ยนแปลงหลายประการ	 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ

ด�าเนนิโครงการ	เช่น	ความรบัรูแ้ละความมัน่ใจในการด�าเนนิกจิกรรม

ของพนกังาน	พบว่า	ค่าเฉลีย่ความเชือ่มัน่ในการป้องกนัอบุตัเิหตขุอง

การด�าเนินโครงการ	 เท่ากับร้อยละ	 76.71	ค่าเฉลี่ยความเห็นด้วย 

กับหัวข้อที่น�ามารณรงค์	 เท่ากับร้อยละ	 79.23	 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ 

การด�าเนินโครงการ	 เท่ากับร้อยละ	 80.75	 ในส่วนการลดลงของ 

การท�าผิดกฎระเบียบ	เช่น	การท�าผิดกฎจราจรกรณีการใช้ความเร็ว

เกินกว่า	30	กม./ชม.	 ในพื้นที่โรงงาน	จากเดิมพบการกระท�าผิดถึง

ร้อยละ	85	ลดลงเหลือประมาณร้อยละ	1	-	2	ในปัจจุบัน	ในส่วนการ

ช่วยลดอุบัติเหตุพบว่า	อุบัติเหตุในกลุ่มของการจราจรและอุบัติเหตุ

ในช่วงการซ่อมบ�ารงุประจ�าปี	ลดลงมากกว่าร้อยละ	70	และ	30	ตาม

ล�าดบั	นอกจากนีส้ถติกิารเกดิอบุตัหิตจุากการท�างานโดยรวมลดลง

จากก่อนเริ่มโครงการ	 จากอุบัติเหตุรวมเฉลี่ย	 5	 กรณีต่อเดือน	 

ลดลงภายหลังจากเริ่มโครงการเหลือ	3.6	กรณีต่อเดือน	

	 จากความส�าเร็จของโครงการดังกล่าว	 คณะกรรมการความ

ปลอดภัยฯ	จึงได้วางแผนปรับปรุงการด�าเนินการให้มีความเข้มข้น

มากยิ่งขึ้น	 ทั้งในส่วนของข้อก�าหนดการปฏิบัติและการตรวจสอบ

โดยสารวัตรความปลอดภัย	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์ 

หลากหลาย	ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปี	2554	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ

ว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานในพื้นที่โรงงานมีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความห่วงใยและใส่ใจในความ

ปลอดภัยซึ่งกันและกัน	ซึ่งแนวคิดดังกล่าว	 เอสเอสไอถือเป็นความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญตลอดมา
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	 นอกจากนี้ในส่วนการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของ

พนักงานและชุมชนรอบโรงงาน	 ภายหลังคณะอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้เข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน

อาชีวอนามัยในการด�าเนินการของบริษัทในเครือสหวิริยา	 อ�าเภอ

บางสะพาน	และจดัท�าข้อเสนอแนะเพือ่การด�าเนนิการต่างๆ	ในช่วง

ปี	 2551	ต่อเนื่องถึงปี	 2552	และเอสเอสไอได้น�าผลการตรวจสอบ

และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 รวมถึงข้อเสนอแนะในการด�าเนิน

การมาพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การปรับปรุง 

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่และกิจกรรมของเอสเอสไอ	 โดยเฉพาะในส่วน 

ทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบัสขุภาพของพนกังานและชมุชน	โดยในปี	2553 

เอสเอสไอยังคงมีการด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและเก็บ

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่	 3	 ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงข้อก�าหนดในการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีของพนักงาน	 โดยปรับปรุงในส่วนการตรวจสุขภาพตาม

ปัจจยัเสีย่งให้มคีวามสอดคล้องกบัความเสีย่งของพนกังานแต่ละคน

มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการปรับปรุงการเฝ้าระวังและตรวจติดตาม

คุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�างาน	 ให้มีความ

ครอบคลุมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ	นอกจากนี้

บรษิทัยงัได้มกีารพฒันาระบบฐานข้อมลูในการจดัเกบ็ข้อมลูจากการ

ด�าเนินการข้างต้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย

	 ในส่วนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	 เอสเอสไอได้แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน	 เพื่อท�าหน้าที่ 

รบัผดิชอบก�าหนดแนวทางการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิต่างๆ	ทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น	 รวมถึงจัดท�าแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน	 และควบคุม 

การฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว	ทั้งนี้	ในปี	2553	เอสเอสไอได้ด�าเนิน

การฝึกซ้อมแผนและการเตรียมความพร้อมดังกล่าวอย่างครบถ้วน	

ดังนี้

  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	2	ครั้ง

  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน	สถานการณ์	Boiler	ผิดปกติ	1	ครั้ง

  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน	สถานการณ์ก๊าซ	LPG	รั่ว	1	ครั้ง

  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน	สถานการณ์กรดไฮโครคลอริกรั่วไหล	 

	 	 1	ครั้ง

  ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน	สถานการณ์ไฟฟ้าดับ	1	ครั้ง	

  เตรยีมความพร้อม	เหตฉุกุเฉนิ	สถานการณ์น�า้ท่วม	1	ครัง้

	 นอกจากนี้	ยังได้ฝึกอบรม	พัฒนาความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับ

การตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 ทั้งการฝึกอบรม 

ทีมดับเพลิงประจ�าพื้นที่การผลิต	 ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร 

การสั่งการดับเพลิง	 หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง	 หลักสูตรระบบ 

การท�างานของระบบดับเพลิงในโรงงาน	เป็นต้น	

	 นอกจากนี	้เพือ่การปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 

ได้มีการจดัท�าแบบส�ารวจความพงึพอใจและข้อเสนอแนะต่อระบบ

การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม

ของบริษัท	 ให้พนักงานทั้งองค์กรได้แสดงความคิดเห็น	 โดยข้อมูล 

ดังกล่าวจะมีการสรุป	 เพื่อน�าเสนอผู้บริหารในการประชุมทบทวน

ระบบการจัดการฯ	 โดยฝ่ายบริหารภายใต้ข้อก�าหนดของระบบฯ	 

เป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากนี้	 ในปี	 2553	 เอสเอสไอได้ริเริ่มทดลอง 

การจัดการ	 “สานเสวนา”	 ระหว่างส�านักความปลอดภัยและ 

สิ่งแวดล้อมกับพนักงานในฝ่ายการผลิตบางฝ่าย	 เพื่อแลกเปลี่ยน	

สอบถาม	 รับทราบข้อกังวลใจด้านการจัดการความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมของพนักงานในพื้นที่โดยตรง	 เพื่อ 

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งมุ่งเน้นความพึงพอใจของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย	 อันเป็นหัวใจหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม 

ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่เอสเอสไอให้ความส�าคัญสูงสุด

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

	 เอสเอสไอบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร	

ตามระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ISO 

14001:2004	 ซึ่งเอสเอสไอได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ปี	2542	มาจนถึงปัจจุบัน

 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 เอสเอสไอยังคงบริหารจัดการน�้าด้วย

การด�าเนินการตามข้อตกลงที่มีกับชุมชน	คือ	การไม่สูบน�้ามาใช้ใน

หน้าแล้ง	 โดยจะไม่สูบน�้าจากคลองบางสะพานในกรณีที่ระดับน�้า 

ต�่ากว่า	 2.2	 เมตร	 ที่บริเวณสถานีสูบน�้า	 ทั้งนี้ในส่วนการจัดการ 

น�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคภายใน

โรงงานของพนักงานจะถูกรวบรวม	 และน�าไปบ�าบัดให้ได้ตาม
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ทั้งนี้	ผลการตรวจวัดและมาตรการด�าเนินการต่างๆ	บริษัทได้มีการ

รายงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล	รวมถึง

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ

ด�าเนนิการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัจะอยูภ่ายใต้การควบคมุ 

และตรวจสอบจากหน่วยงานราชการและชุมชนอย่างเคร่งครัด

	 ส�าหรับการตรวจประเมินและตรวจสอบโรงงานจากหน่วยงาน

ภายนอกนั้น	 บริษัทได้เข้าร่วมการตรวจประเมินตามโครงการ 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ร่วมกับ

อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ต่อเนื่องจากปี	 2552	ซึ่งคณะ

กรรมการได้เข้าตรวจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องของบรษิทั	รวมถงึได้เข้าร่วม

ตรวจสอบการด�าเนินงานและพื้นที่โรงงานขณะปฏิบัติงานจริง	ร่วม

กับตัวแทนชุมชน	ผู้น�าท้องถิ่น	 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 

ซึ่งมีผลการประเมิน	 คือ	 บริษัทได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน	 และได้รับ

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี	 2553	จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม	 เป็นปีที่	 2	 ต่อเนื่อง	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ 

มุง่มัน่และความตัง้ใจจรงิในการควบคมุดแูลผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

ของบริษัทเป็นอย่างดี

	 เอสเอสไอได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ	ซึง่เป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบในระดบัโลก	

จงึได้จดัตัง้คณะท�างานบรหิารจดัการเพือ่ลดการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศขึ้นในปี	 2550	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 

ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน	 การจัดการของเสีย	 รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปทราบถึงผลกระทบ	

แนวทางในการช่วยลดผลกระทบและการให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 นอกจากนี้ 

เอสเอสไอได้น�าหลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาใช้ใน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุงการ 

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม	สิง่แวดล้อมและความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของบริษัท	 ทั้งนี้	 บริษัทลดการใช้พลังงานจากการผลิต 

คดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมจากปี	2550	

ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการฯ	 จนถึงสิ้นปี	 2553	 ได้ถึง	 63,901	 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์	(Ton	CO2)

มาตรฐาน	ก่อนน�ากลบัมาใช้ใหม่ทัง้หมด	โดยไม่มกีารระบายน�้าเสยี

ออกสู่สาธารณะ	 (Zero	 discharge)	 เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน�้า 

ของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด

 กำรดแูลคณุภำพอำกำศ	เอสเอสไอยงัคงดแูลคณุภาพอากาศ

ด้วยการควบคุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดก�ามะถันเจือปนต�่า	 

ไม่เกินร้อยละ	2	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตอย่างเข้มงวด	รวมถึง 

ควบคุมอากาศเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ด้วยระบบการควบคุม

เตาเผาเหล็กแบบอัตโนมัติ	 ท�าให้มีการเผาไหม้ที่ดีและประหยัด

พลังงาน	ลดการปลดปล่อยมลพิษอากาศออกสู่บรรยากาศ	รวมถึง

การติดตั้งระบบบ�าบัดอากาศในระบบควบคุมต่างๆ	เพือ่ให้แน่ใจว่า

คุณภาพอากาศที่ระบายออกนอกโรงงานของเอสเอสไอได้ตามที่

มาตรฐานก�าหนด	

 กำรจัดกำรด้ำนกำกของเสีย	 เอสเอสไอควบคุมกากของเสีย

โดยเน้นการลดกากของเสียจากแหล่งก�าเนิด	 และใช้ระบบการคัด

แยกกากของเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทางทั้งกากของเสียจากพนักงาน

และจากการผลติ	บรษิทัได้น�ากากของเสยีทีผ่่านการคดัแยกแล้วนัน้	

น�ามาก�าจัดโดยมุ่งเน้นวิธีการน�ากลับมาใช้ใหม่หรือขายเพื่อน�าไป

เป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลติอืน่ๆ	ทดแทนการเผาหรอืการฝังกลบ	

ทั้งนี้ท�าให้ร้อยละของการก�าจัดกากของเสียด้วยการรีไซเคิลใน 

ปี	2553	สูงถึงร้อยละ	99.39	

	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการด�าเนินการตรวจติดตามการระบาย

มลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศและชุมชนอย่างสม�า่เสมอ	

โดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ที่เสนอในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	 ซึ่งผล

การตรวจสอบในปี	2553	ไม่พบว่ามค่ีาการตรวจวดัใดเกนิมาตรฐาน	
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

“สร้างสรรค์  ความแข็งแกร่ง”
	 ด้วยความยึดมั่นในวิสัยทัศน์	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	 สร้าง 

ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”	 บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	 นอกเหนือจาก 

การด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 และได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ	 ตามแนวทางแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 

ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 และกิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 ทั้งบริษัท	 พนักงาน	 

ประชาชนในชุมชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ	 ในด้านการพัฒนาการศึกษา	 จิตอาสาของพนักงานในนาม	 

“เอสเอสไออาสา”	 การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาอาชีพ	 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี	 การร่วมดูแลท�านุบ�ารุง 

ศาสนาและวัฒนธรรม	 45	 โครงการ	 เพื่อให้การด�าเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสัมฤทธิผลเอสเอสไอจึงก�าหนดแนวทาง 

ที่ชัดเจน	โดยเน้นการมีส่วนร่วมตามแนวทางที่วางไว้ดังนี้

สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับสังคม-ผู้ด้อยโอกาส

  โครงการเอสเอสไอสร้างครูพระดาบสเป็นโครงการ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบสที่ส�าเร็จการศึกษาให้ได้ 

รับการศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงขึ้น	 เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด

และสร้างประโยชน์ให้กับมูลนิธิทั้งในรูปแบบของการเป็นครูผู้สอน

หรือหัวหน้าหน่วยงานในการสร้างศิษย์รุ่นต่อไป	บริษัทมีเป้าหมาย

ในการร่วมสร้างครูพระดาบส	10	คนภายในระยะเวลา	4	ปี	(2550	-	 

2553)	

  กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล	 Thailand	 Iron	 Man	 Mini	 

Marathon	 2010	บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

เหล็กอีก	 3	 ราย	 อันได้แก่	 บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 

(มหาชน)	บริษัท	บลูสโคป	สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	และบริษัท	 

สยามยูไนเต็ดสตีล	(1995)	จ�ากัด	และผู้สนับสนุนอื่นๆ	จัดกิจกรรม

เดินวิ่งการกุศล	 เพื่อน�าเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือ

และสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร	 มูลนิธิที่ท�างานช่วยหลือผู้ด้อย

โอกาสและผู้พิการ

  โครงการ	“เอสเอสไออาสา”	ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน	

เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู ้บริหารของบริษัท	 ร่วมด�าเนิน

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพาน	 เพื่อสร้าง

ความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	3	
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  โครงการ	 “DO	D	 IN	A	DAY	 :	 เอสเอสไออาสาช่วยคน

ตาบอดได้อ่านหนังสือ”	 โดยพนักงานส�านักงานกรุงเทพฯ	 ร่วมกัน 

พิมพ์ต้นฉบับหนังสือในรูปแบบ	Soft	 File	 ส�าหรับผลิตเป็นหนังสือ

เบรลล์ให้กบัผูพ้กิารทางสายตาจ�านวน	29	เล่ม	พร้อมมอบเงนิสมทบ

ทุนส�าหรับการผลิตฯ	 แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด	

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  โครงการศลิป์สานฝันปันน�า้ใจ	เอสเอสไอชวนน้องรกัษ์น�า้	

ปี	2	จดัขึน้ส�าหรบัเดก็ด้อยโอกาสและเดก็ทีป่ระสบปัญหาทางสงัคม	

ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวาดภาพจากศิลปินทางด้านศิลปะ	 ใช้

จินตนาการสร้างผลงานของตนเอง	ตามแนวทางศิลปะบ�าบัด	 (Art	

Therapy)	 โดยมีเยาวชนที่อยู ่ในความดูแลของสมาคม	 สถาน

สงเคราะห์	และมลูนธิิ	รวม	5	แห่ง	จ�านวนกว่า	100	คน	ร่วมโครงการ

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะน�าส่งเข้าประกวดในงานนิทรรศการ

ศิลปะเด็กนานาชาติ	ครั้งที่	41	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ต่อไป	

  กิจกรรมการกุศล	“ว่าย	ปั่น	วิ่ง	แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส”	เป็น

กิจกรรมเสริมการแข่งขัน	 “ฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาต	ิ	

2553”	มีแนวคิดเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้เข้า

ร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึง	 ผ่านรูปแบบการบริจาคเงินกับทีมไตรกีฬา

สหวิริยา	 เงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย	 มอบแก่องค์กรผู้ด้อยโอกาส	

ประเภทต่างๆ

  มอบเงนิ	“ว่าย	ป่ัน	วิง่ฯ”	ให้กบัมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)

ยามยาก	ช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม	สนับสนุนเงินรายได้จากกิจกรรม	

“ว่าย	 ปั่น	 วิ่ง	 แบ่งปันผู้ด้อยโอกาส”	 ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคของ

พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยาและผู้ร่วมการแข่งขัน	 “ฅนเหล็ก

บางสะพานไตรกีฬานานาชาติ	 2553”	 จ�านวน	20,000	บาท	 เพื่อ

สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ	

  สมทบกองทนุแม่ของแผ่นดนิ	โดยสนบัสนนุเงนิ	500,000	

บาท	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	สนองพระราชปณิธานและถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	78	พรรษา	

  น�า้ใจเอสเอสไอช่วยผูป้ระสบภยัน�้าท่วม	จากกรณอีทุกภยั

ครั้งใหญ่	 เอสเอสไอได้มอบสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพ	 

รวมมูลค่า	 600,000	บาท	 ให้แก่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา	

  สนับสนุนเงินทุนพร้อมสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่

จ�าเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้น้องๆ	 โรงเรียนอาจญา 

จังหวัดสุรินทร์	 ที่ถูกไฟไหม้หมดทั้งโรงเรียน	พร้อมด้วยพนักงาน 

เอสเอสไอและบรษิทัในเครอืได้ร่วมกนับรจิาคทนุทรพัย์ส่วนตวัสมทบ

ช่วยเหลืออีกด้วย

  สนับสนุนเงินช่วยเหลือก่อสร้างอาคาร	 สนามเด็กเล่น	 

และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ขาดแคลน	 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์	 

ต�าบลพะวอ	 จังหวัดตาก	 ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 ผ่าน 

รายการธารน�้าใจ	

  มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน	 Thailand	 Iron	 

Man	Mini	Marathon	 2009	แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	 20	

จงัหวดัชมุพร	เพือ่ใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และกจิกรรม

ที่เป็นประโยชน์	

พัฒนาเหล็กเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิต

  โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก	 “Thailand	Steel	

House	 Contest	 2010”	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และเงินรางวัลกว่า	1	ล้านบาท	 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่เน้นการสร้างสรรค์นวตักรรม	(Innovation)	

เกี่ยวกับเหล็ก	 และเป็นเวทีกลางของการรวมตัวกัน	 เกิดชุมชนที่มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาปนิก	 วิศวกร	 และวงการโลหะ	 

วสัดศุาสตร์ในการน�าเหลก็มาประยกุต์ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั	เพือ่พฒันา

องค์ความรู้ใหม่	เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

  สนับสนุนโครงการนักโลหะวิทยาดีเด่น	 ในงานประชุม

วิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย	 ในปี	 2553	 โดยบริษัทให้ 

การสนับสนุนเงินรางวัล	ส�าหรับนักวิจัยยอดเยี่ยมประจ�าปี	2	รางวัล	

คือ	 รางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น	 ประจ�าปี	 2553	 (Metallurgist	 

Award	 2010)	 และรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น	 รุ่นเยาว์	 (Young	 

Metallurgist	Award	2010)
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ส่งเสริมวัฒนธรรม

 	 สนับสนุนทุนคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู	 เพื่อการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติใน

การเดนิทางไปแสดงดนตรปีระสานเสยีงโครงการสบืสานวฒันธรรม

ไทยในต่างประเทศ	

ร่วมรับผิดชอบชุมชน
“คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อชุมชนยั่งยืน”

	 เอสเอสไอได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน	ทัง้บรษิทั	พนกังาน	ประชาชนในชมุชน	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ	ด้วยมุ่งหวังที่จะ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�าเนินชีวิตได้

อย่างมีความสุข	

ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ชุมชน

	 บรษิทัได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของอ�าเภอ

บางสะพาน	และพื้นที่ใกล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ	คือ	การพัฒนา

ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน	การพัฒนาผู้เรียน	

คอื	นกัเรยีน	และการพฒันาสถานศกึษา	เพือ่ให้เยาวชนทีบ่างสะพาน

มีโอกาสทางการศึกษาใกล้เคียงเขตเมืองใหญ่

 	 โครงการพฒันาความรูข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศกึษา	การพฒันาเพิม่พนูความรูแ้ละศกัยภาพของบคุลากรทางการ

ศึกษา	 โดยร่วมมือกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์	

เขต	1	จัดโครงการสัมมนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	3	หลักสูตร	

 	 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน	 บริษัทและ 

เครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต

อ�าเภอบางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา 

ต่อเนื่องทุกปี	ในปี	2553	ที่ผ่านมา	ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจ�านวน	

15	 โรงเรียน	 รวม	289	ทุน	และทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบ 

ต่อเนื่องจนจบอีกปีละ	6	คน

 	 โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการสอนสองภาษา	 

ครูพิเศษส�าหรับนักเรียนระดับอนุบาล	 1	 คน	ครูพิเศษสอนภาษา

อังกฤษ	1	คน	ให้แก่โรงเรียนสวนหลวง

 	 โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจ�าปี	 โดย

จัดการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กประจ�าปี	ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี	 2547	 จนถึงปี	 2553	 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเขตอ�าเภอ

บางสะพาน	ผลงานของเยาวชนเหล่านี้จ�านวนหนึ่งได้ถูกคัดเลือก 

ส่งประกวดต่อในระดับนานาชาติ	

 	 การตรวจติดตามและร่วมปรับปรุงแปลงเกษตรอินทรีย์

แบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน	(Substrate	Culture)	เป็นโครงการน�าร่อง

ให้แก่สถานศึกษา	 จ�านวน	 7	 แห่งในเขตอ�าเภอบางสะพาน	 โดย

เป็นการปลูกพืชให้หยั่งรากอยู่ในวัสดุปลูกอื่นๆ	เพื่อให้โรงเรียนและ 

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน	

 	 โครงการอนาคตเหล็กไทยสร้างด้วยเด็กไทย	หรือ	To	Be	

Engineer	 เป็นโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์	 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	และ

ส่งเสริมความสนใจในการศึกษาต่อสายวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียน 

ในระดับมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอบางสะพาน	

 	 โครงการเครอืสหวริยิาซมัเมอร์แคมป์โดยรบัสมคัรเยาวชน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	-	6	ที่สนใจ	เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายความรู ้

จ�านวน	4	ค่าย	คือ	ค่ายภาษาอังกฤษ	ค่ายคอมพิวเตอร์	ค่ายศิลปะ	

และค่ายเสรมิสร้างวชิาชพี	ในช่วงปิดภาคการศกึษา	เพือ่เสรมิทกัษะ

กระบวนการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	

 	 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเยาวชนบางสะพานหรือ	SSI	

English	Camp	 โดยจัดเป็นค่ายพักค้างแรม	 3	 วัน	 2	 คืน	 ให้แก่	

เยาวชนในท้องถิ่นอ�าเภอบางสะพานและใกล้เคียง	จ�านวน	120	คน	

ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้และเกมสันทนาการ	

 	 โครงการเครือสหวิริยาชาเลนจ์	 ประจ�าปี	 2553	 โดยจัด

กจิกรรมเฟ้นหาสดุยอดเยาวชนคนเก่งด้านคณติศาสตร์จากนกัเรยีน

ทั่วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งมีผู ้สนใจผู ้สมัครเข้าแข่งขันรอบ 

คัดเลือกกว่า	 500	 คน	 จนได้ผู ้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนของ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ในการแข่งขนัคณติคดิประลองระดบัประเทศ

ต่อไป

 	 สนบัสนนุการก่อสร้างอาคารเรยีนโรงเรยีนบ้านทุง่กะโตน	

อ�าเภอบางสะพานน้อย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประจวบครีขีนัธ์

เขต	1	ที่มีอาคารเรียนช�ารุดทรุดโทรมมากและไม่ได้มาตรฐาน	

	 นอกจากนี้	ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชุมชน	ทั้ง

การมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ	สนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียนที่เป็นประโยชน์นักเรียนและชุมชน	และอื่นๆ
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พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจครัวเรือน

 20	ปีทีบ่รษิทัเข้าไปด�าเนนิอตุสาหกรรมในเขตอ�าเภอบางสะพาน	 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	 และมี 

พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ	สับปะรด	ยางพารา	และมะพร้าว	 จนถึง

ปัจจุบันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สามารถอยู ่ร ่วมกันได้	 และสามารถพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน 

ด้วยความเกื้อกูลกัน	 เป็นสังคมที่มีความสุขและร่มเย็น	 คนใน 

ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ	 โดยการด�ารงรักษาวัฒนธรรม

การใช้ชีวิตแบบไทยให้คงไว้	 บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม 

การพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น 

และกลุ่มแม่บ้าน	ได้แก่

  สนับสนุนโครงการ	 “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	 ก้าวย่าง	 อย่าง

ยั่งยืน”	 เพิ่มเติมอีกสองแห่ง	 โดยเป็นการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการในเขตอ�าเภอบางสะพานปีละ	2	กลุม่	โดยต้องประกอบ

ด้วยสมาชิกกลุ่มละ	50	คน	ท�าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ�านวน	100	ตัน	

ด้วยเงินสนับสนุนจากทางบริษัท	 จ�านวนกลุ่มละ	 120,000	บาท	 

ภายหลงัจากจ�าหน่ายให้กบัเกษตรกรกจ็ะน�าก�าไรส่วนหนึง่สะสมไว้	

ส่วนที่เหลือน�ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตครั้งต่อไป	

  โครงการวิศวกรรมเพื่อสังคม	 โดยเอสเอสไอร่วมมือกับ	

บรษิทั	เวสท์โคสท์	เอน็จเินยีริง่	จ�ากดั	ซึง่ด�าเนนิธรุกจิวศิวกรรมบรกิาร	

พฒันาเครือ่งย่อยทะลายปาล์มและวสัดสุ�าหรบัท�าเป็นส่วนผสมกอง

ปุ๋ยอินทรีย์	จ�าหน่ายให้กับธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สาขาพงศ์ประศาสน์

  โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการเกษตร	 การเสริม

ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้	โดยร่วมมือกับ

ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ	ส�านกังานพฒันาทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

จัดอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	ความรู้การเกษตร

ใหม่ๆ	 ที่เป็นที่ต้องการของตลาด	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้

พัฒนาการผลิตและเพิ่มรายได้ในอาชีพของตนเอง	 และเพื่อให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน	

  โครงการปูด�า	 ท�าเงิน	 ได้ร ่วมกับกลุ ่มอนุรักษ์คลอง 

บ้านปากปิด	หมู่ที่	1	ต�าบลพงศ์ประศาสน์	จัดท�าโครงการฯ	เพื่อให้ 

ชาวประมงพื้นบ้านสร้างคอกเลี้ยงปูขุน	 เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้	

โดยน�าปูที่มีขนาดเล็กมาเลี้ยงในคอกเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

แล้วน�าไปขายน�ารายได้มาเป็นทนุหมนุเวยีน	ลดการตดัไม้ป่าชายเลน 

มาเผาถ่านเป็นรายได้เสริม	

  โครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่	สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	

ให้น�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ทั้งอาหารทะเลสด	 แปรรูปพืช 

ผักผลไม้	 เครื่องจักสาน	 งานฝีมือต่างๆ	กว่า	 100	 รายการ	 เข้ามา

จ�าหน่ายภายในบริษัท	 เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า 

ให้กับผู ้ผลิต	 สร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ ่มผู ้ผลิตสินค้าในอ�าเภอ

บางสะพานอีกด้วย	

  การผลิตรายการวิทยุเกษตรกรรม	ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

ผ่านรายการวิทยุคลื่นชุมชน	 12	ตอน	 โดยมีเนื้อหาส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกรรม	 รวมถึงหลักวิชาการ	 เทคนิคการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม

  กจิกรรมคลนิกิเกษตรกรเคลือ่นทีร่่วมกบักจิกรรมคาราวาน

ความสุขเอสเอสไอ	ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า	

เครือ่งจกัรกลการเกษตรให้กลบัมาใช้งานได้เป็นปกต	ิให้กบัเกษตรกร	

โดยหมุนเวียนไปจนครบ	7	ต�าบล

ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งนอกจากการควบคุม 

ดูแลกระบวนการผลิต	 เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจาก

กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย

ของพนกังานและคนในชมุชนแล้ว	บรษิทัยงัได้ร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2551	 บริษัทได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น	ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จาก	ฯพณฯ	

นายกรัฐมนตรี	อีกด้วย

  โครงการบ้านต้นกล้าชุมชน	 ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ใน 

การอนุรักษ์ผืนป่าชายเลน	บริเวณคลองบ้านปากปิด	หมู่ที่	1	ต�าบล 

พงศ์ประศาสน์ของกลุ่มอนุรักษ์คลองบ้านปากปิดที่ประกอบด้วย 

สมาชิกนักอนุรักษ์ประมาณ	50	คน	โดยการร่วมสร้างโรงเรือนเพาะ

ต้นกล้าไม้ป่าชายเลนสายพันธุ ์ที่มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่

บางสะพาน	 โดยใช้งบประมาณจากการจ�าหน่ายปูด�าของโครงการ

ธนาคารปูด�า	ท�าเงิน

  โครงการปลกูต้นสนบรเิวณชายหาดต�าบลพงศ์ประศาสน์

จ�านวน	830	ต้น	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และปล่อยสัตว์น�้าวัยอ่อน	และพิธีร่วมแสดง

ความจงรักภักดีร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
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  โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม

โลก	 5	 มิถุนายน	 เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน 

บรษิทัและบรษิทัในเครอืสหวริยิา	รวมทัง้ผูป้ระกอบการร้านค้า	ในการ 

ท�าความสะอาดเก็บขยะชายหาดแม่ร�าพึงตลอดแนว	 3	 กิโลเมตร 

เป็นประจ�าทุกปี	

  โครงการค่ายนกัอนรุกัษ์รุน่เยาว์ครัง้ที่	6	โดยความร่วมมอื

กับกลุ ่มครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเขตอ�าเภอบางสะพานให้ 

ความรู้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั่วอ�าเภอบางสะพาน	รุ่นละ	

78	คน	ในเรือ่งสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตเิชงิวทิยาศาสตร์	การอนรุกัษ์	 

และปลกูฝังความรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมใน

ชุมชน	

  โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอโดยการตรวจติดตาม

ส�าหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วม	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านในล็อค	

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	 โรงเรียนบ้านสวนหลวง	 โรงเรียน

อนุบาลบางสะพาน	และโรงเรียนบ้านคลองลอย	และด�าเนินการ 

สร้างธนาคารขยะเพิ่มอีก	 1	 โรงเรียน	 ในรูปแบบพนักงานอาสา 

ที่โรงเรียนบ้านมรสวบ	

  โครงการเอสเอสไอคิดส์	 (Super	 Smart	 &	 Intelligent	 

Kids)	เป็นโครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในเรือ่งการ 

รักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้กับเยาวชนในชุมชน	ส่งเสริมความรู้

ให้เยาวชนในการตรวจวดัคณุภาพน�า้จากแหล่งต่างๆ	ได้อย่างถกูต้อง	

  โครงการนกัสบืเยาวชน	เป็นโครงการทีผ่ลกัดนัให้เยาวชน

ในพื้นที่ได้สืบค้นความจริงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ�าเภอ

บางสะพาน	 และสนับสนุนการเรียนรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์และ

นิเทศศาสตร์ให้กับกลุ่มเยาวชนในอ�าเภอบางสะพาน	

ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

	 สงัคมชมุชนบางสะพานเป็นชมุชนทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น	อาศยั

อยูร่่วมกนัด้วยความถ้อยทถ้ีอยอาศยับนพืน้ฐานวฒันธรรมประเพณี

อนัดงีามตลอดมา	ในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมบางสะพาน	บรษิทั

จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ	 ในชุมชนที่ได้

รบัความเดอืดร้อน	และด�ารงไว้ซึง่ศาสนาและวฒันธรรมไทยทีด่งีาม	

ได้แก่	

  การช่วยบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาต	ิ ในปี	

2553	 ประชาชนในอ�าเภอบางสะพานได้รับความเดือดร้อนจาก

ปัญหาภัยแล้ง	 ขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภคและน�้าเพื่อ

การเกษตร	 ทางบริษัทได้น�ารถบรรทุกน�้าของบริษัทเข้าร่วมกับ 

ทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	 อ�าเภอบางสะพาน	 ลงพื้นที่ 

แจกจ่ายน�้าให้ประชาชนที่ประสบปัญหา	35	หลังคาเรือน	

  การสนบัสนนุด้านศาสนาและวฒันธรรมโดยได้สนบัสนนุ

การบรูณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กบัวดัในชมุชน	ร่วมกจิกรรม

ด้านศาสนาและประเพณสี�าคญัในท้องถิน่ต่อเนือ่ง	ส่งเสรมิกจิกรรม

ต่างๆ	ที่สร้างคุณค่าทางศาสนาและจารีตประเพณีไทย	

  การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อ

การพัฒนาชุมชน	อาทิ	 สนับสนุนเตียงรับบริจาคโลหิตให้กับหน่วย

กาชาด	กิจกรรมวันลอยกระทง	งานอเมซิ่งบางสะพาน	งานส่งเสริม

การท่องเที่ยวบางสะพาน	งานบางสะพานต�านานเมืองทองนพคุณ

  โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชนเขต

อ�าเภอบางสะพาน	ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ	โดยร่วมกับเครือข่ายบริการ

สุขภาพ	คือ	 โรงพยาบาลบางสะพาน	และสาธารณสุขท้องถิ่น	 จัด

อบรมสมัมนาความรูด้้านสขุภาพควบคูก่บัการสบืสานวฒันธรรมไทย

 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

  โครงการฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาติ	 2553	

หรือ	Bangsaphan	 International	Triathlon	2010	 เป็นโครงการที่ 

เอสเอสไอร่วมมือกับบริษัทในเครือสหวิริยา	 อ�าเภอบางสะพาน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย	 

จัดขึ้นเพื่อโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	2,919	คน

  จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้าน

สาธารณสุข	 บริการด้านทันตกรรม	 ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร	

กิจกรรมสันทนาการ	บริการตัดผมให้แก่ประชาชนทุกต�าบลในเขต

อ�าเภอบางสะพาน	ในนาม	“โครงการคาราวานความสุขเอสเอสไอ”	

ครอบคลุมพื้นที่	7	ต�าบล	ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

  กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ�าปี	 2553	 จัดขึ้นเมื่อวันที่	 8	

เมษายน	2553	 โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบางสะพาน	

และเครือข่ายบริการสุขภาพบางสะพานเพื่อร่วมด�าเนินแนวทาง 

ตามวิถีสืบสานสิ่งดีงามตามวิถีไทย	
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สนับสนุนการกีฬาเพื่อคนในชุมชนแข็งแกร่ง

 กีฬาไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยังช่วยเสริม

สร้างทศันคตแิละจติใจทีด่งีาม	บรษิทัจงึส่งเสรมิการจดักจิกรรมกฬีา

ทัง้ในหมูพ่นกังาน	นกัเรยีน	และประชาชนรอบโรงงานอย่างต่อเนือ่ง	

ได้แก่

  จัดแข่งขันกีฬาภายในของพนักงานบริษัท

  จดัแข่งกฬีาระหว่างพนกังานบรษิทักบัเจ้าหน้าทีห่น่วยงาน

ต่างๆ	ในท้องถิ่น	

  สนับสนุนการจัดกีฬานักเรียนท้องถิ่น	 กีฬานักเรียน	

เยาวชน	

ตอกย�้าเจตนารมณ์การด�าเนินกิจการ 
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	

  โครงการ	CSR	DIW	 เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบ 

การอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน	 

กระทรวงอุตสาหกรรม	 บริษัทเข้าร่วมโครงการและได้รับโล่และ

เกียรติบัตร	CSR-DIW	ประจ�าปี	 2552	และรับโล่และเกียรติบัตร	 

CSR	DIW	Continuous	 Awards	 2010	 เมื่อวันที่	 25	 มกราคม	 

2554

  ร่วมโครงการ	CSR	Awards	โครงการประกาศเกียรติคุณ

และมอบรางวลัให้บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิ

ธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	(CSR	Awards)	

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ	SET	Awards	2010	ทั้งนี้บริษัทได้คะแนน

แบบส�ารวจฯ	กลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	10,000	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 98.43	 สูงกว่าคะแนน 

เฉลี่ยทั้งกลุ่มจ�านวน	41	บริษัท	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	87.65	

  ร่วมกิจกรรม	CSR	Day	 for	Director	 กิจกรรมที่จัดขึ้น 

เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง	 แลกเปลี่ยนข้อมูล 

การท�า	 รายละเอียด	หลักการ	 การมีส่วนร่วม	 ในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมที่ครบถ้วนต่อองค์กร	

	 ตลอดระยะเวลา	 20	ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	 บริษัท 

ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนมาอย่างยาวนาน	และพฒันา

ต่อเนื่อง	 เช่นเดียวกันกับพันธกิจในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

กิจการ	 และได้น�าองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ	 ทั้งที่เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์ในการท�างานจากภายในองค์กรและภายนอกมา

ประยุกต์ใช้ขยายผลอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน 

การสร้างเสริมสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนตลอดไปจนถึงประเทศชาติ 

ให้แข็งแกร่งสืบต่อไป	



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)081

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	ที่ตั้งส�านักงาน	ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท		 	 :	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 	 Sahaviriya	Steel	Industries	Public	Company	Limited

ชื่อย่อ	 	 	 :	 เอสเอสไอ

	 	 	 	 	 SSI

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537000688

เว็บไซต์	 	 	 :	 www.ssi-steel.com

ประเภทธุรกิจ		 :	 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	4	ล้านตันต่อปี

	 	 	 	 	 และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	1	ล้านตันต่อปี	

	 	 	 	 	 โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

ที่ตั้งส�านักงาน

ส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	2-3	ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

	 	 	 	 	 โทรศัพท์		0-2238-3063-82,	0-2630-0280-6

	 	 	 	 	 โทรสาร		 0-2236-8890,	0-2236-8892

ส�านักงานโรงงาน	 :	 เลขที่	9	หมู่ที่	7	ถนนบ้านกลางนา	-	ยายพลอย	ต�าบลแม่ร�าพึง	อ�าเภอบางสะพาน	

	 	 	 	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77140

	 	 	 	 	 โทรศัพท์		0-3269-1403-5,	0-3269-1412-5,	0-3269-1419-20

	 	 	 	 	 โทรสาร			0-3269-1416,	0-3269-1421

จ�านวนและชนิดของหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553)

ทุนจดทะเบียน		 	 จ�านวน	13,101,500,000	บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 	 จ�านวน	13,101,500,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 	 1		บาท

ทุนช�าระแล้ว			 	 จ�านวน	13,101,280,000	บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 	 จ�านวน	13,101,280,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 	 1		บาท

จ�านวนและชนิดของหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	
(ณ	วันที่	1	มีนาคม	2554)

ทุนจดทะเบียน		 	 จ�านวน	18,341,792,000	บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 	 จ�านวน	18,341,792,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 	 1		บาท

ทุนช�าระแล้ว			 	 จ�านวน	18,184,108,235	บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 	 จ�านวน	18,184,108,235	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 	 1		บาท
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ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว   
ทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้น 
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ให้บริก�รง�น  75,000,000 10 7,500,000 99.99
28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 3 ซ่อมบำ�รุง
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก ง�นออกแบบ
กรุงเทพมห�นคร 10500 และง�นควบคุม
โทรศัพท์  0-2238-3063-82 ท�งด้�น
โทรส�ร  0-2236-8890, 0-2236-8892 วิศวกรรม

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด กิจก�รเดินเรือ  400,000,000 10 40,000,000 51
28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 6 ที่ใช้กำ�ลังสูง
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กิจก�รขนถ่�ย
กรุงเทพมห�นคร 10500 สินค้�สำ�หรับ
โทรศัพท์  0-2630-0323-32 เรือเดินทะเล
โทรส�ร   0-2236-7046, 0-2236-7057

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด ผลิตเหล็กแผ่น 10,703,000,000 10 1,070,300,000 50.15
(มห�ชน)  รีดเย็นชนิดม้วน
28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 5
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก
กรุงเทพมห�นคร 10500
โทรศัพท์  0-2630-0300
โทรส�ร  0-2630-0320-2

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี ยูเค กิจก�ร 130,000,000 1,000 1,000 100
จำ�กัด (ยังไม่มีก�รดำ�เนินกิจก�ร) โรงถลุงเหล็ก ปอนด์ ปอนด์
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill, London
EC4V 4AJ United Kingdom
โทรศัพท์  +44 20 7429 6000
โทรส�ร  +44 20 7429 6001

Redcar Bulk Terminal Limited กิจก�รท่�เรือ 2 ปอนด์ 1 ปอนด์ 2 100
(ยังไม่มีก�รดำ�เนินกิจก�ร) ขนถ่�ยสินค้�
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ
United Kingdom
โทรศัพท์  +44 20 7429 6000
โทรส�ร  +44 20 7429 6001

 ชื่อและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่
  

ทุนจดทะเบียน
 มูลค่าที่ตราไว้ จ�านวนหุ้นสามัญ อัตราส่วน

 ของนิติบุคคล
 ประเภทธุรกิจ (บาท) หุ้นละ ที่จ�าหน่ายได้แล้ว จ�านวนหุ้นที่ถือ

    (บาท) (หุ้น) (%)
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการบริหาร  
 อายุ 81 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่ เป ็นกรรมก�ร : 13 ปี (วันที่  4 ธันว�คม 2540  
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว : 
 0.016 (2,100,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	
  ปริญญ�เอก (ส�ข�บริห�รธุรกิจ), 
  University of Wisconsin, U.S.A.

เกียรติคุณทางวิชาการ	
  ศ�สตร�พิช�น สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 
  (RCP 4/2001) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 55/2006) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 4 
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์	
2543	-	2546   ประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
2540    ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
     ธน�ค�รมห�นคร จำ�กัด (มห�ชน)
     รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง
2535	-	2540   กรรมก�ร คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
     และตล�ดหลักทรัพย์
     กรรมก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
     และเทคโนโลยีแห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ 
     เทคโนโลยีและก�รพลังง�น
     กรรมก�ร ธน�ค�รมห�นคร จำ�กัด (มห�ชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
  กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  - ไม่มี-
 
การเข้าร่วมประชุม
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 9/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 12/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553 1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง 
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย 
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 และกรรมการอิสระ 
 อายุ 62 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 10 เดือน (วันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2553 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :
 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ 
  สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปริญญ�ตรีท�งเศรษฐศ�สตร์ (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ)
   มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (ปรอ. 14)
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  ประก�ศนียบัตรก�รเงินและก�รธน�ค�ร 
  สถ�บันน�ยธน�ค�รแห่งประเทศอังกฤษ 
  ประก�ศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรก�รเมืองก�รปกครอง
  ในระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง 
  รุ่นที่ 11 สถ�บันพระปกเกล้�

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 80/2006)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
  กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กดั (มห�ชน) 
  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รศรีนคร จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ ธน�ค�รกรงุศรอียธุย� จำ�กดั (มห�ชน) 

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ชุมพรอุตส�หกรรมนำ้�มันป�ล์ม จำ�กัด (มห�ชน)
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง 
  (น�ยประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำ�กัด
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 8/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 1/2 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย   
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

3. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ    
 กรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการสรรหา
  อายุ 77 ปี  

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 16 ปี (วันที่ 1 มีน�คม 2537 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สัดส่วนก�รถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำ�ระแล้ว
 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	
  ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมสุข�ภิบ�ล 
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปรญิญ�ตร ีส�ข�วศิวกรรมโยธ� จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 24)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 5/2003)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 
  (RCP 20/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2542	-	2553   ประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)085

2535	-	2536   ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
     รกัษ�ร�ชก�รแทนปลดักระทรวงอตุส�หกรรม
     รองปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม
2531	-	2535   อธิบดีกรมทรัพย�กรธรณี 
     กระทรวงอุตส�หกรรม
2529	-	2531   เลข�ธิก�รสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์
     อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม
2527	-	2529   อธิบดีกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 
     กระทรวงอุตส�หกรรม
2525	-	2527   อธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 
     กระทรวงอุตส�หกรรม

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ 
  บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
  ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ 
  บริษัท ทีพีไอโพลีน จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
    
การเข้าร่วมประชุม		
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 9/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 2/3 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 6/6 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 4/4 ครัง้
 5. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 
 
4. นางเกษรี ณรงค์เดช 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ 73 ปี 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 12 ปี (วันที่ 28 เมษ�ยน 2541 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :
 -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	
  ปริญญ�โทท�งก�รบัญชี Master in Professional 
  Accounting, The University of Texas at Austin
  ปริญญ�ตรีท�งก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ปริญญ�ตรีท�งพ�ณิชยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท�งก�รบัญชี 
  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ก�รบัญชี) 
  มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
 
เกียรติคุณทางวิชาการ 
  ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณท�งก�รบัญชี 
  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 2/2000)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรพัฒน�ทักษะต่อเนื่อง DCP Refresher Course 
  (5/2007) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์	
  กรรมก�รบริห�ร สม�พันธ์นักบัญชีน�น�ช�ติ (IFAC)
  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  บริษัท ม�ลีส�มพร�น จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�รตรวจสอบภ�คร�ชก�ร กระทรวงต่�งประเทศ
 
ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  น�ยกสภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
  คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร
  ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล
  ภ�คร�ชก�ร กลุ่มจังหวัดภ�คกล�ง
  คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ
  ประกันภัย
  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
  และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม	 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 7/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 3/3 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 6/6 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

5. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 อายุ 72 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 16 ปี (วันที่ 1 มีน�คม 2537 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :
 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�เอก ส�ข�วิศวกรรมโยธ� (โครงสร้�ง)
  Northwestern University, U.S.A.
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 32)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ  
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 36/2005) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Finance for Non-Finance 
  Director (FND 24/2005)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2547	-	2553   กรรมก�รอิสระ 
     บริษัท บ�งกอกโพลีเอททีลีน จำ�กัด (มห�ชน)
2549	-	2551   กรรมก�ร 
     บรษิทั ปตท. สำ�รวจและผลติปิโตรเลยีม จำ�กดั 
     (มห�ชน)
2546	-	2551   กรรมก�ร 
     บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
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2544	-	2546   ผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท อุตส�หกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำ�กัด 
     (มห�ชน)
2540	-	2551   ประธ�นกรรมก�ร 
     บรษิทั หลกัทรพัย์จดัก�รกองทนุ ทห�รไทย จำ�กดั
2539	-	2544   กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บรษิทั ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมวินเิคชัน่ 
     จำ�กัด (มห�ชน)
2530	-	2534   กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บรษิทั ปตท. สำ�รวจและผลติปิโตรเลยีม จำ�กดั 
     (มห�ชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ส�ม�รถ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร 
  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ซี.ที. แลนด์ จำ�กัด
  กรรมก�ร สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
  น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย 
  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี 
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 8/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 3/3 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 4/4 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 
 
6. นายทวี บุตรสุนทร 
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  อายุ 71 ปี   
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 6 ปี (วันที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2547 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล 
  (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มห�วิทย�ลัยบูรพ� 
  วิศวกรรมศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
  ประก�ศนียบัตรชั้นสูงวิช�ก�รจัดก�ร 
  (AMP - The Advanced Management Program)
  Harvard University, Graduate School of Business 
  Administration, U.S.A.
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (ปรอ. 3)
 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 22/2002)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์	
2547	-	2552   ประธ�นกรรมก�ร 
     ธน�ค�รไทยธน�ค�ร จำ�กัด (มห�ชน)
2545	-	2546   ประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัท บริห�รสินทรัพย์พญ�ไท จำ�กัด
2543	-	2546   กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบริห�ร
     ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
2542	-	2545   ทีป่รกึษ� บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จำ�กดั (มห�ชน)
2535	-	2542   รองผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 
ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน	
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ค�เธ่ย์ลีสแพลน จำ�กดั (มห�ชน)
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด
  กงสุลกิตติมศักดิ์ส�ธ�รณรัฐยูกันด�ประจำ�ประเทศไทย
  กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 5/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 3/3 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนด
  ค่�ตอบแทน 2/2 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
  กิจก�รที่ดี  6/6 ครัง้
 5. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

7. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ   
 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  
 อายุ 62 ปี 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 8 เดือน (วันที่ 30 เมษ�ยน 2553 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�เอก ส�ข�บริห�รธุรกิจ (D.B.A.), 
  University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
  ปริญญ�โท ส�ข�พ�ณิชยศ�สตร์ (บริห�รธุรกิจ) 
  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ปริญญ�ตรีท�งเศรษฐศ�สตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์)   
  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 43)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 131/2010)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์	
2552	-	2553   กรรมก�ร 
     ธน�ค�รนครหลวงไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2550	-	2552   กรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
     และตล�ดหลกัทรพัย์ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
     กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
2550	-	2552   ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ 
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2548	-	2551   กรรมก�ร ธน�ค�รออมสิน
2544	-	2550   อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน กระทรวงพ�ณิชย์

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
  ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์
  ประธ�นคณะอนุกรรมก�รบริห�ร
  คณะกรรมก�รกำ�กับก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรล่วงหน้� 
  กระทรวงพ�ณิชย์
  ประธ�นคณะกรรมก�ร 
  สถ�บนัวจิยัและพฒัน�อญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งช�ติ 
  (องค์ก�รมห�ชน)
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม  
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 7/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 2/2 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้น
  ร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 

8. นายประทีป บุปผาอินทร์   
 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ    
 กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 อายุ 71 ปี   

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 11 ปี (วันที่ 29 เมษ�ยน 2542 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�ตรีท�งพ�ณิชยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 22/2002)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์	
2540	-	2542   เลข�นุก�รกรม 
     กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
2538	-	2540   ผู้อำ�นวยก�รส่วนอนุมัติและเบิกจ่�ย 4 
      กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 9/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมกรรมก�รอิสระ 3/3 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 6/6 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 3/3 ครัง้
 5. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)090

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ	
 1. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�ร 
  หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 2. ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
  หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน
  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� 
  ไม่เป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น 
  พนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืทีป่รกึษ�ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจำ�
  ไม่เป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษ�กฎหม�ย 
  ไม่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิทีม่นียัสำ�คญั อนัอ�จมผีล 
  ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ 
 
9. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ 
 กรรมการบริษัท 
 และประธานกรรมการบริหาร  
 อายุ 75 ปี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : 
 บิด�น�ยวิน วิริยประไพกิจ
 น้�ช�ยน�ยปิยะ วิริยประไพกิจ 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 16 ปี (วันที่ 21 มกร�คม 2537 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 0.00000076328 (100 หุ้น) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�กิตติมศักดิ์ส�ข�บริห�รธุรกิจ 
  สถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
 -ไม่มี-
   

ประสบการณ์	
2538	-	2553   กรรมก�ร บริษัท เรือลำ�เลียงบ�งปะกง จำ�กัด
      กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือบ�งปะกง จำ�กัด
2537	-	2553   ประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
2533	-	2553   กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด 
     กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2533	-	2546   กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2525	-	2543	  กรรมก�ร บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน) 
2525	-	2541   กรรมก�ร 
     ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
 -ไม่มี-
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�ร บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ จำ�กัด 
  กรรมก�ร บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริย� จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�ร บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด 
  กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์สิน อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด
  กรรมก�ร บรษิทั สหวริยิ�พ�ณชิย์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำ�กดั
  กรรมก�ร บริษัท อ�ค�รเวสเทิร์น จำ�กัด

การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 9/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 12/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)091

10. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์   
  กรรมการบริษัท 
  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  อายุ 74 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 11 ปี (วันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2542 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�สถ�บันศิลป์ โรม อิต�ลี
  ปริญญ�ศิลปบัณฑิต มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
  ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 29)
 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 26/2004)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์	
2537	-	2538   ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
2535	-	2537   เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน
2533	-	2535   รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
2527	-	2533   อธิบดีกรมศิลป�กร
 
ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�รและกรรมก�รอิสระ 
  บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
  กรรมก�รที่ปรึกษ�พิเศษ ศ�ลปกครองสูงสุด
  ที่ปรึกษ�พิเศษ สำ�นักง�นศ�ลปกครอง ด้�นศิลปกรรม
  กรรมก�รที่ปรึกษ�พิเศษ 
  สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์
  น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยลุ่มนำ้�ปิง
  กรรมก�รที่ปรึกษ� กรมศิลป�กร
  อ�จ�รย์พิเศษ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  อ�จ�รย์พิเศษ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
  อ�จ�รย์พิเศษ 
  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์
  อ�จ�รย์พิเศษ สถ�บันก�รประช�สัมพันธ์
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 8/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนด
  ค่�ตอบแทน 2/2 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร
  คว�มเสี่ยง  4/4 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร   
  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร   
  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  อายุ 71 ปี 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 7 ปี (วันที่ 29 เมษ�ยน 2546 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Michigan State 
  University, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  ก�รสมัมน�ผลสำ�รวจค่�ตอบแทนกรรมก�รบรษิทัไทย 2547  
  เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2548
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ประสบการณ์	
2533	-	2542   กรรมก�ร 
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
     กรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2529	-	2541   กรรมก�ร 
     บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มห�ชน)
2527	-	2542   กรรมก�ร 
     ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
2526	-	2542   กรรมก�ร 
     บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
 
ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) 
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร 
  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  กรรมก�ร 
  บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 8/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 11/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนด
  ค่�ตอบแทน 2/2 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร
  คว�มเสี่ยง  4/4 ครัง้
 5. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

12. นายกมล จันทิมา 
  กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา 
  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  อายุ 72 ปี 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 12 ปี (วันที่ 28 เมษ�ยน 2541 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 0.0081 (1,070,000 หุ้น)
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์ 
  สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 33)
 
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 3/2000)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 
  (RCP 4/2001)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (Board & CEO 1/2003)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรพัฒน�ทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2543	-	2545   ประธ�นกรรมก�ร 
     องค์ก�รเพื่อก�รปฏิรูประบบสถ�บันก�รเงิน 
     (ปรส.)
2541	-	2543   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
     ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
2541     อธิบดีกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
2539	-	2541   ประธ�นกรรมก�ร 
     สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
2538	-	2542   กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
     ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์
2536	-	2541   รองปลัดกระทรวงก�รคลัง
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ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ประธ�นกรรมก�ร 
  บริษัท ไอที ซิตี้ จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ 
  บริษัท อุตส�หกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร 
  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล 
  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
  ประธ�นคณะกรรมก�รจรรย�บรรณ สภ�วิช�ชีพบัญชี
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 8/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 4/4 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
  กิจก�รที่ดี  6/6 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 
13. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    
  กรรมการบริษัท 
  อายุ 59 ปี 
 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 11 ปี (วันที่ 8 ธันว�คม 2542 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปรญิญ�ตร ีคณะบรหิ�รธรุกจิ Boston University, U.S.A.
  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (ปรอ. 13) 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 3/2003) 
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรพื้นฐ�น Understanding the Fundamental of 
  Financial Statements (UFS 12/2007)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
 
ประสบการณ์	
2550	-	2552   ประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 
     ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด
2542	-	2549   ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ กลุ่มจัดก�รทรัพย์สิน
     ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
 
ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกค้�
  บุคคล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
 -ไม่มี-
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 6/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

14. นายยุกต์ ศุทธรัตน์ 
  กรรมการบริษัท 
  และกรรมการบริหาร  
  อายุ 48 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : -ไม่มี- 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 2 ปี (วันที่ 11 สิงห�คม 2551 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
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สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ, 
  Oklahoma City University, Oklahoma, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
 - ไม่มี - 
  
ประสบการณ์	
2535    ว�นิชธน�กรอ�วุโส ฝ่�ยว�นิชธนกิจ
     บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสย�ม จำ�กัด 
2530	-	2533   Management Trainee 
     เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ-ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
     ฝ่�ยธุรกิจบริก�ร ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด 
     (มห�ชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโส และผู้จัดก�รฝ่�ยพิจ�รณ�สินเชื่อ
  ธุรกิจ SME ขน�ดใหญ่และขน�ดกล�ง 
  ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
  บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน อยุธย� จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
 -ไม่มี-
    
การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 4/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 10/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

15. นายปิยะ วิริยประไพกิจ   
  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
  และกรรมการสรรหา  
  อายุ 61 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : 
 หล�นน�ยวิทย์ วิริยประไพกิจ 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 15 ปี (วันที่ 24 เมษ�ยน 2538 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์, Portland State 
  University, Oregon, U.S.A.
  ปริญญ�โท ส�ข�จิตวิทย�, Portland State University, 
  Oregon, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
 -ไม่มี- 

ประสบการณ์	
2539	-	2544   กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2535	-	2552   กรรมก�ร บริษัท อ�ค�รเวสเทิร์น จำ�กัด
2534	-	2543   กรรมก�ร บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน)
2533	-	2541   กรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท :
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)  
  กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์สิน อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด
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การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 7/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 12/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
  กิจก�รที่ดี  6/6 ครัง้
 4. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รสรรห� 1/1 ครัง้
 5. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
   หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

16. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  อายุ 40 ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน : 
 บุตรน�ยวิทย์ วิริยประไพกิจ 
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 11 ปี (วันที่ 30 มิถุน�ยน 2542 
 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2553)
สดัส่วนก�รถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุชำ�ระแล้ว :  
 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปรญิญ�โท ส�ข�บรหิ�รธรุกจิ สถ�บนับณัฑติบรหิ�รธรุกจิ
  ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร 
   มห�วิทย�ลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ  
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 100/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 
  (RCP 20/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 5
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์	
2542	-	2546   กรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2539	-	2548   กรรมก�ร 
     บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
2535	-	2552   กรรมก�ร บริษัท อ�ค�รเวสเทิร์น จำ�กัด

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน	
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�ร บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
  กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร
   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
  กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 
  และรักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร
  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย� อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ จำ�กัด
  กรรมก�ร บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริย� จำ�กัด
กิจก�รอื่นที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท : 
  กรรมก�ร บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริย� จำ�กัด
  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด 
  กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์สิน อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด

การเข้าร่วมประชุม 
 1. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 7/9 ครัง้
 2. เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร 11/12 ครัง้
 3. เข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ปี 2553   1/1  ครัง้

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง	
 1. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� 
 2. ไม่เคยถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท
  และห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย
  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
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คณะผู้บริหาร

1. นายวิน วิริยประไพกิจ 
 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 อายุ 40 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปรญิญ�โท ส�ข�บรหิ�รธรุกจิ สถ�บนับณัฑติบรหิ�รธรุกจิ
  ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร 
   มห�วิทย�ลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 100/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 
  (RCP 20/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 5
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์	
2542	-	2546   กรรมก�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2539	-	2548   กรรมก�ร 
     บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)
2535	-	2552   กรรมก�ร บริษัท อ�ค�รเวสเทิร์น จำ�กัด

2. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายการเงินและบัญชี 
 อายุ 40 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปรญิญ�โท ส�ข�บรหิ�รธรุกจิ สถ�บนับณัฑติบรหิ�รธรุกจิ
  ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประสบการณ์	
2553	-	ปัจจุบัน  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
      บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
     กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2552	-	2553   Assistant Managing Director, Investment 
     Banking Department,
     บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2551	-	2552   Finance Director, Canadoil Group
2548	-	2551   Director, Co-Head of Corporate Banking, 
     ABN AMRO Bank N.V.

3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายธุรกิจ 
 อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประสบการณ์	
2531	-	2534   Trading Manager 
     บริษัท ไทปัน เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด

4. นายนาวา จันทนสุรคน 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
 และสายกิจการสาธารณะ
 และความรับผิดชอบทางสังคม
 และเลขานุการคณะกรรมการ
 ก�าหนดค่าตอบแทน
 อายุ 45 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รบริห�ร
  โครงก�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 104/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์	
2546	-	2550   ผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รง�นกล�ง
     เครือพิกุลทองลำ่�ซำ�
2534	-	2546   รองผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้� มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

5. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 สายการผลิต  
 อายุ 44 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร 
  มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ  
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 104/2009)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2553	-	ปัจจุบัน  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2548	- ปัจจุบัน  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
2552	-	2553   รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รผลิต
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2534	-	2535   Industrial Engineer บรษิทั ฮ�น�คอยส์ จำ�กดั

6. นายจิร โชตินุชิต 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 อายุ 43 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข� Comparative and International Law, 
  University of IOWA, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 105/2008)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2547	-	ปัจจุบัน  กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2545	-	ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2543	-	2550   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
     บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริย� จำ�กัด 

7. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 48 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�ร 
  มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ  
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 
  Program (DAP 60/2006)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 84/2007)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Finance for Non-Finance 
  Director (FND 34/2007)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 9
  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์	
2553	-	ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
     กรรมก�ร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
2549	- ปัจจุบัน  รองประธ�นกรรมก�ร 
     บริษัท ชูไก จำ�กัด (มห�ชน)
2547	- ปัจจุบัน  กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2544	- ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2548	-	2553   กรรมก�รผู้จัดก�ร 
     บริษัท ไลน์ทร�นสปอร์ต จำ�กัด
2544	-	2553   กรรมก�รผูจ้ดัก�ร บรษิทั ท่�เรอืประจวบ จำ�กดั
2543	-	2548   กรรมก�รผู้จัดก�ร 
     บริษัท บ�งสะพ�นทร�นสปอร์ต จำ�กัด
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2540	-	2543   General Manager - Sales & Marketing 
     บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำ�กัด

8. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 อายุ 39 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 
  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ประสบการณ์	
2553	-	ปัจจุบัน  กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
     บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
2550	-	2553   ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
     บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริย� จำ�กัด 
2547	-	2550   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ 
     บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริย� จำ�กัด

9. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 อายุ 41 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์	
2552	-	ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
     ส�ยก�รเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
2540	-	2545   ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร
     บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

10. นางวรรณี สิริกาญจน    
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
   และเลขานุการคณะกรรมการ
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 13/2001)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรประก�ศนียบัตร Audit Committee Program 
  (ACP 5/2005)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2531	-	2541   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 
     ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา   
  เลขานุการบริษัท     
  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
   และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
  ปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ยเศรษฐกิจ 
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  ปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ยธรุกจิ มห�วทิย�ลัยร�มคำ�แหง
  ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน
  สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
  เนติบัณฑิตไทย 
  สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 
  หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
  (DCP 15/2002)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรผู้ที่ทำ�หน้�ที่สนับสนุนก�รทำ�ง�น
  ของคณะกรรมก�ร (CSP 5/2004)
  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์	
2531	-	2536   ผู้ช่วยเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร
     บริษัท สย�มเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
2528	-	2536   นักวิจัยอ�วุโส 
     ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
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การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

  
รายชื่อคณะกรรมการ

 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ 
 ล�าดับ 

และผู้บริหารของบริษัท
 (มูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้ (ลดลง) ระหว่างปี 2553 

   หุ้นละ 1 บาท) หุ้นละ 1 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

 1. น�ยม�รวย ผดุงสิทธิ์ - - - 
  คู่สมรส น�งพิทย� ผดุงสิทธิ์ 2,100,000 หุ้น 2,100,000 หุ้น -

 2. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์ - - -

 3. น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ - - -

 4. น�งเกษรี ณรงค์เดช - - -

 5. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์ - - -

 6. น�ยทวี บุตรสุนทร - - -

 7. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

 8. น�ยประทีป บุปผ�อินทร์ - - -

 9. น�ยวิทย์ วิริยประไพกิจ 100 หุ้น 100 หุ้น -

 10. น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์ - - -

 11. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร - - -

 12. น�ยกมล จันทิม� 1,070,000 หุ้น 1,070,000 หุ้น -

 13. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

 14. น�ยยุกต์ ศุทธรัตน์ - - -

 15. น�ยปิยะ วิริยประไพกิจ - - -

 16. น�ยวิน วิริยประไพกิจ - - -

 17. น�ยนิธิพงศ์ เตชะวณิช - - -

 18. น�งส�ววรรณ� ตั้งเจริญจริง - - -

 19. น�ยน�ว� จันทนสุรคน - - -

 20. น�ยกิตติศักดิ์ ม�พะเน�ว์ 1,160,000 หุ้น 1,160,000 หุ้น -

 21. น�ยจิร โชตินุชิต - - - 
  คู่สมรส น�งจันทร์ทิว� โชตินุชิต 600,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 400,000 หุ้น

 22. น�ยสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 1,100,000 หุ้น - (1,100,000 หุ้น)

 23. น�ยชัยภัทร เขม�ภิรักษ์ - - -

 24. น�ยณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

 *25. น�ยวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร - - -

 *26. น�งส�วสุณีย์ วัฒนผลมงคล - - -

*	หมายเหตุ	: ล�าดับที่	25	 ได้พ้นจ�กก�รเป็นพนักง�นบริษัท โดยก�รเกษียณอ�ยุก่อนกำ�หนด ตั้งแต่วันที่ 1 มีน�คม 2553 เป็นต้นไป 
  ล�าดับที่	26  ได้พ้นจ�กก�รเป็นพนักง�นบริษัท โดยก�รล�ออก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2553 เป็นต้นไป
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2553

1.	 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน	

 1.1 ค่�ตอบแทนในรูปเงินค่�เบี้ยประชุมที่ได ้จ ่�ยให้แก่ 

กรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�ร 

บริษัทแต่งตั้งขึ้น ต�มอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 

เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2548 และที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19  

เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2551 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 (1)  (1.1) ประธ�นกรรมก�รบริษัท  31,250  บ�ท/เดือน 

     กรรมก�รบริษัท 25,000  บ�ท/เดือน

  (1.2) ประธ�นกรรมก�รบริห�ร   18,750  บ�ท/เดือน

     กรรมก�รบริห�ร  15,000  บ�ท/เดือน

  (1.3) ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 18,750  บ�ท/ครั้ง

    กรรมก�รตรวจสอบ  15,000  บ�ท/ครั้ง

  (1.4) ประธ�นกรรมก�รกำ�หนด

    ค่�ตอบแทน 12,500  บ�ท/ครั้ง

     กรรมก�รกำ�หนด

    ค่�ตอบแทน 10,000  บ�ท/ครั้ง

  (1.5) ประธ�นกรรมก�รสรรห�    12,500  บ�ท/ครั้ง

       กรรมก�รสรรห� 10,000  บ�ท/ครั้ง

  (1.6) ประธ�นกรรมก�ร

    กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี   12,500  บ�ท/ครั้ง

       กรรมก�รกำ�กับดูแล

    กิจก�รที่ดี 10,000  บ�ท/ครั้ง

  (1.7) ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

    คว�มเสี่ยง 12,500  บ�ท/ครั้ง

     กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 10,000  บ�ท/ครั้ง

 (2) กรรมก�รบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รใน

คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะ 

ได้รบัค่�ตอบแทนในฐ�นะเป็นกรรมก�รชดุนัน้อกีต�มภ�ระง�นและ

เวล�ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

 1.2 ประธ�นกรรมก�รบริษัทและประธ�นกรรมก�รบริห�ร  

ในฐ�นะที่ม�ปฏิบัติหน้�ที่บริห�รกิจก�รง�นของบริษัทในลักษณะ 

เตม็เวล� ให้ได้รบัค่�ตอบแทนเพิม่อกีคนละ 300,000.-บ�ทต่อเดอืน 

และ 200,000.- บ�ทต่อเดือน ต�มลำ�ดับ สำ�หรับประธ�นกรรมก�ร

ตรวจสอบจะได้รับค่�ตอบแทนในฐ�นะที่ปรึกษ�กิจก�รตรวจสอบ

ภ�ยในของบริษัทอีก 10,000.- บ�ทต่อเดือน 

 1.3 ค่�เบี้ยประกันสุขภ�พ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต 

ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000.- บ�ท ต�มอนุมัติของที่ประชุม 

ส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2544 สำ�หรับ 

กรรมก�รบริษัทคนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธก�รรับประกัน

บ�งประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพ�ะโรคบ�งชนดิ

ในกรณีประกันสุขภ�พไม่ว่�ด้วยส�เหตุใดก็ต�ม ที่ประชุมส�มัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 เมษ�ยน 2545 ได้มีมติอนุมัติให้ 

บรษิทัเป็นผูร้บัภ�ระก�รประกนัโดยตรงให้แก่กรรมก�รบรษิทัทกุคน

ทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัได้ปฏเิสธก�รรบัประกนัดงักล่�วในวงเงนิเท่�กบั

วงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู ้รับประกันชีวิต 

ประกันสุขภ�พ และประกันอุบัติเหตุ ให้คว�มคุ้มครองแก่กรรมก�ร

บริษัทในอัตร�ค่�เบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

 1.4 กรรมก�รที่เป็นพนักง�นบริษัทด้วย จะได้รับค่�ตอบแทน

ในฐ�นะของพนกัง�นบรษิทัเท่�นัน้ จะไม่ได้รบัค่�ตอบแทนในฐ�นะ

กรรมก�รแต่อย่�งใด

 1.5 ค่�ตอบแทนกรรมก�รทีเ่ป็นประเภทเงนิบำ�เหนจ็กรรมก�ร

หรือโบนัสประจำ�ปี 

 (1) ก�รจ่�ยเงินบำ�เหน็จกรรมก�รจะจ่�ยเมื่อมีก�รจัดสรร

เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้เท่�นัน้ ห�กปีใดบรษิทัมไิด้มกี�รจ่�ยเงนิปันผล

แก่ผู้ถือหุ้น กรรมก�รบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รในปี

นั้นๆ

 (2) อตัร�ก�รจ่�ยบำ�เหนจ็กรรมก�รนัน้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัิ

ให้จ่�ยในอัตร�ร้อยละ 0.25 - 0.50 ของเงินปันผลที่จ่�ยให้แก่ 

ผู ้ถือหุ้น และให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทและประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมก�รม�กกว่�กรรมก�รร้อยละ 10  

และร้อยละ 5 ต�มลำ�ดับ

 (3) ในกรณทีีก่รรมก�รคนใดดำ�รงตำ�แหน่งไม่ครบปี ให้จ่�ยเงนิ

บำ�เหน็จกรรมก�รต�มสัดส่วนของระยะเวล�ที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนต�มข้อ 1.1 - 1.5 

ดังกล่�วข้�งต้นตลอดไปจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจ�รณ�

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น
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	 ส�ำหรับในปี	2553	ที่ผ่ำนมำ	ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	21	

เมื่อวันที่	 30	 เมษำยน	 2553	 รับทรำบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ 

กรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ	 ซึ่งคณะกรรมกำร 

บริษัทแต่งตั้งขึ้นส�ำหรับปี	 2552	 เป็นรำยบุคคล	พร้อมทั้งรับทรำบ

กำรงดเว้นกำรจ่ำยบ�ำเหนจ็กรรมกำรส�ำหรบัปี	2552	ให้แก่กรรมกำร

บริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ	ทั้งนี้	เนื่องจำกบริษัท	ยังคง

มีผลขำดทุนสะสมจำกกำรด�ำเนินงำน	ณ	สิ้นปี	 2552	บริษัทจึงไม่

สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นได้ตำมกฎหมำย	 และไม่

สำมำรถจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นประเภทเงนิบ�ำเหนจ็กรรมกำรประจ�ำ

ปี	 ให้แก่กรรมกำรบริษัท	 ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจำกที่

ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

(หน่วย	:	บำทต่อปี)

    
ค่าตอบแทน

 
ค่าเบี้ย

 
บ�าเหน็จ	 รวม

  
 
ล�าดับ

	 รายชื่อคณะกรรมการ	 ค่าเบี้ย	
ปฏิบัติงาน

 
ประกันชีวิต

 
กรรมการ	 ค่าตอบแทน	 	 และต�าแหน่ง	 ประชุมรวม	

เต็มเวลา
 

และอุบัติเหตุ
 

ปี	2552	 ที่เป็นตัวเงิน      

 1.		 นำยมำรวย	ผดุงสิทธิ์	 555,000		 3,600,000		 19,100	 	-	 4,191,813
	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	 
	 	 และกรรมกำรบริหำร

	 2	.	 	นำยสมชำย	สกุลสุรรัตน์	 250,000		 -		 387	 	-	 250,387		
	 	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท
		 	 และกรรมกำรอิสระ

	 3	.	 	นำงประภำ	วิริยประไพกิจ	 50,000		 -		 387	 	-	 50,387		
	 	 กรรมกำรบริษัท*	

	 4.	 	นำยวิสิทธิ์	น้อยพันธุ์	 440,000	 	-		 1,547	 -		 441,547		
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 	 และประธำนกรรมกำรสรรหำ	

	 5.		 นำงเกษรี	ณรงค์เดช	 532,500	 	-	 1,547	 	-	 534,047
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 6.		 นำยทองฉัตร	หงศ์ลดำรมภ์	 350,000	 	-		 8,523	 	-		 358,523
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 7.		 นำยทวี	บุตรสุนทร	 400,000	 	-		 1,547	 	-		 401,547
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 ประธำนกรรมกำรก�ำหนด
	 	 ค่ำตอบแทน	และประธำน
	 	 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี			

	 8.	 	นำยศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 200,000	 	-		 -	 	-		 200,000		
	 	 กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรอิสระ		

	 9.		 นำยประทีป	บุปผำอินทร์	 420,000	 	-	 1,547	 	-		 421,547
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี		
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(หน่วย	:	บำทต่อปี)

    
ค่าตอบแทน

 
ค่าเบี้ย

 
บ�าเหน็จ	 รวม

  
 
ล�าดับ

	 รายชื่อคณะกรรมการ	 ค่าเบี้ย	
ปฏิบัติงาน

 
ประกันชีวิต

 
กรรมการ	 ค่าตอบแทน	 	 และต�าแหน่ง	 ประชุมรวม	

เต็มเวลา
 

และอุบัติเหตุ
 

ปี	2552	 ที่เป็นตัวเงิน      

 10.		 นำยวิทย์	วิริยประไพกิจ	 525,000	 2,400,000	 1,547	 	-		 2,926,547
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 และประธำนกรรมกำรบริหำร	

			 11.	 	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์		 370,000	 	-		 19,100	 	-		 470,142
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 	 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง			

	 12.		 นำยสมชำย	พิพิธวิจิตรกร	 550,000		 -	 19,100	 	-		 596,547		
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำร	
	 	 กรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 	 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	

	 13.		 นำยกมล	จันทิมำ	 400,000	 	-		 1,547	 	-		 401,547
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรสรรหำ
	 	 และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	

	 14.		 นำยเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 300,000		 -		 1,547	 	-		 301,547
	 	 กรรมกำรบริษัท		

	 15.		 นำยยุกต์	ศุทธรัตน์		 480,000	 	-		 1,547	 	-		 481,547
	 	 กรรมกำรบริษัท	และกรรมกำรบริหำร	

	 16.		 นำยปิยะ	วิริยประไพกิจ	 550,000	 	-		 1,547	 	-		 551,547		
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำร	
	 	 และกรรมกำรสรรหำ	

	 17.		 นำยวิน	วิริยประไพกิจ**	 -		 -		 -	 	-		 -
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำร	
	 	 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่		

หมายเหตุ :	*		 นำงประภำ	วิริยประไพกิจ	ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท	ตั้งแต่วันที่	16	กุมภำพันธ์	2553
				 **	 นำยวิน	วิริยประไพกิจ	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะพนักงำนบริษัท	จึงไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร	ค่ำตอบแทน	
	 	 	 และบ�ำเหน็จกรรมกำร
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 1.6 ค่�ตอบแทนรวมของผูบ้รหิ�รระดบัผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�ร

ใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจ�กก�รเกษียณอ�ยุ 

ก�รทำ�ง�น ค่�ชดเชยรถประจำ�ตำ�แหน่ง ค่�เบี้ยประกันภัยที่บริษัท

ออกให้ และค่�เบี้ยเลี้ยงเดินท�งส่วนที่เกินร�ชก�รกำ�หนด (ต่�ง

ประเทศ) รวม 10 คน และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 1 คน จำ�นวน 

ทั้งสิ้นปีละ 46,987,467.19 บ�ท

2.	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	

 เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของผู ้บริห�รระดับผู ้ช่วย

กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ขึน้ไป รวม 10 คน และกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ 

1 คน จำ�นวนทั้งสิ้นปีละ 2,463,477.68 บ�ท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2553 

1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

 บรษิทั และบรษิทัย่อย (บรษิทั ท่�เรอืประจวบ จำ�กดั และบรษิทั 

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด) จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี  

ให้แก่สำ�นกัง�นสอบบญัช ีบรษิทั สำ�นกัง�น เอนิส์ท แอนด์ ยงั จำ�กดั 

ที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี 

และสำ�นกัง�นสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่่�นม�

มีจำ�นวนเงินรวม 4,523,948 บ�ท 

2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

 บรษิทั และบรษิทัย่อย (บรษิทั ท่�เรอืประจวบ จำ�กดั และบรษิทั 

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด) จะต้องจ่�ยค่�ตอบแทนของง�น

บริก�รอื่น ซึ่งได้แก่ ค่�บริก�รตรวจสอบโครงก�รที่ได้รับส่งเสริม 

ก�รลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้

นิติบุคคลประจำ�ปีในอน�คตอันเกิดจ�กก�รตกลงกันที่ยังให้บริก�ร

ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�ให้แก่สำ�นักง�นสอบบัญชี 

ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละ

สำ�นักง�นสอบบัญชีดังกล่�วมีจำ�นวนเงินรวม 301,500 บ�ท และ

ค่�บรกิ�รให้คำ�ปรกึษ�เรือ่งม�ตรฐ�นก�รบญัชสี�กลในรอบปีบญัชี

ที่ผ่�นม� และที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แก่สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบ

บัญชีสังกัดดังกล่�ว จำ�นวนรวม 1,100,000 บ�ท

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท	 เวสท์โคสท์		

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ทต่อปี)

 
ล�าดับ

 รายชื่อคณะกรรมการและต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม บ�าเหน็จกรรมการ รวมค่าตอบแทน 
  ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด กรรมการ ปี 2552 ที่เป็นตัวเงิน

 1. น�ยวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ 186,000 - 186,000
  ประธ�นกรรมก�ร 

 2. น�ยทองฉัตร  หงศ์ลด�รมภ์ 150,000 - 150,000  
  กรรมก�ร   
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะจ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในอัตร�ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้  

สำ�รองต�มกฎหม�ย และสำ�รองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่�งไรก็ต�ม ก�รจ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับ 

ภ�วะเศรษฐกิจ กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน เงื่อนไขสัญญ�ต่�งๆ และคว�มเหม�ะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอน�คต  

โดยเริ่มจ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 2548 เป็นต้นไป

 มติคณะกรรมก�รบริษัท ที่อนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รนั้น ให้นำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เว้นแต่เป็นก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล ให้คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รได้แล้ว 

ให้ร�ยง�นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมคร�วต่อไป

 สำ�หรับนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำ�หนดอัตร�ส่วนในก�รจ่�ยไว้แต่อย่�งใด ขึ้นอยู่กับ 

ผลประกอบก�รของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมก�รของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ในปี 2553 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้งดเว้นก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผล 

ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2552 ทั้งนี้ เนื่องจ�กบริษัทยังคงมีผลข�ดทุนสะสมจ�กก�รดำ�เนินง�น ณ สิ้นปี 2552 บริษัทจึงไม่ส�ม�รถ 

จ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น 

 ร�ยชื่อและสัดส่วนก�รถือหุ้น 10 อันดับแรก ต�มม�ตร� 258 ก�รออกเสียงในท�งเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่�สุด  

เมื่อวันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554 เพื่อสิทธิในก�รจองซื้อหุ้นส�มัญเพิ่มทุนต�มมติอนุมัติของที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  

25 มกร�คม 2554

 
ชื่อผู้ถือหุ้น

	 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

    
จ�านวนหุ้นที่ถือ

  ร้อยละของจ�านวน
      หุ้นทั้งหมด

 1. กลุ่มสหวิริย�  6,292,834,050 48.029

 2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH 2,026,149,300 15.465

 3. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100  761,015,360 5.809

 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด  377,345,273 2.880

 5. SIX SIS LTD  350,626,000 2.676

 6. น�งส�วสุม�ลย์ ลิมป์ปิยะช�ติ  177,952,000 1.358

 7. สำ�นักง�นประกันสังคม  165,806,000 1.265

 8. น�ยโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  132,122,000 1.008

 9. บริษัท ไทยยูเนี่ยนสตีล จำ�กัด  100,000,000 0.763

 10. CHASE NOMINEES LIMITED 15  85,718,263 0.654

หมายเหตุ	:	
กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย    
      สัดส่วนการถือหุ้น	
1.	 บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน  ร้อยละ	36.129
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ประกอบด้วย 
 (1) น�ยวิน วิริยประไพกิจ   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.14
 (2) น�งธีรรัตน์ คุณัตถ�นนท์  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30.90
 (3) น�ยปิยะ วิริยประไพกิจ  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.95
 (4) อื่นๆ     ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   1.01

2.	 บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด		 	ร้อยละ	6.040
 (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จำ�กัด) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน 
 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ประกอบด้วย

   (1) บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.89
 (2) บริษัท เคพี แคปปิตอล จำ�กัด  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   1.93
 (3) อื่นๆ     ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   0.18
3.	 นางกนกวิภา	 วิริยประไพกิจ	 ร้อยละ		3.723
4.	 นางศิริกุล		 วิริยประไพกิจ	เบนดิ	 ร้อยละ		1.878
5.	 นางธีรรัตน์					 คุณัตถานนท์																													ร้อยละ		0.164
6.	 นางกฤษณา			 วิริยประไพกิจ			 ร้อยละ		0.095
7.	 นางสาวกนกวลี		 วิริยประไพกิจ 4,000   หุ้น
8.	 นางประภา				 วิริยประไพกิจ		 100   หุ้น
9.	 นายวิทย์			 วิริยประไพกิจ	  100   หุ้น     
   รวมสัดส่วนการถือหุ้น	SSI	 ร้อยละ	48.029

ผู้ลงทุนส�ม�รถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.ssi-steel.com) ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

 บริษัทมีข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของบุคคลต่�งด้�ว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 3 กุมภ�พันธ์ 2554  มีบุคคล

ต่�งด้�วถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 27.83
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย   เป็นนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 1.66 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 0.37 ล้�นบ�ท 
จำ�กดั  ร้อยละ 3.7 และมกีรรมก�ร ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 0.14 ล้�นบ�ท ลกูหนีอ้ืน่ 0.18 ล้�นบ�ท
 ร่วมกนั ร�ยได้อืน่ๆ 5.59 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.01 ล้�นบ�ท
    ร�ยได้ค้�งรบั  6.52 ล้�นบ�ท

บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย  เป็นนติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ ข�ยเหลก็แผ่นรดีร้อน 5,871.52 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 45.31 ล้�นบ�ท 
จำ�กดั (มห�ชน) ร้อยละ 50.15 โดยมกี�รควบคมุ ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 35.11 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.25 ล้�นบ�ท 
 ร่วมกนั ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 38.91 ล้�นบ�ท ร�ยได้ค้�งรบั 1.71 ล้�นบ�ท 
  ร�ยได้อืน่ๆ 11.90 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 0.03 ล้�นบ�ท 
  ซือ้ลกูรดี 9.71 ล้�นบ�ท    
  ค่�คว�มเสยีห�ยของ 
  เหลก็แผ่นรดีร้อน 0.33 ล้�นบ�ท    
  ใช้บรกิ�รพนกัง�นขบัรถ 0.20 ล้�นบ�ท   

บรษิทั บ�งสะพ�นทร�นสปอร์ต  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�ร   เจ้�หนีก้�รค้� 0.00025 ล้�นบ�ท 
จำ�กดั ของบรษิทั ถอืหุน้ท�งตรง   เจ้�หนีอ้ืน่ 0.04 ล้�นบ�ท  
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10    

บรษิทั บ�งสะพ�นบ�ร์มลิ จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 6.56 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 0.94 ล้�นบ�ท 
(มห�ชน) และถอืหุน้ท�งตรง ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 0.09 ล้�นบ�ท ลกูหนีอ้ืน่ 0.18 ล้�นบ�ท 
    และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10 ร�ยได้อืน่ๆ 0.10 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.04 ล้�นบ�ท  
    ร�ยได้ค้�งรบั 4.18 ล้�นบ�ท 

บรษิทั บ.ีเอส. เมทลั จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ข�ยเหลก็ม้วน/เศษเหลก็ 14,015.79 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 1,527.49 ล้�นบ�ท 
 และถอืหุน้ท�งตรง ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 0.06 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.03 ล้�นบ�ท
    และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10 ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 0.13 ล้�นบ�ท ร�ยได้ค้�งรบั 0.18 ล้�นบ�ท 
  ร�ยได้อืน่ๆ 0.004 ล้�นบ�ท เจ้�หนีก้�รค้� 1.31 ล้�นบ�ท 
  ใช้บรกิ�รตดัเหลก็ 5.79 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 0.96 ล้�นบ�ท 

บรษิทั สหวริยิ�เพลทมลิ จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 7.17 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 3.04 ล้�นบ�ท  
 และถอืหุน้ท�งตรง  ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 2.07 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.0004 ล้�นบ�ท
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10   

บรษิทั ทรพัย์สนิอ�ค�ร  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั เช่�พืน้ทีส่ำ�นกัง�นกรงุเทพฯ 13.55 ล้�นบ�ท เงนิมดัจำ�จ่�ย 7.04 ล้�นบ�ท 
ประภ�วทิย์ จำ�กดั และถอืหุน้ท�งตรง   ค่�ใช้จ่�ยล่วงหน้� 0.73 ล้�นบ�ท 
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10   เจ้�หนีอ้ืน่ 1.03 ล้�นบ�ท 

บรษิทั อ�ค�รเวสเทร์ิน จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ใช้บรกิ�รทีพ่กั 2.13 ล้�นบ�ท เจ้�หนีอ้ืน่ 0.11 ล้�นบ�ท  
    และถอืหุน้เกนิกว่�ร้อยละ 10 ร�ยได้อืน่ๆ 0.003 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 0.07 ล้�นบ�ท 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2553 รายการคงค้าง

 บรษิทั ซ.ีเอ.อ�ร์. เซอร์วสิ จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�ร ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 1.17 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.008 ล้�นบ�ท 
 ของบรษิทั  ถอืหุน้ท�งตรง ร�ยได้อืน่ๆ 0.006 ล้�นบ�ท  
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10 ใช้บรกิ�รขนส่งในประเทศ 0.63 ล้�นบ�ท   

บรษิทั สหวริยิ�พ�ณชิย์  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ข�ยเหลก็แผ่นรดีร้อน  ลกูหนีก้�รค้� 951.95 ล้�นบ�ท 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จำ�กดั และถอืหุน้ท�งตรง ชนดิม้วน 17,655.67 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 0.75 ล้�นบ�ท 
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10 ซือ้เหลก็แผ่น 0.18 ล้�นบ�ท ร�ยได้รบัล่วงหน้� 0.68 ล้�นบ�ท 
  ค่�คอมมชิชัน่จ�กก�รข�ย 9.81 ล้�นบ�ท 
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บรษิทั ไลน์ ทร�นสปอร์ต จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รของ ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 14.20 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 2.38 ล้�นบ�ท  
 บรษิทัย่อยเป็นกรรมก�รร่วมกนั ให้บรกิ�รซ่อมบำ�รงุ 0.20 ล้�นบ�ท ลกูหนีอ้ืน่ 0.13 ล้�นบ�ท
 และมกีรรมก�รของบรษิทัถอืหุน้ ร�ยได้อืน่ๆ 0.71 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.008 ล้�นบ�ท  
 ท�งตรงและท�งอ้อม ใช้บรกิ�รขนส่งในประเทศ 287.48 ล้�นบ�ท เจ้�หนีก้�รค้� 6.30 ล้�นบ�ท 
 เกนิกว่�ร้อยละ 10   เจ้�หนีอ้ืน่ 0.05 ล้�นบ�ท 
    ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 19.97 ล้�นบ�ท 

บรษิทั เรอืลำ�เลยีงบ�งประกง  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ให้บรกิ�รท่�เทยีบเรอืนำ�้ลกึ 1.59 ล้�นบ�ท ลกูหนีก้�รค้� 0.22 ล้�นบ�ท 
จำ�กดั และถอืหุน้ท�งตรง ร�ยได้อืน่ๆ 0.20 ล้�นบ�ท ลกูหนีอ้ืน่ 0.04 ล้�นบ�ท
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10 ใช้บรกิ�รขนส่งท�งนำ�้ 220.05 ล้�นบ�ท เงนิทดรองจ่�ย 0.004 ล้�นบ�ท 
    เจ้�หนีก้�รค้� 0.75 ล้�นบ�ท 
    ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 17.85 ล้�นบ�ท 

บรษิทั ท่�เรอืบ�งประกง จำ�กดั  เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั ใช้บรกิ�รขนส่งในประเทศ 1.32 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 0.06 ล้�นบ�ท  
 และถอืหุน้ท�งตรง
 และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10    

บรษิทั ประจวบพฒัน� เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั   เงนิทดรองจ่�ย 0.06 ล้�นบ�ท 
ดเีวลลอปเม้นต์ จำ�กดั และถอืหุน้ร่วมกนั    

บรษิทั โรงถลงุเหลก็สหวริยิ� เป็นนติบิคุคลทีม่กีรรมก�รร่วมกนั เช่�พืน้ทีส่ำ�นกัง�นกรงุเทพฯ 0.06 ล้�นบ�ท   
จำ�กดั และถอืหุน้ท�งตรง และท�งอ้อมเกนิกว่�ร้อยละ 10

 คว�มเหน็ของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัร�ยก�รระหว่�งกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่�งบรษิทักบับคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง แสดงไว้ในหม�ยเหตปุระกอบ
งบก�รเงินข้อ 7        

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
 
 ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับบุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง เป็นก�รทำ�ร�ยก�รเพื่อก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติและ
ต�มเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปต�มคว�มจำ�เป็น
ท�งธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทแล้ว 
ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรบัร�ยก�รระหว่�งกนักบั
บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในร�ค�หรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่�งจ�ก
บุคคลภ�ยนอก  
    
มาตรการการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกัน     

 กรรมก�รผูจ้ดัก�รได้รบัมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รบรษิทัให้เป็น
ผู้อนุมัติก�รดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผล
ประโยชน์ร่วม ภ�ยใต้เงือ่นไขปฏบิตัใินก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มปกตแิละ
เงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั ประก�ศ คำ�สัง่ 
หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง 
ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�ร
เกีย่วโยงและก�รได้ม�หรอืจำ�หน่�ยทรพัย์สนิทีส่ำ�คญัของบรษิทัหรอื

บริษัทย่อย ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี
ในพระบรมร�ชปูถมัภ์ ทัง้นี ้ห�กมรี�ยก�รระหว่�งกนัของบรษิทัหรอื
บริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต 
บริษัทจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�ร 
ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้คว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม
ของร�ยก�รนั้น โดยกรรมก�รผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ในร�ยก�รดังกล่�ว ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�ม
ชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น บริษัทจะ
ได้ให้ผูเ้ชีย่วช�ญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้คว�มเหน็
เกีย่วกบัร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�ว เพือ่นำ�ไปใช้ประกอบก�รตดัสนิใจ
ของคณะกรรมก�ร หรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย
ร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�ร
ตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของบริษัท  
  
นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 
 นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันอ�จเปลี่ยนแปลงได้ใน
อน�คต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปท�นรวมถึงร�ค�ข�ยสินค้�ของ
บริษัท และต้นทุนก�รให้บริก�รของผู้ให้บริก�ร 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 

หุ้นส�มัญ : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

   ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

   กรุงเทพมห�นคร 10110

   โทรศัพท์ 0-2229-2888  โทรส�ร 0-2654-5427 

ผู้สอบบัญชี	 : น�งส�วทิพวัลย์ น�น�นุวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3459

   น�ยศุภชัย ปัญญ�วัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3930

   น�ยณรงค์ พันต�วงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3315

   บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

   ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 193/136-137 อ�ค�รเลครัชด� ชั้น 33 ถนนรัชด�ภิเษก

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

   โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรส�ร 0-2264–0789-90

เลขานุการบริษัท	 : น�ยสุรศักดิ์ ง�มสิทธิพงศ� 

   ผู้จัดก�รทั่วไป สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท

   โทรศัพท์ 0-2238-3063-82  โทรส�ร 0-2236–8892

   อีเมล : surasakn@ssi-steel.com
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 

  1. ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

  2.  น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์     กรรมก�รตรวจสอบ

  3. น�ยประทีป บุปผ�อินทร์    กรรมก�รตรวจสอบ

  4. น�งวรรณี สิริก�ญจน   เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีก�รประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมในทุกครั้ง  

และได้ปฏิบัติภ�รกิจต่�งๆ ดังนี้

 1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

   สอบท�นงบก�รเงินระหว่�งก�ลและงบก�รเงินประจำ�ปี 2553 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่�ยจัดก�รของบริษัท  

รวมทั้งก�รประชุมเป็นก�รเฉพ�ะกับผู้สอบบัญชีด้วยโดยสอบถ�มและรับฟังคำ�ชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติให้เปิดเผยไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

   ให้คว�มเหน็ชอบในนโยบ�ยก�รบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิ�งบญัชทีีบ่รษิทัเลอืกใช้ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชแีละม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินที่ประก�ศกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์

  คว�มเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท ประจำ�ปี 2553 มีคว�มถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ

ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้

	 2.	 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	และระบบการตรวจสอบภายใน	ทีเ่หมาะสมรวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ

ของส�านักตรวจสอบภายใน	

   ให้คว�มเห็นชอบแผนก�รตรวจสอบ และรับทร�บร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

   สอบท�นก�รประเมนิคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั สำ�หรบัปี 2553 ต�มแบบประเมนิของสำ�นกัง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลก�รประเมินตนเองของบริษัท ต�มแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี 

  คว�มเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน และระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสม

	 3.	 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	

รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว	

   รบัทร�บร�ยง�นก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์และกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั และ

ติดต�มคว�มคืบหน้�ของคดีคว�มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

   รบัทร�บจ�กผูส้อบบญัชว่ี�ไม่มปีระเดน็และข้อสงัเกตทีต้่องแจ้งให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บต�มบทบญัญตัใินม�ตร� 89/25 

แห่งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

  คว�มเหน็ : คณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็ว่� บรษิทัได้จดัให้มกี�รตดิต�มดแูลก�รถอืปฏบิตัติ�มกฎหม�ยทีเ่หม�ะสม และได้รบัร�ยง�น

จ�กฝ่�ยบริห�รบริษัทเกี่ยวกับก�รถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยทุกไตรม�ส
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	 4.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

   สอบท�นร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทเป็นร�ยไตรม�ส ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  คว�มเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 5.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

   พิจ�รณ� คัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และขออนุมัติต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22  

ให้แต่งตั้ง น�งส�วสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง และ/หรือ น�ยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ น�ยวินิจ ศิล�มงคล แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2554 รวมทั้งเสนอแนะจำ�นวนเงินค่�สอบบัญชี สำ�หรับปี 2554

  คว�มเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้งมีคว�มเหม�ะสม

	 6.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม

กฎหมายดังกล่าว	

   รับทร�บร�ยง�นก�รข�ยสินค้�และร�ค�ข�ยสินค้�ของบริษัทที่ข�ยให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เปรียบเทียบกับที่ข�ยให้ 

ลูกค้�ทั่วไปในแต่ละไตรม�สว่�เป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ปกติ 

   รบัทร�บก�รปฏบิตัติ�มแนวปฏบิตัทิีก่ำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบรษิทั ว่�ด้วยเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกี�รร�ยง�น ก�รมส่ีวนได้เสยี 

ของกรรมก�รและผูบ้รหิ�รของบรษิทั ต�มทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ประก�ศกำ�หนดให้บรษิทัจดทะเบยีน

ดำ�เนินก�ร 

  คว�มเห็น : คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� บริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่กำ�หนด

		 7.	 อื่นๆ 	

   ทบทวนประก�ศบริษัท เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)

   ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�รตรวจสอบ

   ประเมินตนเองของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2553 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

   สอบท�นข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ ในร�ยง�นประจำ�ปี 2553 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 ของบริษัท 

(แบบ 56-1)

   ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับปี 2553 ต่อคณะกรรมก�รบริษัท

    

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมก�รบริษัทต�มที่กำ�หนด  

ด้วยคว�มเป็นอิสระ ก�รแสดงคว�มเห็นได้ยึดหลักคว�มโปร่งใส ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้ โดยคำ�นึงถึงหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ที่ดีต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

          

                                                                                                         ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
                ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 1.  ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ในก�รประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2550  

ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน (Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รของบริษัทอย่�งน้อย  

3 ท่�น โดยกรรมก�รอย่�งน้อย 1 ท่�นต้องเป็นกรรมก�รอิสระ และมีผู ้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ส�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร 

เป็นเลข�นุก�ร ดังร�ยน�มต่อไปนี้

  (1)  น�ยทวี บุตรสุนทร   เป็น   ประธ�นกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

  (2)  น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์   เป็น   กรรมก�ร

  (3)  น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร   เป็น   กรรมก�ร

  (4)  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  เป็น   เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

                   ส�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร

 

 เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�แนวท�งก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่คณะกรรมก�ร 

บริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ตลอดจนโครงสร้�งค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง โดยให้มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธีก�ร

กำ�หนดค่�ตอบแทน และโครงสร้�งค่�ตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และให้คณะกรรมก�รชุดนี้มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่  

24 พฤศจิก�ยน 2550 ถึงวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2553 และในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2553 

ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนชุดเดิมนี้ ให้เป็นคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนอีกว�ระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่  

24 พฤศจิก�ยน 2553 ถึงวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2556

 2.  เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจึงได้จัดให้มีก�รประชุมในปี 2553 

รวม 2 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่อไปนี้

  2.1	พิจารณาปรับเงินเดือนประจ�าปีของต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

   คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนได้มีก�รประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2553 เพื่อพิจ�รณ�ก�รปรับเงินเดือนของกรรมก�ร 

ผู้จัดก�รใหญ่ในอัตร�ที่ใกล้เคียงกับก�รปรับเงินเดือนให้แก่พนักง�นทั่วไปของบริษัทสำ�หรับปี 2553 ซึ่งเป็นอัตร�ที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น 

ที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันต�มที่บริษัทได้สำ�รวจม� ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำ�คัญที่คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนใช้ในก�รพิจ�รณ�คือ  

ผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมของบริษัทประจำ�ปี 2552 และผลก�รปฏิบัติง�นในด้�นอื่นๆ ของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ซึ่งคณะกรรมก�รกำ�หนด

ค่�ตอบแทนเห็นว่�มีประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นและก�รเติบโตอย่�งมั่นคงของบริษัทในระยะย�ว

  2.3	พิจารณาเงินรางวัลพิเศษ	(โบนัส)	ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

   คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนได้มีก�รประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันว�คม 2553 เพื่อพิจ�รณ�เงินร�งวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 โดยคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

ได้พิจ�รณ�จ�กหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ เป้�หม�ยก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี 2553 ของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผลก�รดำ�เนินง�น

โดยรวมของบรษิทัประจำ�ปี 2553 ข้อมลูก�รจ่�ยโบนสัให้แก่พนกัง�นบรษิทัประจำ�ปี 2553 และข้อมลูก�รจ่�ยโบนสัให้แก่กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่

ในระยะห้�ปีที่ผ่�นม� อย่�งไรก็ต�ม หลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�ก�รจ่�ยโบนัสให้แก่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ต�มที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นนั้น  
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คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนได้ให้นำ้�หนักผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินของบริษัทโดยรวมม�กที่สุด ทั้งนี้ เพร�ะเห็นว่�ผลก�รดำ�เนิน

ง�นท�งก�รเงินโดยรวมของบริษัท จัดว่�เป็นหน้�ที่คว�มรับผิดชอบหลักสำ�หรับตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 จ�กหลักเกณฑ์ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�เงินร�งวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ดังกล่�วข้�งต้น คณะกรรมก�รกำ�หนด 

ค่�ตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่�ยโบนัสประจำ�ปี 2553 ให้แก่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ในอัตร� 4 เท่�ของฐ�นเงินเดือน ซึ่งเป็นอัตร� 

ที่ใกล้เคียงกับอัตร�ก�รจ่�ยเงินร�งวัลพิเศษให้แก่พนักง�นระดับบริห�รที่มีผลง�นดีเด่น

          

     นายทวี บุตรสุนทร
           ประธ�นกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 1. ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2553 ได้มีมติอนุมัติ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห� (Nomination Committee) เพื่อทำ�หน้�ที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับก�รเสนอชื่อเข้�รับก�รเลือกตั้งให้เป็น

กรรมก�รบริษัท หรือกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจ�รณ� 

ต่อไป โดยมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิก�ยน 2553 ถึงวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2556 กรรมก�รสรรห�ของบริษัท ประกอบด้วย

กรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย 3 คน โดยกรรมก�รสรรห�อย่�งน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมก�รอิสระ มีเลข�นุก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร 

คณะกรรมก�รสรรห� ดังนี้ 

  (1) น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  เป็น   ประธ�นกรรมก�รสรรห�

  (2) น�ยกมล จันทิม�  เป็น   กรรมก�รสรรห� 

  (3) น�ยปิยะ วิริยประไพกิจ เป็น   กรรมก�รสรรห�

  (4) น�ยสุรศักดิ์   ง�มสิทธิพงศ�  เป็น   เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�

  คณะกรรมก�รสรรห�ได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยในปี 2553 คณะกรรมก�รสรรห�ได้มี 

ก�รประชุมจำ�นวน 4 ครั้ง มีระเบียบว�ระก�รประชุมที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รประชุมเพื่อรับทร�บโครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัท พร้อมทั้งร�ยชื่อ

และจำ�นวนกรรมก�รซึ่งต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระและมีสิทธิได้รับเลือกตั้งจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รบริษัทต่อไปอีกว�ระหนึ่ง รวมทั้งรับทร�บร�ยง�นผลประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 

ประจำ�ปี 2553 ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

ประจำ�ปีเป็นก�รล่วงหน้� และก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท เป็นต้น นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประชุม 

เพื่อแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ในระหว่�งปีที่ผ่�นม� ในประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รบริษัทด้วย

 2. โดยที่คณะกรรมก�รบริษัทต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระเป็นอัตร�หนึ่งในส�มในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ดังนั้น  

คณะกรรมก�รสรรห�จึงต้องพิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่มีคว�มเหม�ะสมเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนตำ�แหน่งที่ต้องออกต�มว�ระ ทั้งนี้  

คณะกรรมก�รสรรห�ได้กำ�หนดขั้นตอนก�รสรรห� ดังนี้

  (1) คณะกรรมก�รสรรห�รับทร�บร�ยชื่อกรรมก�รที่ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระและร�ยชื่อบุคคลภ�ยนอกที่ได้รับก�รเสนอชื่อ

เข้�รับก�รคัดเลือกเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รทั้งจ�กผู้ถือหุ้นหรือกรรมก�รบริษัท 

  (2) คณะกรรมก�รสรรห�พิจ�รณ�ร�ยชื่อผู้ที่เหม�ะสมเป็นกรรมก�รบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัท จะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยบริษัทมห�ชนจำ�กัดกำ�หนด มีจำ�นวนกรรมก�รอย่�งน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 16 คน  

และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร 

  (3) คณะกรรมก�รสรรห�ให้คว�มเห็นชอบร�ยชื่อผู้ที่เหม�ะสมเป็นกรรมก�รบริษัท

  (4) คณะกรรมก�รสรรห�เสนอชื่อผู ้ที่มีคว�มเหม�ะสมเป็นกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รที่ต้องออกต�มว�ระต่อที่ประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีต่อไป  
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 3. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 มีกรรมก�รที่ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระจำ�นวน 5 คน คือ

  (1) น�ยม�รวย ผดุงสิทธิ์  ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�ร 

  (2) น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  กรรมก�รบริษัท กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ

       และประธ�นกรรมก�รสรรห�

  (3) น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร กรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

       และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

  (4) น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์  กรรมก�รบริษัท    

  (5) น�ยยุกต์ ศุทธรัตน์   กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�ร  

   กรรมก�รซึ่งต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระดังกล่�วข้�งต้น มีสิทธิได้รับก�รเลือกตั้งจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง 

กรรมก�รบริษัทได้อีกว�ระหนึ่ง

 4. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่�นท�ง Website ของบริษัทและผ่�น 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเพื่อรับก�รพิจ�รณ�

เลอืกตัง้เป็นกรรมก�รบรษิทัล่วงหน้�ตัง้แต่วนัที ่27 ตลุ�คม 2553 ถงึวนัที ่31 มกร�คม 2554 ปร�กฏว่�เมือ่ครบกำ�หนดระยะเวล�ดงักล่�วแล้ว 

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภ�ยนอกเพื่อรับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�

 5. เมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2554 น�ยม�รวย ผดุงสิทธิ์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รที่จะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่ง 

ต�มว�ระในคร�วนี้ ได้มีหนังสือแจ้งคว�มประสงค์ที่จะไม่ขอรับก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�รบริษัทต่อไปอีก เนื่องจ�กมีอ�ยุม�กแล้วเกรงว่� 

จะปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งกรรมก�รไม่ได้อย่�งเต็มที่

 6. ในคร�วประชุมคณะกรรมก�รสรรห� ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2554 ได้พิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่มีคว�มเหม�ะสม 

เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระดังกล่�วโดยพิจ�รณ�จ�กร�ยละเอียดประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ 

ก�รทำ�ง�นทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ เรียงลำ�ดับเป็นร�ยบุคคลแล้วเห็นว่� บุคคลที่ต้องออก 

จ�กตำ�แหน่งต�มว�ระทั้ง 4 คนดังกล่�ว นอกจ�กน�ยม�รวย ผดุงสิทธิ์ ซึ่งได้แสดงคว�มประสงค์ที่จะไม่ขอรับก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�ร 

บริษัทนั้น เป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ในด้�นส�ข�วิช�ก�รต่�งๆ เป็นอย่�งสูง อีกทั้งยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญอย่�งยิ่ง 

ในก�รบริห�รกิจก�รง�นของบริษัทให้มีคว�มมั่นคงแข็งแรง และเจริญก้�วหน้�เป็นลำ�ดับตลอดม� จึงได้มีมติเห็นชอบให้เลือกกรรมก�ร 

ทั้ง 4 คนดังกล่�วกลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทต่อไปอีกว�ระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 

ประธ�นกรรมก�รสรรห� กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปต�มเดิม 

  สำ�หรับตำ�แหน่งกรรมก�รที่ว่�งลงเนื่องจ�กน�ยม�รวย ผดุงสิทธิ์ พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระและไม่ประสงค์จะได้รับก�รเสนอชื่อ 

เป็นกรรมก�รต่อไปนัน้ ทีป่ระชมุเหน็ว่� จำ�นวนกรรมก�รทีเ่หลอือยูเ่พยีงพอสำ�หรบัก�รบรหิ�รกจิก�รของบรษิทัฯ ในสภ�วก�รณ์ท�งเศรษฐกจิ

ของประเทศในปัจจุบัน จึงยังไม่แต่งตั้งกรรมก�รแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง    
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  อนึ่ง ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�เพื่อพิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่มีคว�มเหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�ร 

ที่ออกต�มว�ระในครั้งนี้ น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธ�นกรรมก�รสรรห� ซึ่งเป็นกรรมก�รบริษัทที่ต้องออกต�มว�ระด้วย ถือได้ว่�เป็น 

ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ จึงได้แจ้งขอไม่อยู่ร่วมพิจ�รณ�และงดออกเสียงลงคะแนนในขณะที่มีก�รพิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่มี 

คว�มเหม�ะสมแทน

 คณะกรรมก�รสรรห�ขอร�ยง�นผลก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห�ในเรื่องก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ต้องออกต�มว�ระต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อทร�บและพิจ�รณ�นำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่เห็นสมควร 

ต่อไป 

          

     นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์
           ประธ�นกรรมก�รสรรห�

           วันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2554
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
 

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)  

ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2550 ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 3 คน มีน�ยทวี บุตรสุนทร กรรมก�รอิสระ เป็นประธ�นฯ  

น�ยกมล จันทิม� และน�ยปิยะ วิริยประไพกิจ เป็นกรรมก�รฯ

 คณะกรรมก�รชุดนี้ได้รับมอบหม�ยภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รเสนอทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท พัฒน�และทบทวนแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร

บริษัท ติดต�มดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ

จ�กคณะกรรมก�รบรษิทั รวมทัง้ให้คำ�ปรกึษ�ฝ่�ยจดัก�ร เรือ่งคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั (Corporate Social Responsibility - CSR) 

และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รของบริษัทมีแผนปฏิบัติง�นที่ชัดเจนในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย CSR และติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มแผนง�น 

ของฝ่�ยจดัก�ร เพือ่ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบรษิทั ตลอดจนทบทวนปรชัญ�ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ จรยิธรรมธรุกจิ จรยิธรรมกรรมก�ร จรยิธรรม

ของพนักง�น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ง�นด้�นก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รที่ดีของบริษัทมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง และให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

 

 ในปี 2553 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ได้ประชุมรวม 6 ครั้ง โดยดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย   

รวมทั้งได้ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บถึงก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วด้วย สรุปที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. เสนอทบทวนขอบเขตหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต่อคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งได้ออกเป็น

ประก�ศบริษัท เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ลงวันที่ 9 สิงห�คม 2553

 2. เสนอทบทวนและให้ประก�ศใช้นโยบ�ยและระเบียบด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล เรื่องจริยธรรมของพนักง�น พร้อมแนวปฏิบัติ 

ว่�ด้วยเรื่อง ก�รดำ�เนินก�รท�งจริยธรรม ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2553 เพื่อทดแทนฉบับเดิมปี 2544 รวมทั้งให้ประก�ศใช้แนว 

ปฏิบัติ ว่�ด้วยเรื่อง คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนแก่พนักง�นในก�รถือปฏิบัติว่� ก�รกระทำ�ใด 

จะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ดังกล่�วหรือป้องกันมิให้มีก�รกระทำ� 

ดังกล่�วเกิดขึ้น

 3.  เสนอทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัท ว่�ด้วยเรื่อง ก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน เพื่อก�รซื้อหรือข�ย 

หลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยประก�ศใช้แนวปฏิบัติฯ ฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 สิงห�คม 2553 ทดแทนแนวปฏิบัติฯ  

ฉบับเดิม ซึ่งใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันว�คม 2550 เพื่อกำ�หนดลำ�ดับขั้นตอนก�รร�ยง�นก�รถือครองหรือก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัท สำ�หรับผู้บริห�รในระดับผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 4.   พิจ�รณ�ทบทวนก�รกำ�หนดขน�ดร�ยก�รของธุรกรรมท�งก�รค้�หรือท�งธุรกิจระหว่�งบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้� คู่ค้� ลูกหนี้ 

เจ้�หนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว�่มีนัยสำ�คัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท 

สำ�หรับปี 2553
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  ทั้งนี้ เป็นไปต�มแนวปฏิบัติคณะกรรมก�รบริษัท ว่�ด้วยเรื่อง ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รร�ยง�น ก�รมีส่วนได้เสียของ 

กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ที่ประก�ศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2552

 5.  รับทร�บร�ยง�นต่�งๆ เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�มดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ 

ในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท รวมทั้งเป็นไปต�มแผนง�นของบริษัท ดังนี้

  5.1 ร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั ร�ยง�นก�รซือ้หรอืก�รข�ยหลกัทรพัย์ ซึง่เป็นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัย์ 

   ของบริษัท ทั้งในส่วนของกรรมก�ร และของผู้บริห�รบริษัท ตั้งแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ จนถึง 

   ระดับผู้จัดก�รทั่วไป รวมถึงผู้จัดก�รฝ่�ย ส�ยก�รเงินและบัญชี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในในก�รซื้อหรือข�ย 

   หลักทรัพย์ของบริษัท

  5.2 ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัท ตั้งแต่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  

   จนถึงระดับผู้จัดก�รทั่วไป

  5.3 ร�ยง�นก�รแจ้งเบ�ะแสหรอืข้อร้องเรยีนจ�กผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั ซึง่บรษิทักำ�หนดให้มช่ีองท�งก�รตดิต่อเพือ่ก�รแจ้งเบ�ะแส 

   หรือข้อร้องเรียน 2 ช่องท�ง คือ   

   1)   ท�งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล : ssigcg@yahoo.com และ

   2)   ท�งไปรษณีย์ โดยส่งจดหม�ยม�ที่ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534  ปณจ. บ�งรัก กทม.10500

  5.4 ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จ�กสำ�นักประช�สัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และสำ�นักคว�ม 

   ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต�มแผนง�นและงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติ

 6.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแก่สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยที่ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของบริษัทจดทะเบียน 

ในก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รวัดผลด้�น CSR หรือ CSR Index เพื่อนำ�ม�ใช้ในโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย  

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) โดยสำ�รวจถึงคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติและก�รเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง 

ดังกล่�วนี้ด้วย

 ในปี 2553 บริษัทได้รับผลก�รประเมินต�มโครงก�รคุณภ�พก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2553 (Annual General Meeting:  

AGM) ในระดบัดเียีย่ม ซึง่จดัโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ร่วมกบัสม�คมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย และสม�คม

บริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับผลสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2553 อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนในระดับ  

“ดีเลิศ” ต�มโครงก�ร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 ซึ่งจัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 

 ทัง้นี ้คณะกรรมก�รบรษิทัและคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีมคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนัยกระดบัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รไปสูม่�ตรฐ�น

ส�กล โดยมีคว�มตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษ�ประโยชน์ของ

ผูถ้อืหุน้ทกุร�ยอย่�งเท่�เทยีมกนัไปพร้อมๆ กบัก�รดแูลสร้�งสรรค์สงัคม รกัษ�และฟ้ืนฟทูรพัย�กรธรรมช�ต ิรวมทัง้พฒัน�ชมุชนอย่�งต่อเนือ่ง 

           

     นายทวี บุตรสุนทร
           ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

           24 พฤศจิก�ยน 2553
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 

 1. ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  

(Risk Management Committee) ซึง่เป็นคณะกรรมก�รชดุย่อยของคณะกรรมก�รบรษิทัขึน้อกีชดุหนึง่ เพือ่ทำ�หน้�ทีช่่วยคณะกรรมก�รบรษิทั

ในก�รกำ�กบัดแูลง�นด้�นก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งให้มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ โดยคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งจะประกอบด้วย

กรรมก�รบริษัทอย่�งน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยก�รเงินและบัญชี ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง 

  

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งได้รับก�รแต่งตั้งต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2550 

ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัท 3 คน ดังร�ยน�มต่อไปนี้

  1. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์  เป็น ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  2. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร  เป็น กรรมก�ร

  3. น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์  เป็น กรรมก�ร

 เนื่องจ�กคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงชุดดังกล่�วได้ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2553 ต�มหลักก�ร นโยบ�ย 

และแนวท�งปฏบิตัว่ิ�ด้วยคณะกรรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ซึง่อนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่2/2551 เมือ่วนัที ่12 พฤษภ�คม 

2551 เรื่องว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2553 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงชุดเดิมดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่อไปอีกหนึ่งว�ระ โดยมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่  

4 ธันว�คม 2553 ถึงวันที่ 3 ธันว�คม 2556 

 นอกจ�กนี้ เนื่องจ�กน�งส�วสุณีย์ วัฒนผลมงคล ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงด้วยได้ล�ออกจ�กบริษัท บริษัทจึงได้แต่งตั้งน�ยนิธิพงศ์ เตชะวณิช เป็นผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร

ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแทนน�งส�วสุณีย์ วัฒนผลมงคล ที่ล�ออก

 2.  เพือ่ทำ�หน้�ทีต่�มทีไ่ด้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทัเกีย่วกบัก�รกำ�กบัดแูลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของบรษิทั คณะกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงจึงได้จัดให้มีก�รประชุมในปี 2553 รวม 4 ครั้งด้วยกัน โดยมีส�ระสำ�คัญของก�รประชุมดังกล่�วสรุปได้ดังนี้ 

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลและสนับสนุนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในบริษัท โดยก�รพิจ�รณ�ทบทวนร�ยง�น

ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทที่เกิดขึ้นจริง และผลก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงดังกล่�วสำ�หรับไตรม�สที่ 4 ของปี 2552  

และไตรม�สที ่1 ไตรม�สที ่2  ไตรม�สที ่3 ของปี 2553 รวมทัง้พจิ�รณ�ทบทวนร�ยง�นก�รประเมนิคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัของบรษิทั และแนวท�ง

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดไว้เป็นก�รล่วงหน้�ในแต่ละไตรม�สตลอดปี 2553 ต�มที่คณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงนำ�เสนอ  

ตลอดจนให้คว�มเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่�ยจัดก�รบริษัทในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้�หม�ย และกลยุทธ์

ท�งธรุกจิของบรษิทั เพือ่เป็นประโยชน์ในก�รกำ�หนดและจดัก�รกบัคว�มเสีย่งทีส่ำ�คญัของบรษิทัต�มเหตกุ�รณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่�งมรีะบบ

และมีประสิทธิผล

   

          

     ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์  

     ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

           17 มกร�คม 2554
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน สำาหรับปี 2553

 คณะกรรมก�รของบริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลกิจก�ร 

ของบริษัท ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงิน

ที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชีและ/

หรือวิธีปฏิบัติท�งบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังรอบคอบในก�รประม�ณท�งก�รบัญชี เพื่อให้

สมเหตุสมผล รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอ และได้ผ่�นก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชี

รับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ

 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจได้

อย่�งมเีหตผุลทีจ่ะดแูลรกัษ�ทรพัย์สนิของบรษิทั และส�ม�รถป้องกนัก�รทจุรติหรอืก�รดำ�เนนิก�รใดๆ ทีผ่ดิปกตอิย่�งมสี�ระสำ�คญั ทัง้นีค้ณะ

กรรมก�รตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมก�รบรษิทัทีเ่ป็นอสิระ ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้อบท�นให้มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน

อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้บริษัทมีร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีคุณภ�พดังปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ซึ่งเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

          

     นายมารวย   ผดุงสิทธิ์
            ประธ�นกรรมก�รบริษัท

                     ในน�มคณะกรรมก�รบริษัท
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน
รายได้รวมและรายได้จากการขายและบริการ

 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวม จำ�นวน 48,332 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จ�กปี 2552 โดยร�ยได้จ�กก�รข�ย 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จ�กจำ�นวน 32,888 ล้�นบ�ท ในปี 2552 เป็น 47,086 ล้�นบ�ท ในปี 2553 นอกจ�กนั้น  

บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษเหล็กจำ�นวน 699 ล้�นบ�ท ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รของบริษัทย่อยจำ�นวน  

305 ล้�นบ�ท กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 204 ล้�นบ�ท ร�ยได้อื่น 38 ล้�นบ�ท ในขณะที่ในปี 2552 ร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษเหล็กเป็น 

จำ�นวน 300 ล้�นบ�ท ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รของบริษัทย่อยจำ�นวน 228 ล้�นบ�ท กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 170 ล้�นบ�ท  

และร�ยได้อื่น 51 ล้�นบ�ท 

 ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้จ�กก�รข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน  

ในปี 2553 เป็นผลจ�กปริม�ณข�ยที่สูงขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2552 จ�กก�รเติบโตของอุตส�หกรรมเหล็ก และ 

อุตส�หกรรมต่อเนื่อง อ�ทิ อุตส�หกรรมย�นยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์

เครือ่งใช้ไฟฟ้� ทำ�ให้ปรมิ�ณคว�มต้องก�รบรโิภคเหลก็เพิม่ขึน้อย่�ง

ต่อเนื่องประกอบกับก�รที่บริษัทมีคว�มได้เปรียบคู่แข่งขันภ�ยใน

ประเทศในด้�นต้นทุนข�ย ปริม�ณก�รข�ยเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดม้วนของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นจ�ก 1.75 ล้�นตัน ในปี 2552 เป็น  

2.24 ล้�นตนั ในปี 2553 บรษิทัมรี�ยได้จ�กก�รข�ยภ�ยในประเทศ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 และร�ยได้จ�กก�รข�ยต่�งประเทศคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 บริษัทมีสัดส่วน

ของร�ยได้จ�กก�รข�ยภ�ยในประเทศและต่�งประเทศเท่�กับ 

ร้อยละ 90 และ 10 ต�มลำ�ดับ  

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รของบริษัท ท่�เรือประจวบ 

จำ�กัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

มีจำ�นวนรวม 927 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จ�กปี 2552 โดย 

เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บรกิ�รแก่บรษิทั จำ�นวน 622 ล้�นบ�ท 

สูงขึ้นร้อยละ 33 จ�กปี 2552 เนื่องจ�กปริม�ณธุรกิจของบริษัท 

ทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2553 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บรกิ�รของบรษิทัย่อย

ทั้งสองในปี 2552 มีจำ�นวนรวม 694 ล้�นบ�ท ซึ่งรวมร�ยได้ 

จ�กก�รข�ยและให้บริก�รแก่บริษัท จำ�นวน 466 ล้�นบ�ท 

ต้นทุนขายและบริการ

 บริษัทมีต้นทุนข�ยก่อนก�รบันทึกบัญชีค่�เผื่อก�รลดลงของ

มูลค่�สินค้�คงเหลือจำ�นวน 44,152 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24  

จ�กต้นทุนข�ยในปี 2552 ก่อนก�รโอนกลับบัญชีค่�เผื่อก�รลดลง

ของมูลค่�สินค้�คงเหลือ เนื่องจ�กปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มขึ้นในปี 

2553 

 ในปี 2553 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�

สินค้�คงเหลือจำ�นวน 5 ล้�นบ�ท เป็นผลม�จ�กก�รที่ร�ค�วัตถุดิบ

และร�ค�สินค้�เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีคว�มผันผวนลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งบริษัทได้โอนกลับบัญชีค่�เผื่อก�ร 

ลดลงของมลูค่�สนิค้�คงเหลอืจำ�นวน 5,373 ล้�นบ�ท เมือ่พจิ�รณ�

จ�กต้นทุนข�ยสุทธิจ�กก�รบันทึกบัญชีค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�

สินค้�คงเหลือแล้ว ต้นทุนข�ยในปี 2553 สุทธิจ�กก�รบันทึกบัญชี

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค�่สินค้�คงเหลือเท�่กับ 44,157 ล�้นบ�ท 

คิดเป็นร้อยละ 92 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย ขณะที่ต้นทุนข�ยในปี 

2552 สุทธิจ�กก�รโอนกลับบัญชีค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�

คงเหลือเท่�กับ 30,366 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 91 ของร�ยได้ 

จ�กก�รข�ย 

 ต้นทุนข�ยของเหล็กแผ่นรีดร้อน ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ

เหล็กแท่งแบน (Slab Cost) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประม�ณร้อยละ  

85 - 90 ของต้นทุนข�ยทั้งหมด รองลงม�คือต้นทุนก�รผลิต  

(Conversion Cost) อ�ท ิค่�นำ�้มนัเชือ้เพลงิ ค่�ไฟฟ้� ค่�จ้�งแรงง�น 

และค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ� 

 บริษัทยังคงใช้ม�ตรก�รลดค่�ใช้จ่�ยท�งตรงและท�งอ้อม 

ของต้นทุนก�รผลิตอยู ่ตลอดเวล� และทำ�ก�รศึกษ� ปรับปรุง

ประสิทธิภ�พของก�รผลิตทั้งในด้�นปริม�ณผลิตต่อชั่วโมง 

ก�รทำ�ง�นและคุณภ�พของผลิตภัณฑ์

 บริษัทย่อยมีต้นทุนข�ยและบริก�ร ในปี 2553 จำ�นวน 568  

ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 61 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร
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แก่บรษิทั บรษิทัในเครอืและลกูค้�บคุคลภ�ยนอก ในขณะทีต้่นทนุข�ย

และบริก�รในปี 2552 เป็นจำ�นวน 456 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 66 

ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รแก่บริษัท บริษัทในเครือและ

ลูกค้�บุคคลภ�ยนอก

ก�าไรขั้นต้น

 เมื่อพิจ�รณ�จ�กต้นทุนข�ยสุทธิจ�กข�ดทุนบัญชีค่�เผื่อก�ร

ลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือแล้ว บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นในปี 2553 

จำ�นวน 3,628 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 8 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย  

ในขณะที่ในปี 2552 บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้น 2,821 ล้�นบ�ท คิดเป็น 

ร้อยละ 8 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย 

 บริษัทย่อยมีกำ�ไรขั้นต้น ในปี 2553 จำ�นวน 359 ล้�นบ�ท 

คิดเป็นร้อยละ 39 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รแก่บริษัท 

บริษัทในเครือและลูกค้�บุคคลภ�ยนอก ในขณะที่ในปี 2552  

บริษัทย่อยมีกำ�ไรขั้นต้น จำ�นวน 238 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 34  

ของร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รแก่บริษัท บริษัทในเครือ 

และลูกค้�บุคคลภ�ยนอก

ค่าใช้จ่าย

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย ประกอบด้วยค่�ขนส่งสินค้�เหล็กแผ่น 

รีดร้อนชนิดม้วนเป็นหลัก บริษัทและบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ข�ยในปี 2553 รวม 503 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จ�กปี 2552 

เนื่องจ�กปริม�ณก�รข�ยสินค้�ที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�ร

บริห�รมีจำ�นวนรวม 524 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 จ�กปี 2552 

เนื่องจ�กมีค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

จำ�นวน 59 ล้�นบ�ท และมีค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเข้�ซื้อ

ทรัพย์สินของกิจก�รโรงถลุงที่ประเทศอังกฤษจำ�นวน 42 ล้�นบ�ท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่�ยและค่�ธรรมเนียมธน�ค�รเป็นจำ�นวน 826 ล้�นบ�ท

และ 22 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2552 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่�ยและค่�ธรรมเนียมธน�ค�รจำ�นวน 993 

ล้�นบ�ท และ 27 ล�้นบ�ท ต�มลำ�ดับ เนื่องจ�กมีก�รชำ�ระเงินกู้ 

ระยะสั้น และเงินกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2553

ก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม 
ร่วมกัน

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นกิจก�รที่

ควบคุมร่วมกัน มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กก�รเติบโตของอุตส�หกรรม 

ย�นยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้� เป็นผลให้บริษัทรับรู ้ 

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน ต�มวิธี 

ส่วนได้เสีย จำ�นวน 206 ล้�นบ�ท ในปี 2553 ในงบก�รเงินรวม 

เปรยีบเทยีบกบัปี 2552 ซึง่มส่ีวนแบ่งข�ดทนุจ�กเงนิลงทนุในกจิก�ร 

ดังกล่�วจำ�นวน 341 ล้�นบ�ท 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

 บรษิทัมผีลประกอบก�รทีด่ขีึน้อย่�งม�กในปี 2553 โดยมกีำ�ไร

สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 2,209 ล ้�นบ�ท เปรียบเทียบกับ  

กำ�ไรสุทธิ ในปี 2552 จำ�นวน 1,548 ล้�นบ�ท มีอัตร�กำ�ไรสุทธิต่อ

ร�ยได้รวมร้อยละ 4.60 อตัร�ผลตอบแทนจ�กสนิทรพัย์เฉลีย่ร้อยละ 

5.37 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.39  

และกำ�ไรต่อหุ้นเท่�กับ 0.17 บ�ท

 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีำ�ไรสทุธจิ�กก�รดำ�เนนิง�นในปี 2553 

ต�มงบก�รเงินรวม จำ�นวน 2,446 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 92 เมื่อ

เปรียบเทียบกับกำ�ไรสุทธิ ในปี 2552 จำ�นวน 1,273 ล้�นบ�ท  

มีอัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวมร้อยละ 5.2 อัตร�ผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 5.9 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เฉลี่ยร้อยละ 13.6 และกำ�ไรต่อหุ้นเท่�กับ 0.19 บ�ท

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2553  

ลดลง 281 ล้�นบ�ท จ�ก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 คิดเป็นร้อยละ 

1 และมีสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้
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    (หน่วย : ร้อยละของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น)

   31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 30 30 34

เจ้�หนี้ก�รค้� 7 9 2

เงินกู้ยืมระยะย�ว-ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 5 4 3

เงินกู้ยืมระยะย�ว-สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี 10 14 19

หนี้สินอื่นๆ 1 1 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น 47 42 40

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 100	 100	 100

 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้และตั๋วเงินรับก�รค้�สุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 เท่�กับ 2,962 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 จ�ก ณ สิ้นปี 2552 เนื่องจ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้� 

ที่เพิ่มขึ้น บริษัทยังคงมีสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้ 

ที่มีปัญห�ค้�งชำ�ระเกิน 6 เดือน จำ�นวน 284 ล้�นบ�ท ณ วันที่  

31 ธันว�คม 2553 ซึ่งเป็นจำ�นวนเดียวกับ ณ สิ้นปี 2552 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุดิบคงเหลือ สินค้�สำ�เร็จรูป 

คงเหลือ และสินค้�ระหว่�งท�งสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 

จำ�นวน 13,073 ล้�นบ�ท ซึ่งมีมูลค่�ไม่แตกต่�งกันม�กนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2552 อย่�งไรก็ต�มปริม�ณของวัตถุดิบคง

เหลือ สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ และสินค้�ระหว่�งท�งสุทธิ ณ วันที่ 

31 ธันว�คม 2553 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ใน

ขณะที่ร�ค�เฉลี่ยของวัตถุดิบคงเหลือ สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ และ

สนิค้�ระหว่�งท�งสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 16 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2552 

 (หน่วย : ร้อยละของสินทรัพย์รวม)

   31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับก�รค้� 7 7 8

สินค้�คงเหลือ-สุทธิ 33 33 27

ที่ดิน อ�ค�ร และ อุปกรณ์-สุทธิ 48 50 53

เงินลงทุนในกิจก�รที่ควบคุมร่วมกัน 10 9 10

เงินลงทุนระยะย�วอื่น - - -

สินทรัพย์อื่นๆ 2 1 2

สินทรัพย์รวม	 100	 100	 100

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 

จำ�นวน 22,617 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 10 จ�ก ณ สิ้นปี 2552  

โดยบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนจ�ก

สถ�บันก�รเงินในประเทศ จำ�นวน 20,578 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย 
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เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ก�รข�ยลดตั๋วเงิน 

แพคกิง้เครดติ เงนิเบกิเกนิบญัชแีละหนงัสอืคำ�้ประกนัธน�ค�ร และ

มีวงเงินสินเชื่อสำ�หรับก�รสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนอีกจำ�นวน 

100 ล้�นเหรียญสหรัฐ จ�กผู้จัดจำ�หน่�ยวัตถุดิบในต่�งประเทศ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกิน 

บัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินจำ�นวน 12,571  

ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 3 จ�กสิ้นปี 2552 และมีเงินกู้ยืมระยะย�ว

จ�กสถ�บันก�รเงินรวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ป ี  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 6,352 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 

20 จ�กสิน้ปี 2552 เนือ่งจ�กก�รชำ�ระคนืเงนิกูร้ะยะย�วทีถ่งึกำ�หนด

ชำ�ระในปี 2553 

 นอกจ�กนั้น บริษัทมีภ�ระผูกพันจ�กก�รให้ธน�ค�รออก 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือคำ้�ประกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2553 เป็นจำ�นวน 13.0 ล้�นเหรียญสหรัฐ และ 110 ล้�นบ�ท ต�ม

ลำ�ดับ และบริษัทย่อยมีภ�ระผูกพันจ�กก�รให้ธน�ค�รออกหนังสือ 

คำ้�ประกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 เป็นจำ�นวน 18.0 ล้�นบ�ท  

และ 0.1 ล้�นปอนด์สเตอริง ต�มลำ�ดับ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2553 เท่�กบั 19,033 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.2 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552 โดยบริษัทมีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้

จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 จำ�นวน 1,238 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น

จ�กก�รข�ดทนุสะสม ณ สิน้ปี 2552 จำ�นวน 882 ล้�นบ�ท เนือ่งจ�ก

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมี

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่�กับ 1.14 เท่� ลดลงเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2552 ทีม่อีตัร�ส่วนเท่�กบั 1.41 

เท่� เนื่องจ�กกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นในปี 2553 

สภาพคล่อง

	 1.	 กระแสเงินสด

  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2553 

จำ�นวน 118 ล้�นบ�ท โดยแยกเป็น

  1.1  เงนิสดรบัสทุธจิ�กกจิกรรมดำ�เนนิง�น 2,637 ล้�นบ�ท 

โดยมีเงินสดรับจ�กก�รดำ�เนินง�นจำ�นวน 4,000 ล้�นบ�ท จ�ก 

ผลประกอบก�รที่มีกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจำ�นวน 2,550  

ล้�นบ�ท และมเีงนิสดใช้ไปจ�กก�รเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และ 

หนี้สินดำ�เนินง�น จำ�นวน 503 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นผลจ�กก�รลดลง 

ของเจ้�หนี้ก�รค้� 

  1.2  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 517 ล้�นบ�ท  

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ทดแทนและเงินมัดจำ� 

ในก�รทำ�สัญญ�บันทึกคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รซื้อทรัพย์สิน 

ของกิจก�รโรงถลุงที่ประเทศอังกฤษ 

  1.3  เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัห�เงนิ 2,000 ล้�นบ�ท 

โดยมีก�รชำ�ระคืนเงินกู ้ยืมระยะย�วและหนี้สินต�มสัญญ�เช่� 

ก�รเงนิและสญัญ�เช่�ซือ้ทีค่รบกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 1,539 ล้�นบ�ท 

และ 26 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดบั และชำ�ระเงนิกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บนั

ก�รเงินอีกจำ�นวน 411 ล้�นบ�ท

	 2.		 อัตราส่วนสภาพคล่อง

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสภ�พคล่องดีขึ้นในปี 2553  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 โดยมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

หนี้สินหมุนเวยีนสูงขึน้ ระยะเวล�เกบ็หนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวล�

ข�ยสินค้�เฉลี่ยลดลง ดังนี้

   ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551

อัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นป ี 0.98 0.93 0.90

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24 37 46

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 44 53 62

ราคาหุ้น

 ร�ค�หุ้นของบริษัท (SSI) ในรอบปี 2553 ร�ค�ซื้อข�ยตำ่�สุด 

อยู่ที่ 1.08 บ�ทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 28 มกร�คม 2553 และสูงสุดอยู่ที่ 

2.14 บ�ทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2553 ปริม�ณก�รซื้อข�ย

เฉลี่ย 79.03 ล้�นหุ้นต่อวัน และมูลค่�ก�รซื้อข�ยเฉลี่ยเท่�กับ 

133.01 ล้�นบ�ทต่อวัน โดยมีร�ค�เฉลี่ยเท่�กับ 1.68 บ�ทต่อหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 หุ้นของบริษัทปิดที่ร�ค� 1.50 บ�ท 

ต่อหุ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	งบก�าไรขาดทุนรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการ

ทีค่วบคมุร่วมกนัและได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ด้วยเช่นกนั	ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ

เป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี	้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ 

การแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	และ	 2552	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและ 

เฉพาะของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น	ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ	 7	 ในปี	 2553	บริษัทฯ	 ได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนรวม	37,543	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	79	ของ 

ยอดขายสินค้ารวมของบริษัทฯ	 (2552	 :	 22,619	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 68	 ของยอดขายสินค้าของบริษัทฯ)	 โดยมีลูกหนี้การค้ากิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันคงค้าง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เป็นจ�านวนรวม	2,515	ล้านบาท	(2552	:	2,787	ล้านบาท)	

          

     ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3459

บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด
กรุงเทพฯ	:	23	กุมภาพันธ์	2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบดุล

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							หมายเหตุ 2553 25522553

สินทรัพย์     
 
สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6		 169,356,111		 50,909,343		 58,335,112		 28,057,682	

ลูกหนี้การค้า	 	 	 	 	 	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7		 2,531,704,113		 2,800,937,536		 2,514,892,812		 2,786,715,800	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 714,127,529		 354,073,882		 687,470,433		 339,215,993	

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (283,808,960)	 (283,808,960)	 (283,808,960)	 (283,808,960)

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 8		 2,962,022,682		 2,871,202,458		 2,918,554,285		 2,842,122,833	

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7		 935,423		 3,339,915		 1,508,016		 3,724,992	

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 9		 14,204,920,506		 14,169,091,131		 14,204,919,771		 14,186,495,785	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 ภาษีซื้อรอเรียกคืน	 	 366,246,079		 473,517,006		 366,246,079		 473,517,006	

	 รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7		 12,578,255		 7,960,157		 12,236,644		 7,015,136	

	 ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 26,884,140		 8,106,563		 25,379,027		 5,168,425	

	 อื่น	ๆ	 	 36,238,989		 35,248,279		 27,952,535		 26,680,096	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 17,779,182,185		 17,619,374,852		 17,615,131,469		 17,572,781,955	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7		 	-		 -		 381,622,272		 -	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 10	 -		 -		 325,651,337		 278,999,930	

เงินลงทุนในการร่วมค้า	 11		 4,045,305,773		 3,838,851,915		 4,502,797,025		 4,502,797,025	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 12		 -		 -		 -		 -	

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อสินทรัพย์	 13		 313,475,031		 -		 -		 -	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 14		 20,292,616,492		 21,252,007,317		 18,100,614,309		 18,941,579,429	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 15		 45,073,187		 47,935,437		 44,656,167		 47,421,871	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ	 	 16,907,377		 15,084,573		 6,456,179		 6,506,179	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 24,713,377,860		 25,153,879,242		 23,361,797,289		 23,777,304,434	

รวมสินทรัพย์	 	 42,492,560,045		 42,773,254,094		 40,976,928,758		 41,350,086,389	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบดุล (ต่อ)     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							หมายเหตุ 2553 25522553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน	 16	 12,570,950,796		 12,933,461,701		 12,562,950,796		 12,905,530,469	

เจ้าหนี้การค้า

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7	 8,359,482		 4,988,839		 38,556,761		 36,837,077	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 3,149,139,262		 3,754,944,415		 3,104,488,906		 3,721,088,102	

รวมเจ้าหนี้การค้า	 	 3,157,498,744		 3,759,933,254		 3,143,045,667		 3,757,925,179	

เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7		 41,591,555		 46,756,844		 69,883,622		 85,888,480	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด      

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 17		 1,917,784,119		 1,799,257,539		 1,811,800,000		 1,698,400,000	

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 	 	 	 	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 18		 7,532,397		 22,720,276		 -		 -	

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 	 	 	 	 	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 	 3,004,314		 1,780,815		 2,184,696		 917,094	

ประมาณการหนี้สิน	 19	 11,835,195		 11,835,195		 11,835,195		 11,835,195	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 43,202,444		 51,814,096		 43,108,234		 51,577,339	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 98,235,986		 96,727,485		 87,988,582		 91,859,952	

	 เจ้าหนี้อื่น	 	 57,983,165		 23,074,167		 49,216,161		 17,184,468	

	 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	 	 232,589,905		 132,379,873		 232,546,606		 130,284,768	

	 อื่น	ๆ	 	 37,802,402		 39,275,324		 21,920,210		 16,034,646	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 18,180,011,022		 18,919,016,569		 18,036,479,769		 18,767,437,590	

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 17		 4,433,854,153		 6,091,035,543		 4,185,050,000		 5,685,200,000	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ

	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป	ี 18		 126,397		 7,454,810		 -		 -	

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	-	สุทธิ

	 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป	ี 	 3,133,634		 643,121		 2,321,261		 301,857	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 4,437,114,184		 6,099,133,474		 4,187,371,261		 5,685,501,857	

รวมหนี้สิน	 	 22,617,125,206		 25,018,150,043		 22,223,851,030		 24,452,939,447	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบดุล (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							หมายเหตุ 2553 25522553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)     

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	13,101,500,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 13,101,500,000		 13,101,500,000		 13,101,500,000		 13,101,500,000 

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว      

	 	 หุ้นสามัญ	13,101,280,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 13,101,280,000		 13,101,280,000		 13,101,280,000		 13,101,280,000	

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	 	 (2,171,280,000)	 (2,171,280,000)	 (2,171,280,000)	 (2,171,280,000)

ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง      

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 20		 6,275,434,514		 6,646,798,646		 6,054,479,680		 6,407,640,215	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 (533,938)	 -		 -		 -	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม      

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 21		 530,226,819		 441,796,917		 530,226,819		 441,796,917	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุนสะสม)	 	 1,298,287,721		 (1,059,093,245)	 1,238,371,229		 (882,290,190)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 19,033,415,116		 16,959,502,318		 18,753,077,728		 16,897,146,942	

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 842,019,723		 795,601,733		 -		 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 19,875,434,839		 17,755,104,051		 18,753,077,728		 16,897,146,942	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 42,492,560,045		 42,773,254,094		 40,976,928,758		 41,350,086,389
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกำาไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							หมายเหตุ 2553 25522553

รายได้      

รายได้จากการขาย	 	 47,790,932,300		 33,187,968,074		 47,784,950,101		 33,187,804,166	

รายได้จากการให้บริการ	 	 298,663,667		 228,280,755		 -		 -	

รายได้อื่น	 	 	 	 	 	

	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 204,095,785		 169,614,334		 188,996,343		 169,666,963	

	 เงินปันผลรับ	 	 -		 -		 25,500,000		 -	

	 อื่น	ๆ		 	 37,851,919		 51,453,600		 39,251,867		 51,947,706	

รวมรายได้	 	 48,331,543,671		 33,637,316,763		 48,038,698,311		 33,409,418,835	

ค่าใช้จ่าย      

ต้นทุนขาย	 	 43,939,718,746		 35,587,493,716		 44,151,747,663		 35,739,748,807	

ขาดทุนจากการบันทึก	(โอนกลับ)	บัญชีค่าเผื่อ	 	 	 	 	 	

	 การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	 	 4,875,322		 (5,373,237,036)	 4,875,322		 (5,373,237,036)

รวมต้นทุนขาย	 	 43,944,594,068		 30,214,256,680		 44,156,622,985		 30,366,511,771	

ต้นทุนการให้บริการ	 	 167,691,571		 139,973,986		 -		 -	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 503,215,725		 291,844,329		 504,371,595		 292,813,420	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 441,069,873		 209,546,381		 285,520,335		 155,516,393	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 	 83,303,274		 74,829,598		 59,846,691		 51,665,545	

ค่าใช้จ่ายอื่น	-	ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	 	 -		 11,835,195		 -		 11,835,195	

รวมค่าใช้จ่าย	 	 45,139,874,511		 30,942,286,169		 45,006,361,606		 30,878,342,324	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							หมายเหตุ 2553 25522553

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	

	 จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 และภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 3,191,669,160		 2,695,030,594		 3,032,336,705		 2,531,076,511	

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 206,453,858		 (340,588,908)	 -		 -	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 และภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 3,398,123,018		 2,354,441,686		 3,032,336,705		 2,531,076,511	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	 (848,304,528)	 (1,020,125,651)	 (823,245,384)	 (982,883,658)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 2,549,818,490		 1,334,316,035		 2,209,091,321		 1,548,192,853	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 23		 		(18,383,103)	 (19,904,273)	 -		 -	

กำาไรสุทธิสำาหรับปี	 	 2,531,435,387		 1,314,411,762		 2,209,091,321		 1,548,192,853	

การแบ่งปันกำาไรสุทธิ      

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 2,445,810,868		 1,273,196,803		 2,209,091,321		 1,548,192,853 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 85,624,519		 41,214,959		 	 	

	 	 	 	 	 2,531,435,387		 1,314,411,762		 	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 25	 	 	 	 	

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่  0.19		 0.10	 0.17	 0.12

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น)  13,101,280,000	 13,101,280,000	 13,101,280,000	 13,101,280,000 

         

   



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)130

หม
าย
เห
ตุป
ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห
นึ่ง
ขอ
งง
บก
าร
เง
ินน
ี้

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นบ

ริษ
ัทใ

หญ
่

หน
่วย
	:	
บา
ท	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		

บร
ิษ
ัท	
สห
วิร
ิยา
สต
ีลอ
ินด
ัสต
รี	
จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)	บ
ริษ
ัทย
่อย
	แ
ละ
กิจ
กา
รท
ี่คว
บค
ุมร
่วม
กัน

 
 

 
 

ส�า
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
31
	ธ
ันว
าค
ม	
25
53
	แ
ละ
	2
55
2

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

ทุน
เร
ือน
หุ้น

ที่อ
อก
แล
ะช
�าร
ะแ
ล้ว

ผล
ต่า
ง

จา
กก
าร
แป
ลง
ค่า

งบ
กา
รเ
งิน

ส่ว
นเ
กิน
ทุน

จา
กก
าร
ตีร
าค
า

สิน
ทร
ัพย
์

จัด
สร
รแ
ล้ว

ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
ร

ก�า
ไร
สะ
สม

รว
ม

ส่ว
นข
อง
ผู้ถ
ือห
ุ้น

บร
ิษ
ัทใ
หญ

่

ส่ว
นข
อง
ผู้ถ
ือห
ุ้น

ส่ว
นน
้อย
ขอ
ง

บร
ิษ
ัทย
่อย

รว
ม

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
1	

13
,1
01
,2
80
,0
00
	

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
97
4,
53
1,
88
5	

-	
44
1,
79
6,
91
7	

(2
,3
32
,2
90
,0
48
)	
16
,0
14
,0
38
,7
54
	

76
9,
09
3,
30
3	

16
,7
83
,1
32
,0
57

ค่า
ใช
้จ่า

ยท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ตัด
จ�า
หน
่าย
ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
กก
าร
ตีร
าค
าส
ินท
รัพ
ย์	

-	
-	

(3
27
,7
33
,2
39
)	

-	
-	

-	
(3
27
,7
33
,2
39
)	

(1
4,
70
6,
52
9)
	

(3
42
,4
39
,7
68
)

รว
มค

่าใ
ช้จ

่าย
ที่ร

ับร
ู้ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	

-	
-	

(3
27
,7
33
,2
39
)	

-	
-	

-	
(3
27
,7
33
,2
39
)	

(1
4,
70
6,
52
9)
	

(3
42
,4
39
,7
68
)

ก�า
ไร
สุท
ธิส
�าห
รับ
ปี	

-	
-	

-	
-	

-	
1,
27
3,
19
6,
80
3	

1,
27
3,
19
6,
80
3	

41
,2
14
,9
59
	

1,
31
4,
41
1,
76
2

รว
มร

าย
ได
้	(ค

่าใ
ช้จ

่าย
)	ท

ี่รับ
รู้ท

ั้งส
ิ้นส

ำาห
รับ

ปี	
-	

-	
(3
27
,7
33
,2
39
)	

-	
-	

1,
27
3,
19
6,
80
3	

94
5,
46
3,
56
4	

26
,5
08
,4
30
	

97
1,
97
1,
99
4

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
2	

13
,1
01
,2
80
,0
00
	

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
64
6,
79
8,
64
6	

-	
44
1,
79
6,
91
7	

(1
,0
59
,0
93
,2
45
)	
16
,9
59
,5
02
,3
18
	

79
5,
60
1,
73
3	

17
,7
55
,1
04
,0
51
	

 
 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
2	

13
,1
01
,2
80
,0
00
	

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
64
6,
79
8,
64
6	

-	
44
1,
79
6,
91
7	

(1
,0
59
,0
93
,2
45
)	
16
,9
59
,5
02
,3
18
	

79
5,
60
1,
73
3	

17
,7
55
,1
04
,0
51

ค่า
ใช
้จ่า

ยท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ตัด
จ�า
หน
่าย
ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
กก
าร
ตีร
าค
าส
ินท
รัพ
ย์	

-	
-	

(3
71
,3
64
,1
32
)	

-	
-	

-	
(3
71
,3
64
,1
32
)	

(1
4,
70
6,
52
9)
	

(3
86
,0
70
,6
61
)

ผล
ต่า
งจ
าก
กา
รแ
ปล
งค
่าง
บก
าร
เง
ิน	

-	
-	

-	
(5
33
,9
38
)	

-	
-	

(5
33
,9
38
)	

-	
(5
33
,9
38
)

รว
มค

่าใ
ช้จ

่าย
ที่ร

ับร
ู้ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	

-	
-	

(3
71
,3
64
,1
32
)	

(5
33
,9
38
)	

-	
-	

(3
71
,8
98
,0
70
)	

(1
4,
70
6,
52
9)
	

(3
86
,6
04
,5
99
)

ก�า
ไร
สุท
ธิส
�าห
รับ
ปี	

-	
-	

-	
-	

-	
2,
44
5,
81
0,
86
8	

2,
44
5,
81
0,
86
8	

85
,6
24
,5
19
	

2,
53
1,
43
5,
38
7

รว
มร

าย
ได
้	(ค

่าใ
ช้จ

่าย
)	ท

ี่รับ
รู้ท

ั้งส
ิ้นส

ำาห
รับ

ปี	
-	

-	
(3
71
,3
64
,1
32
)	

(5
33
,9
38
)	

-	
2,
44
5,
81
0,
86
8	

2,
07
3,
91
2,
79
8	

70
,9
17
,9
90
	

2,
14
4,
83
0,
78
8

เง
ินป

ันผ
ลจ
่าย
แก
่ผู้ถ
ือห
ุ้นส
่วน
น้อ
ยข
อง
บร
ิษัท

ย่อ
ย	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
(2
4,
50
0,
00
0)
	

(2
4,
50
0,
00
0)

โอ
นก
�าไ
รส
ะส
มท
ี่ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
รเ
ป็น

ส�า
รอ
ง

	
ตา
มก
ฎห

มา
ย	

-	
-	

-	
-	

88
,4
29
,9
02
	

(8
8,
42
9,
90
2)
	

-	
-	

-	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
3	

13
,1
01
,2
80
,0
00
	

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
27
5,
43
4,
51
4	

(5
33
,9
38
)	

53
0,
22
6,
81
9	

1,
29
8,
28
7,
72
1	

19
,0
33
,4
15
,1
16
	

84
2,
01
9,
72
3	

19
,8
75
,4
34
,8
39

ส่ว
นต
�่าก
ว่า

มูล
ค่า
หุ้น
สา
มัญ



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)131

หม
าย
เห
ตุป
ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห
นึ่ง
ขอ
งง
บก
าร
เง
ินน
ี้

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร

หน
่วย
	:	
บา
ท	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		

บร
ิษ
ัท	
สห
วิร
ิยา
สต
ีลอ
ินด
ัสต
รี	
จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)	บ
ริษ
ัทย
่อย
	แ
ละ
กิจ
กา
รท
ี่คว
บค
ุมร
่วม
กัน

 
 

 
 

ส�า
หร
ับป

ีสิ้น
สุด
วัน
ที่	
31
	ธ
ันว
าค
ม	
25
53
	แ
ละ
	2
55
2

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งส
่วน

ขอ
งผ

ู้ถือ
หุ้น

 (ต
่อ)

ทุน
เร
ือน
หุ้น

ที่อ
อก
แล
ะช
�าร
ะแ
ล้ว

ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
ก

กา
รต
ีรา
คา
สิน
ทร
ัพย
์

ส่ว
นต
�่าก
ว่า

มูล
ค่า
หุ้น
สา
มัญ

จัด
สร
รแ
ล้ว

ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
ร

ก�า
ไร
สะ
สม

รว
ม

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
1	
	

13
,1
01
,2
80
,0
00
		

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
71
5,
05
2,
18
2	
	

44
1,
79
6,
91
7	
	

(2
,4
30
,4
83
,0
43
)	

15
,6
56
,3
66
,0
56

ค่า
ใช
้จ่า

ยท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

 
 

 
 

 
 

ตัด
จ�า
หน
่าย
ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
กก
าร
ตีร
าค
าส
ินท
รัพ
ย์	

-		
-		

(3
07
,4
11
,9
67
)	

-		
-		

(3
07
,4
11
,9
67
)

รว
มค

่าใ
ช้จ

่าย
ที่ร

ับร
ู้ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	

-		
-		

(3
07
,4
11
,9
67
)	

-		
-		

(3
07
,4
11
,9
67
)

ก�า
ไร
สุท
ธิส
�าห
รับ
ปี	

-		
-		

-		
-		

1,
54
8,
19
2,
85
3	
	

1,
54
8,
19
2,
85
3	

รว
มร

าย
ได
้	(ค

่าใ
ช้จ

่าย
)	ท

ี่รับ
รู้ท

ั้งส
ิ้นส

ำาห
รับ

ปี	
-		

-		
(3
07
,4
11
,9
67
)	

-		
1,
54
8,
19
2,
85
3	
	

1,
24
0,
78
0,
88
6	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
2	

13
,1
01
,2
80
,0
00
		

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
40
7,
64
0,
21
5	
	

44
1,
79
6,
91
7	
	

(8
82
,2
90
,1
90
)	

16
,8
97
,1
46
,9
42
	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
2	

13
,1
01
,2
80
,0
00
		

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
40
7,
64
0,
21
5	
	

44
1,
79
6,
91
7	
	

(8
82
,2
90
,1
90
)	

16
,8
97
,1
46
,9
42
	

ค่า
ใช
้จ่า

ยท
ี่รับ

รู้ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น
 

 
 

 
 

 
 

ตัด
จ�า
หน
่าย
ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
กก
าร
ตีร
าค
าส
ินท
รัพ
ย์	

-		
-		

(3
53
,1
60
,5
35
)	

-		
-		

(3
53
,1
60
,5
35
)

รว
มค

่าใ
ช้จ

่าย
ที่ร

ับร
ู้ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	

-		
-		

(3
53
,1
60
,5
35
)	

-		
-		

(3
53
,1
60
,5
35
)

ก�า
ไร
สุท
ธิส
�าห
รับ
ปี	

-		
-		

-		
-		

2,
20
9,
09
1,
32
1	
	

2,
20
9,
09
1,
32
1	

รว
มร

าย
ได
้	(ค

่าใ
ช้จ

่าย
)	ท

ี่รับ
รู้ท

ั้งส
ิ้นส

ำาห
รับ

ปี	
-		

-		
(3
53
,1
60
,5
35
)	

-		
2,
20
9,
09
1,
32
1	
	

1,
85
5,
93
0,
78
6	

โอ
นก
�าไ
รส
ะส
มท
ี่ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
รไ
ป

	
ส�า
รอ
งต
าม
กฎ
หม
าย
	

-		
-		

-		
88
,4
29
,9
02
		

(8
8,
42
9,
90
2)
	

-	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
3	

13
,1
01
,2
80
,0
00
		

(2
,1
71
,2
80
,0
00
)	

6,
05
4,
47
9,
68
0	
	

53
0,
22
6,
81
9	
	

1,
23
8,
37
1,
22
9	
	

18
,7
53
,0
77
,7
28



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)132

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																							 2553 25522553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี	 	 2,549,818,490		 1,334,316,035		 2,209,091,321		 1,548,192,853	

รายการปรับกระทบยอดก�าไรสุทธิก่อนภาษี

	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน      

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 784,910,656		 712,277,928		 662,350,018		 583,083,039	

	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 2,220,911		 552,654		 882,576		 552,654	

	 ขาดทุนจากการบันทึก	(โอนกลับ)		 	 	 	 	 	

	 	 บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	 	 4,875,322		 (5,373,237,036)	 4,875,322		 (5,373,237,036)

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 (1,873,819)	 (455,285)	 (1,138,387)	 (455,285)

	 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 4,025,743		 208,321		 3,989,792		 160,205	

	 ส่วนแบ่งขาดทุน	(ก�าไร)	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 (206,453,858)	 340,588,908		 -		 -	

	 ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	 	 -		 11,835,195		 -		 11,835,195	

	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 36,149,193		 16,401,928		 49,619,805		 16,470,638	

	 เงินปันผลรับ	 	 -		 -		 (25,500,000)	 -	

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 826,417,125		 993,241,579		 801,673,645		 956,598,198	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

	 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 4,000,089,763		 (1,964,269,773)	 3,705,844,092		 (2,256,799,539)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	      

	 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 269,233,423		 378,324,120		 271,822,988		 385,237,853	

	 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 (360,390,244)	 139,751,886		 (348,591,037)	 134,209,535	

	 ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2,404,492	 (2,058,399)	 2,216,976		 (1,666,425)

	 สินค้าคงเหลือ	 	 (40,704,697)	 2,653,876,187		 (23,299,308)	 2,639,427,624	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 76,881,363		 (54,612,655)	 80,873,036		 (55,114,453)

	 สินทรัพย์อื่น	 	 (526,629)	 1,858,615		 50,000		 1,880,225	

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	      

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 3,370,643		 (5,278,708)	 1,719,684		 5,396,278	

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 (592,598,796)	 2,833,364,296		 (603,392,839)	 2,819,874,233	

	 เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 (5,165,289)	 41,552,017		 (16,004,858)	 63,482,797	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 144,539,851		 138,824,164		 135,872,812		 140,808,534	

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 3,497,133,880		 4,161,331,750		 3,207,111,546		 3,876,736,662	

	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (835,028,776)	 (1,019,965,700)	 (810,142,750)	 (983,373,761)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 (25,347,948)	 (16,747,752)	 (927,231)	 (882,576)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 	 2,636,757,156		 3,124,618,298		 2,396,041,565		 2,892,480,325
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บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2552หน่วย	:	บาท																																																																																				 2553 25522553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -		 -		 (395,034,273)	 -	

ลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -		 -		 (46,651,407)	 -	

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อสินทรัพย์	 	 (313,475,031)	 -		 -		 -	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (200,361,064)	 (119,151,972)	 (164,988,677)	 (83,577,999)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 1,897,744		 547,229		 1,141,201		 547,229	

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (5,397,146)	 (73,686)	 (5,397,146)	 -	

เงินปันผลรับ	 	 -		 -		 25,500,000		 -	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (517,335,497)	 (118,678,429)	 (585,430,302)	 (83,030,770)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก	 	 	 	 	 	

	 สถาบันการเงินลดลง	 	 (411,153,554)	 (1,389,131,205)	 (391,222,322)	 (1,320,546,193)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 370,000,000		 -		 340,000,000		 -	

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 (1,908,654,810)	 (1,410,113,470)	 (1,726,750,000)	 (1,308,400,000)

ช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ	 	 (26,132,589)	 (202,825,799)	 (2,361,511)	 (173,505,661)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	 	 (24,500,000)	 -		 -		 -	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (2,000,440,953)	 (3,002,070,474)	 (1,780,333,833)	 (2,802,451,854)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 (533,938)	 -		 -		 -	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 	 118,980,706		 3,869,395		 30,277,430		 6,997,701	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 50,909,343		 47,039,948		 28,057,682		 21,059,981	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 	 169,356,111		 50,909,343		 58,335,112		 28,057,682	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      

รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน	 	 	 	 	 	

	 รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ	 	 7,019,699		 -		 5,386,512		 -	

	 ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย	์ 	 386,070,661		 342,439,768		 353,160,535		 307,411,967
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1. ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 

เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย	ธรุกจิหลกั

ของบริษัทฯ	 คือการผลิตและจ�าหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน	 

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	 อยู่ที่	 28/1	 อาคารประภาวิทย์	 

ชั้น	 2	 -	 3	 ถนนสุรศักดิ์	 แขวงสีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 

และโรงงานอยูท่ีเ่ลขที่	9	หมู่	7	ถนนบ้านกลางนา	-	ยายพลอย	ต�าบล

แม่ร�าพึง		อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศไทย

	 ตั้งแต่ปี	 2545	 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ	

โดยมีมาตรการดังนี้

	 (ก)	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2546	คณะกรรมการพิจารณา 

การทุ่มตลาดและการอุดหนุน	 กรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวง

พาณิชย์	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	7	มาตรา	49	มาตรา	51	

มาตรา	 53	 มาตรา	 57	 และมาตรา	 73(1)	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ	 

พ.ศ.	2542	ประกาศว่าคณะกรรมการมีค�าวินิจฉัย	ชั้นที่สุด	เมื่อวันที่	

16	พฤษภาคม	 2546	 ว่ามีการทุ่มตลาดและมีความเสียหายจาก 

การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 

ที่มีแหล่งก�าเนิดจาก	14	ประเทศ	ตามมาตรา	19(1)	แห่งพระราช-

บัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่าง

ประเทศ	พ.ศ.	2542	จงึให้เรยีกเกบ็อากรตอบโต้การทุม่ตลาด	ก�าหนด

อัตราร้อยละต�่าสุดและสูงสุดอยู่ในช่วงอัตราร้อยละ	3.45	-	128.11	

ของราคา	ซี.ไอ.เอฟ.	เป็นระยะเวลา	5	ปี	นับจากวันที่	27	พฤษภาคม	

2546	 แต่ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรณี 

น�าเข้ามาเพื่อการส่งออก

	 (ข)	 เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2546	คณะกรรมการพิจารณาการ

ทุม่ตลาดและการอดุหนนุ	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	

ได้มปีระกาศให้ยกเว้นการเรยีกเกบ็อากรตอบโต้การทุม่ตลาดสนิค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนบางรายการเฉพาะ 

ทีน่�าเข้ามาในราชอาณาจกัรเพือ่น�าไปผ่านกรรมวธิรีดีเยน็ต่อ	ส�าหรบั

ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภท	 และให้กรมการค้าต่าง 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ประเทศก�ากับการน�าเข้าภายใต้ปริมาณที่ก�าหนดเป็นระยะเวลา	 5	ปี	 

นับตั้งแต่วันที่	21	กรกฎาคม	2546	จนถึงวันที่	26	พฤษภาคม	2551

	 เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2551	คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม

ตลาดและการอุดหนุน	 กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์ 

ได้มีการประกาศให้มีการทบทวนความจ�าเป็นในการต่ออายุการใช้

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดตามที่สรุปไว้ในข้อ	 (ก)	 และ	 (ข)	 

ข้างต้นและได้ผลสรุปดังนี้	

	 1)	 เมื่อวันที่	 21	พฤษภาคม	2552	คณะกรรมการพิจารณา 

การทุ่มตลาดและการอุดหนุน	 กรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวง

พาณิชย์	ประกาศว่าคณะกรรมการได้มีค�าวินิจฉัยให้มีการเรียกเก็บ

อากรตอบโต้การทุ่มตลาดส�าหรับการน�าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด

เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก�าเนิดจาก	14	ประเทศ	 (ข้อ	 ก)	

ตามอัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	และได้มีค�าวินิจฉัยให้มี

การยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น

รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนบางรายการเฉพาะที่น�าเข้ามา

ในราชอาณาจักรเพื่อน�าไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อ	 ส�าหรับใช้ใน

อตุสาหกรรมต่อเนือ่งบางประเภทต่อไปอกีเป็นระยะเวลา	5	ปี	ต่อมา

เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2553	คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด

และการอุดหนุน	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์ได้มีค�า

วนิจิฉยัชัน้ทีส่ดุให้มกีารเปลีย่นแปลงอตัราการเรยีกเกบ็อากรตอบโต้

การทุ่มตลาดจากอัตราเดิมเป็นอัตราร้อยละ	0	ถึงร้อยละ	128.11

	 2)	 เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2552	คณะกรรมการพิจารณาการ

ทุม่ตลาดและการอดุหนนุ	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์

ได้มีค�าวินิจฉัยให้ยกเว้นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดส�าหรับสินค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก�าเนิดจาก	

14	ประเทศส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท	ที่น�าเข้ามาเพื่อ

การส่งออก

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด 

ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 โดยแสดงรายการใน 

งบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ลงวันที่	 30	 มกราคม	 2552	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การบัญชี	พ.ศ.	2543
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	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ	ใช้เป็น

ทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ 

การเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้

เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 2.2	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 	 ก)	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของ

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	

“บริษัทฯ”)	 และบริษัทย่อย	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	 “บริษัทย่อย”)	 

ดังต่อไปนี้

2552 2552 25522553 2553 2553

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 การให้บริการท่าเรือน�้าลึก	 ไทย	 51.00	 51.00	 4.84	 4.95	 0.38	 0.39 

	 และให้บริการขนถ่ายสินค้า 

	 ส�าหรับเรือเดินทะเล

บริษัท	เวสท์โคสท์		 ให้บริการทางด้านงาน	 ไทย	 99.99	 99.99	 0.82	 0.77	 0.26	 0.32 

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 ซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร 

	 และอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี		 ถลุงเหล็กและผลิต	 อังกฤษ	 100.00	 -	 0.11	 -	 -	 - 

ยูเค	จ�ากัด	 เหล็กกล้า	ประเภท 

	 เหล็กแท่งแบน

     ร้อยละของสินทรัพย์ ร้อยละของรายได้
     ที่รวมอยู่ใน ที่รวมอยู่ในรายได้รวม
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น 

อัตราร้อยละ
 สินทรัพย์รวม ส�าหรับปีสิ้นสุด

   ในประเทศ 
ของการถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

	 	 ข)	 บรษิทัฯ	น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดั

ท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา	 (วันที่บริษัทฯ	 มีอ�านาจในการ

ควบคมุบรษิทัย่อย)	จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ	สิน้สดุการควบคมุบรษิทัย่อย

นั้น

	 	 ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 	 ง)	 สนิทรพัย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัย่อยซึง่

จัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	

ณ	วนัทีใ่นงบดลุ	ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน	 ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการ

แปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ	 “ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 จ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้า 

ระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

	 	 ฉ)	 ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย	คอื	จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุ

และสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ	และ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวมและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

	 2.3	บรษิทัฯ	ได้จดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อ

สาธารณะ	โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและเงนิลงทนุในการร่วม

ค้าตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน 

การบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหม่ตามรายละเอยีด

ข้างล่างนี้	

(หน่วย	:	ร้อยละ)
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	 ก)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2554	 (เว้นแต่แม่บทการบัญชี 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

	 	 แม่บทการบัญชี	(ปรับปรุง	2552)

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	 การน�าเสนองบการเงิน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	 สินค้าคงเหลือ

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552)	 งบกระแสเงินสด

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552)	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	และข้อผิดพลาด

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552)	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาก่อสร้าง

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552)	 สัญญาเช่า

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552)	 รายได้

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19		 	 	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552)	 ต้นทุนการกู้ยืม

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	26		 	 	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29		 	 	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง			

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552)	 ก�าไรต่อหุ้น

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552)	 งบการเงินระหว่างกาล

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552)	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2		 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3		 การรวมธุรกิจ

	 	 (ปรับปรุง	2552)

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

	 	 (ปรับปรุง	2552)

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	6		 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

	 	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

	 	 ฉบับที่	15

	 ข)	 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12		 	 	 ภาษีเงินได้

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

	 	 	 	 	 	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะ

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว	 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

ทีฝ่่ายบรหิารคาดว่าจะมผีลกระทบต่องบการเงนิในปีทีน่�ามาตรฐาน

การบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน

ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร	เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด	

	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการประเมินผล 

กระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานการบญัชฉีบบันี้

มาถือปฏิบัติ	

	 มาตรฐานการบญัชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรือ่ง	ทีด่นิ		

	 อาคาร	และอุปกรณ์

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการที่แสดงรายการ

ที่ดิน	 อาคาร	และอุปกรณ์ด้วยราคาที่ตีใหม่	 รับรู้ค่าเสื่อมราคาใน 

งบก�าไรขาดทุนโดยค�านวณจากราคาที่ตีใหม่	 ในปัจจุบันบริษัทฯ	 

รบัรูค่้าเสือ่มราคาในงบก�าไรขาดทนุเฉพาะส่วนทีค่�านวณจากราคาทนุ 

ของสินทรัพย์ตามที่อนุโลมโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	 การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปี	 2554	 จะไม่มีผล 

กระทบต่อก�าไรสะสมของบริษัทฯ

 

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของ	

	 พนักงาน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ 

ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจาก

พนักงานแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึก

หนีส้นิเกีย่วกบัผลประโยชน์ของพนกังานเนือ่งจากเกษยีณอาย	ุหรอื

จากโครงการผลประโยชน์อื่นที่ให้กับพนักงานโดยใช้การค�านวณ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ	 รับรู ้ผล

ประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ

	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการประเมินผล 

กระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานการบญัชฉีบบันี้

มาถือปฏิบัติ	

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 4.1	การรับรู้รายได้

   ขายสินค้า

	 	 รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ	ได้โอนความเสีย่ง

และผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้

กับผู้ซื้อแล้ว	 รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับ

สินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจาก

หักส่วนลดแล้ว

  รายได้ค่าบริการ

	 	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึง

ขั้นความส�าเร็จของงาน	

  ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง	โดยค�านงึถงึอตัรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง	

  เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	 มีสิทธิในการรับ

เงินปันผล

 4.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสด 

และเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	 3	 เดือนนับจากวันที่ 

ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.3	ลูกหนี้การค้า

	 	 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	

บรษิทัฯ	บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	

	 	 บรษิทัฯ	บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูหนีท้ีม่อีายุ

หนี้ค้างช�าระเกินกว่า	6	เดือนในอัตราร้อยละ	100

 4.4	สินค้าคงเหลือ

	 	 วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง 

น�้าหนัก	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	

	 	 สินค้าส�าเร็จรูปและลูกรีดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอะไหล่

และวัสดุแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	หรือมูลค่า

สทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า	ราคาทนุของสนิค้าส�าเรจ็รปู

หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
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	 	 สนิค้าคงเหลอืประเภทอืน่แสดงมลูค่าตามราคาทนุโดยวธิี

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ 

ต�่ากว่า

	 	 วัตถุดิบ	 อะไหล่และวัสดุจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน 

การผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 4.5	เงินลงทุน

	 	 ก)	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	 ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

การด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 	 ข)	 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม

แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 	 ค)	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	และเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

	 	 บรษิทัฯ	ใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการค�านวณต้นทนุของ

เงินลงทุน	

 4.6	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่	 อาคารและอุปกรณ์

แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม	และ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน	 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ	

ถนน	ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค	และเรือลากจูงในราคาทุน	ณ	

วันที่ได้สินทรัพย์มา	หลังจากนั้นบริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินราคา

ที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การผลิต/ให้บริการ	ถนน	ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค	และเรือ

ลากจูง	 โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวใน

ราคาทีต่ใีหม่	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	จดัให้มกีารประเมนิราคาสนิทรพัย์ดงักล่าว

เป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่ในงบดุลแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ 

ดังต่อไปนี้	

   บริษัทฯ	บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

จากการตีราคาใหม่ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”	

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล	อย่างไรก็ตาม	หากสินทรัพย์นั้นเคยมี

การตีราคาลดลง	และบริษัทฯ	ได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายใน

งบก�าไรขาดทุนแล้ว	ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็น

รายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลง	 ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุนปีก่อนแล้ว

   บริษัทฯ	รับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจาก

การตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	อย่างไรก็ตาม	หาก

สินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี	

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”	 อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วน 

ทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่จะถกูน�าไปหกัออกจาก	“ส่วนเกนิทนุจาก

การตีราคาสินทรัพย์”	 ไม่เกินจ�านวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ

สนิทรพัย์ชนดิเดยีวกนั	และส่วนทีเ่กนิจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุน

		 	 ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุ

หรอืราคาทีต่ใีหม่ของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดย

ประมาณของสนิทรพัย์	ยกเว้นเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการ

ผลิตของบริษัทฯ	ค�านวณโดยวิธีตามหน่วยของผลผลิตดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 -	 5	 ปี

สิทธิการเช่าที่ดิน	 -	 10	 ปี

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	 -	 5	 ปี

อาคาร	 -	 20	 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

	 เครื่องรีดเหล็กแผ่นรีดร้อน	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	55.8	ล้านตัน

	 เครื่องตัดแบ่งที่	1	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	14.0	ล้านตัน

	 เครื่องตัดแบ่งที่	2	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	8.3	ล้านตัน

	 เครื่องรีดผิวเรียบที่	1	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	12.0	ล้านตัน

	 เครื่องรีดผิวเรียบที่	2	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	14.0	ล้านตัน

	 เครื่องรีดผิวเรียบที่	3	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	14.6	ล้านตัน

	 เครื่องปรับผิวและเคลือบน�้ามัน	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้	13.0	ล้านตัน

	 อะไหล่	 -	 ตามหน่วยของผลผลิตของเครื่องจักรหลัก
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เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานอื่น	 -	 5	-	10	 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 -	 5	 ปี

ยานพาหนะ	 -	 5	 ปี

ถนน	 -	 5,	20	 ปี

ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค	 -	 5,	30	 ปี

เรือลากจูง	 -	 5	-	17	 ปี

โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน	 -	 5	 ปี

	 	 บริษัทฯ	บันทึกค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณได้ข้างต้น	ดังต่อไปนี้

   ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ค�านวณจากราคาทุนรวมอยู่

ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจ�าหน่ายไปสู่

บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์ระหว่าง

ก่อสร้าง/ติดตั้ง

	 	 บรษิทัฯ	ตดัรายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ออกจากบญัชี 

เมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	รายการผลก�าไรหรอื

ขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	(ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิ

ที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

นั้น)	 จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้น

ออกจากบัญชี

 4.7	ต้นทุนการกู้ยืม

	 	 ต้นทนุการกูย้มืถอืเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่กดิรายการ	ต้นทนุ

การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

นั้น

 4.8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตามราคาทุน	และภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก	สินทรัพย์ไม่มี 

ตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม	และค่าเผือ่

การด้อยค่า	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 	 บริษัทฯ	 ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว 

เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯ	 จะทบทวน 

ระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มี

ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้

จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

	 	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	-	คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์มอีายกุารให้

ประโยชน์	10	ปี

 4.9	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ	หมายถงึ	บคุคล

หรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

กับบริษัทฯ

	 	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึ

บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง

ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ	 ผู้บริหารส�าคัญ	

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอ�านาจในการวางแผนและ

ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 4.10	สัญญาเช่าระยะยาว

	 	 สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ	

สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย

ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	ภาระผูกพันตามสัญญา

เช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 ส่วน

ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	

อปุกรณ์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุ

การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

	 	 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้

จ่ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)140

	 4.11	 เงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สิน 

ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบดุล	หรือหากเป็นรายการที่ได้

มีการท�าสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้	 ก็จะแปลงค่า 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น

	 	 ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลก-

เปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

	 4.12	การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 ทุกวันที่ในงบดุล	บริษัทฯ	 จะท�าการประเมินการด้อยค่า 

ของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ

หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯ	 รับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่า

ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้ 

รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ 

หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯ	ประมาณการกระแส

เงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์และค�านวณ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ 

ประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลา

และความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณา

อยู่	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	 บริษัทฯ 

ใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 

ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่าย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย	 โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อ 

กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ 

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัทฯ	จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไร

ขาดทุน	 ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตี 

ราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วน 

ของผูถ้อืหุน้	ขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ

ไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

	 	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	 มีข้อบ่งชี้ 

ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ใน

งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง	บริษัทฯ	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ

การที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล

ขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ล่าสดุ	โดยมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

ทีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่า 

มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	 บริษัทฯ	 จะบันทึกกลับ 

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู ้ไปยัง 

งบก�าไรขาดทุนทันที	 เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่	

การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือ

เป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

	 4.13	ผลประโยชน์พนักงาน

	 	 บรษิทัฯ	รบัรูเ้งนิเดอืน	ค่าจ้าง	โบนสั	และเงนิสมทบกองทนุ

ประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ

	 4.14	ประมาณการหนี้สิน

	 	 บริษัทฯ	จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระ

ผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมคีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯ	สามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

	 4.15	ภาษีเงินได้

	 	 บริษัทฯ	บันทึกภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ 

กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 4.16	ตราสารอนุพันธ์

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

	 	 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันสิ้นงวดบัญชี	

ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน	 ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้น

จากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของ

สัญญา	
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการ
 ทางบัญชีที่ส�าคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

ฝา่ยบรหิารจ�าเปน็ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการในเรื่องทีม่ี

ความไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าว

นี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล 

ทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง

ไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การที่ส�าคัญมีดังนี้

	 สัญญาเช่า

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล

ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี	้ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	 โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน

ในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะ

นั้น	เป็นต้น	

 

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

	 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการมูลค่าสุทธิ 

ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ	 โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก

สินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขาย	 ซึ่งอิงกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นงวดและประมาณการต้นทุน 

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

	 บริษัทฯ	จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	 เมื่อฝ่าย

บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ	 และเป็นระยะเวลานานหรือมี 

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง

อย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร	

	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มี

การซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง	

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	 โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการ

ประเมนิมลูค่า	ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคยีง

กับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	 โดยค�านึงถึงสภาพคล่อง	 ข้อมูลความ

สัมพันธ์	 และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

ในระยะยาว

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝ่ายบรหิาร

จ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารใช้งานและมลูค่าซากเมือ่เลกิใช้

งานของอาคารและอุปกรณ์	 และต้องทบทวนอายุการใช้งานและ

มูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 บริษัทฯ	แสดงมูลค่าของที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ	ถนน	ท่าเทียบเรือ

และสาธารณูปโภค	และเรือลากจูงด้วยราคาตีใหม่	ซึ่งราคาที่ตีใหม่

ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	 และวิธีมูลค่าต้นทุน

ทดแทนสุทธิ	 (Depreciated	Replacement	Cost)	 ส�าหรับอาคาร

และส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ	ถนน	

ท่าเทยีบเรอืและสาธารณปูโภค	และเรอืลากจงู	ซึง่การประเมนิมลูค่า

ดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

	 นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ	

อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ 

ด้อยค่า	 หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่ว

เนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	 วันที่ 

ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั	ฝ่ายบรหิารจ�าเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก

สนิทรพัย์หรอืหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด	รวมทัง้การเลอืก

อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดนั้นๆ
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	 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เมื่อวันที	่ 24	กันยายน	2551	บริษัทฯ	 ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท	

เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	(“TCRSS”)	เพิม่เตมิ	ซึง่ภายหลงั

การเข้าซื้อหุ้น	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ

หุน้สามญัของ	TCRSS	ทัง้สิน้คดิเป็นสดัส่วนเงนิลงทนุร้อยละ	50.15	

ของทุนจดทะเบียนของ	TCRSS	 ในการลงทุนดังกล่าว	บริษัทฯ	 ได้

เข้าท�าสัญญาร่วมลงทุน	 (Joint	 Venture	 Agreement)	 กับกลุ่ม 

ผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น	ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ	และกลุ่มผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นมีอ�านาจ

ในการควบคุมร่วมกัน	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงแสดงเงินลงทุนดังกล่าว 

เป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า	บรษิทัฯ	ใช้วธิส่ีวนได้เสยีส�าหรบัเงนิลงทนุ

ในการร่วมค้าในงบการเงนิรวม	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	มอี�านาจในการควบคมุ

ร่วมในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตั้งแต่วันที่	 

24	กันยายน	2551	 (ซึ่งเป็นวันที่ซื้อหุ้นและมีอ�านาจในการควบคุม

ร่วม)	 แต่เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้ประเมินว่าสินทรัพย์ 

และหนี้สินของบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

ณ	วนัที	่24	กนัยายน	2551	และวนัที	่30	กนัยายน	2551	ไม่แตกต่างกนั		

อย่างมีสาระส�าคัญ	และส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 ในบริษัทดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่	24	กันยายน	2551	ถึงวันที่	30	กันยายน	2551	ไม่มีสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงเริ่มรับรู้ส่วนได้เสีย

ใน	TCRSS	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2551	เป็นต้นไป	

	 ในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	 หนี้สิน	และหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของ	 TCRSS	ณ	วันซื้อหุ้น	 ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และ 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวโดยใช้เทคนิค	แบบจ�าลองการประเมิน

มูลค่า	 ข้อมูล	ข้อสมมติต่างๆ	และการประมาณการ	อย่างไรก็ตาม

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่มีการประมาณการไว้

	 คดีฟ้องร้อง

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุหรอืหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากข้อพิพาทเรื่องที่ดินและจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่ง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทเรื่องที่ดิน

และคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว	และ	ณ	วันที่ในงบดุลได้บันทึกค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของทีด่นิและสนิทรพัย์ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิส�าหรบัข้อพพิาทเรือ่ง

ที่ดิน	 และได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องเรียก 

ค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องแล้วตามหลักความระมัดระวัง	 อย่างไร

กต็ามผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ด้มกีารประมาณการไว้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

เงินสด	 	 643,031	 658,026	 600,000	 600,000

เงินฝากธนาคาร	 	 168,713,080	 50,251,317	 57,735,112	 27,457,682

รวม		 	 169,356,111	 50,909,343	 58,335,112	 28,057,682

(หน่วย	:	บาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	0.75	ต่อปี	(2552	:	ร้อยละ	0.10	ถึง	0.75	ต่อปี)

7. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดังนี้	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บริษัทย่อย

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 บริการท่าเรือน�้าลึกและบริการ	 เป็นบริษัทย่อย	 เป็นบริษัทย่อย
	 	 ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 บริการซ่อมบ�ารุง	 เป็นบริษัทย่อย	 เป็นบริษัทย่อย

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	 ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า	 เป็นบริษัทย่อย	 -
	 	 ประเภทเหล็กแท่งแบน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด		 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่น	 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
(มหาชน)		 รีดเย็นชนิดม้วน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่น	 บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้น 
	 	 เคลือบสังกะสี	 และมีกรรมการร่วมกัน	 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กเส้นกลม	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 และเหล็กเส้นข้ออ้อย	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 แปรรูปและจ�าหน่ายเหล็ก	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 รูปพรรณและจ�าหน่ายสินค้า	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 เหล็กกึ่งส�าเร็จรูป	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)					 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่น	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 รีดร้อนชนิดแผ่นหนา	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	อาคารเวสเทิร์น	จ�ากัด	 บริการที่พัก	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น 
	 	 	 ทางตรง	 ทางตรง

บริษัท	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด	 บริการอินเตอร์เน็ตและฮอตไลน์		 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 และบริการอื่นๆ	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ซี.เอ.อาร์.	เซอร์วิส	จ�ากัด	 บริการขนส่งทางบก	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล		 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
จ�ากัด	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 บริการขนส่งทางบก	-	สายสั้น	 มีกรรมการบริษัทย่อยเป็น	 มีกรรมการบริษัทย่อยเป็น 
	 	 	 กรรมการร่วมกันและมีกรรมการ	 กรรมการร่วมกันและมีกรรมการ 
	 	 	 บริษัทฯ	ถือหุ้นทางตรง	 บริษัทฯ	ถือหุ้นทางตรง
	 	 	 และทางอ้อม	 และทางอ้อม

บริษัท	บี.พี.ไวร์ร็อท	จ�ากัด	 ผลิตเหล็กลวด	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

  ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ประเภทกิจการ
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
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บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	จ�ากัด	 บริการขนส่งทางน�้า	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ท่าเรือบางปะกง	จ�ากัด	 บริการขนส่งทางบก	-	สายสั้น	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	บางสะพานทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 บริการขนส่งทางบก	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ประจวบ	เอส	เอ็ม	โอ	จ�ากัด	 รับจ้างผลิตเหล็กตัวซี	 มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้นทางอ้อม มีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด	 ผลิตเหล็กแท่งแบน	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ไทยสตีลเซลล์	จ�ากัด	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
	 	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น
	 	 	 ทางตรงและทางอ้อม	 ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์	 การลงทุน	 มีกรรมการร่วมกัน	 มีกรรมการร่วมกัน
จ�ากัด	 	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น	 และมีกรรมการบริษัทฯ	ถือหุ้น 
	 	 	 ทางตรง	 ทางตรง

  ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ประเภทกิจการ
 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้จากการขาย

	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 5,873.2	 4,456.4	 5,871.5	 4,456.4

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 	 14,015.8	 7,191.5	 14,015.8	 7,191.5

	 	 บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 	 17,655.7	 10,970.7	 17,655.7	 10,970.7

	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 0.5	 -	 -	 -

    37,545.2	 22,618.6	 37,543.0	 22,618.6

 รายได้จากการให้บริการ

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 72.3	 62.5	 -	 -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 6.6	 5.9	 -	 -

	 	 บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 	 14.4	 7.1	 -	 -

	 	 บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 8.8	 0.7	 -	 -

	 	 บริษัท	ซี.เอ.อาร์.	เซอร์วิส	จ�ากัด	 	 1.2	 3.8	 -	 -

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 	 1.8	 2.1	 -	 -

	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 1.8	 1.1	 -	 -

    106.9	 83.2	 -	 -

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

 รายได้อื่น

 บริษัทย่อย	(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 3.7	 3.7

	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 2.3	 2.3

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 11.9	 11.9	 11.9	 11.9

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 	 5.6	 4.4	 5.6	 4.4

	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 1.0	 0.7	 0.3	 0.1

	 	 	 	 18.5	 17.0	 23.8	 22.4

 ซื้อสินค้าและบริการ

 บริษัทย่อย	(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 186.6	 149.6

	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 411.4	 310.7

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 9.7	 -	 -	 -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 	 153.6	 122.3	 153.6	 122.3

	 	 บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 	 5.8	 4.0	 5.8	 4.0

	 	 บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 -	 2.0	 -	 -

	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 1.3	 1.7	 1.3	 1.7

	 	 	 	 170.4	 130.0	 758.7	 588.3

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 บริษัทย่อย	(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 3.1	 3.1

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		 	 0.5	 0.1	 0.5	 0.1

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บริษัท	ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 	 13.5	 13.2	 11.6	 11.5

	 	 บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 	 9.8	 17.7	 9.8	 17.7

	 	 บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 	 133.9	 51.9	 133.4	 51.3

	 	 บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	จ�ากัด	 	 220.0	 97.1	 220.0	 97.1

	 	 บริษัท	ซี.เอ.อาร์.	เซอร์วิส	จ�ากัด	 	 0.6	 23.7	 0.6	 23.7

	 	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 2.5	 2.1	 2.3	 2.0

	 	 	 	 380.8	 205.8	 381.3	 206.5

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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	 รายการธุรกิจและนโยบายการก�าหนดราคาที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้	

รายได้จากการขาย	  ก�าหนดราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ 
	 	 	 และปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

รายได้จากการให้บริการ	  รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวง 
	 	 	 คมนาคม	และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
   รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา

รายได้อื่น	  รายได้จากการขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขายตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตรา 
	 	 	 ที่บริษัทฯ	ก�าหนด
   รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม 
	 	 	 ร่วมกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ	  รายการซื้อสินค้าที่เป็นงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ก�าหนดราคาตามราคาและเงื่อนไข 
	 	 	 ทางการค้าที่บริษัทย่อยขายให้ลูกค้าทั่วไปส�าหรับรายการประเภทเดียวกัน
   ค่าบริการงานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญาซ่อมบ�ารุงระยะยาว 
	 	 	 ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
   ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	 
	 	 	 และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
   ซื้อลูกรีด	ก�าหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	  ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	 
	 	 	 และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 รายการธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย นโยบายก�าหนดราคา และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายได้จากการขาย	  ก�าหนดราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ 
	 	 	 และปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

รายได้จากการให้บริการ	  รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวง 
	 	 	 คมนาคม	และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
   รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา

รายได้อื่น	  รายได้จากขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขายตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตรา 
	 	 	 ที่บริษัทฯ	ก�าหนด
   รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตาม 
	 	 	 สัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ	  ค่าขนส่งสินค้าก�าหนดราคาตามน�้าหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่ก�าหนดไว ้
	 	 	 ในสัญญาขนส่ง	
   ค่าเช่าคลังสินค้าก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า
   ค่าบริการตัดเหล็กก�าหนดราคาตามสัญญา
   ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นปีๆ	ไป

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	  ค่าขนส่งในประเทศก�าหนดราคาตามน�้าหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตรา 
	 	 	 ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
   ค่าเช่าส�านักงานก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า
   ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นปีๆ	ไป
   ค่าคอมมิชชั่นก�าหนดราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายก�าหนดราคา
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	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียดดังนี้	

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 45,305,887	 226,166,676	 35,462,251	 214,247,032

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 45,305,887	 226,166,676	 35,462,251	 214,247,032

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 	 1,527,494,636	 1,688,001,374	 1,527,477,409	 1,688,001,374

	 บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 	 951,953,152	 884,467,394	 951,953,152	 884,467,394

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น		 	 6,950,438	 2,302,092	 -	 -

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2,486,398,226	 2,574,770,860	 2,479,430,561	 2,572,468,768

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2,531,704,113	 2,800,937,536	 2,514,892,812	 2,786,715,800

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 21,591	 13,879

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 718,769	 1,052,981

รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย	 	 -	 -	 740,360	 1,066,860

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 253,714	 598,806	 253,714	 84,787

รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 253,714	 598,806	 253,714	 84,787

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด	 	 -	 2,187,199	 -	 2,187,199

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 681,709	 553,910	 513,942	 386,146

รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 681,709	 2,741,109	 513,942	 2,573,345

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 935,423	 3,339,915	 1,508,016	 3,724,992

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 300,000	 -

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 791,172	 464,401

รวมรายได้ค้างรับจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 1,091,172	 464,401

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 1,710,361	 1,707,220	 277,578	 297,798

รวมรายได้ค้างรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 1,710,361	 1,707,220	 277,578	 297,798

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 	 6,515,706	 5,782,234	 6,515,706	 5,782,234

	 บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 4,176,484	 275,743	 4,176,484	 275,743

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 175,704	 194,960	 175,704	 194,960

รวมรายได้ค้างรับจากบริษัทเกี่ยวข้องกัน	 	 10,867,894	 6,252,937	 10,867,894	 6,252,937

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 12,578,255	 7,960,157	 12,236,644	 7,015,136

(หน่วย	:	บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	 	 -	 -	 381,622,272	 -

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 381,622,272	 -

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทย่อย

	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 2,539,089	 13,607,756

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 27,658,190	 18,240,482

รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	 	 -	 -	 30,197,279	 31,848,238

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 	 6,303,467	 3,500,349	 6,303,467	 3,500,349

	 บริษัท	ซี.เอ.อาร์.	เซอร์วิส	จ�ากัด	 	 -	 1,426,873	 -	 1,426,873

	 บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 	 1,309,097	 61,367	 1,309,097	 61,367

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 746,918	 250	 746,918	 250

รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 8,359,482	 4,988,839	 8,359,482	 4,988,839

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 8,359,482	 4,988,839	 38,556,761	 36,837,077

เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	 -	 -	 18,895,458	 25,040,708

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 	 -	 -	 9,502,875	 14,176,642

รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากบริษัทย่อย	 	 -	 -	 28,398,333	 39,217,350

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 28,811	 -	 28,811	 -

รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 28,811	 -	 28,811	 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 	 20,013,586	 31,603,248	 19,967,068	 31,554,887

	 บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	จ�ากัด	 	 17,847,130	 11,093,769	 17,847,130	 11,093,769

	 บริษัท	ซี.เอ.อาร์.	เซอร์วิส	จ�ากัด	 	 -	 1,099,439	 -	 1,099,439

	 บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 	 1,427,959	 1,669,342	 1,427,959	 1,669,342

	 บริษัท	ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 	 1,030,072	 1,024,476	 989,191	 997,924

	 บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 	 959,699	 -	 959,699	 -

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น	 	 284,298	 266,570	 265,431	 255,769

รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 41,562,744	 46,756,844	 41,456,478	 46,671,130

เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	 41,591,555	 46,756,844	 69,883,622	 85,888,480

(หน่วย	:	บาท)
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	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในปี	2553	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัเงนิเดอืน	

โบนัส	 ค่าเบี้ยประชุมและเงินบ�าเหน็จของกรรมการและผู้บริหาร 

เป็นจ�านวน	83.3	ล้านบาท	 (เฉพาะของบริษัทฯ	 :	 59.8	ล้านบาท)	

(2552	:	74.8	ล้านบาท	(เฉพาะของบริษัทฯ	:	51.7	ล้านบาท))

	 เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	เป็นค่าทีป่รกึษาจ�านวน	

1.8	 ล้านปอนด์สเตอริง	 และเงินมัดจ�าจ�านวน	 10	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13	

ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนซื้อสินทรัพย์และธุรกิจซึ่งเป็นโรงงาน

ถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้าประเภทเหลก็แท่งแบนทีป่ระเทศสหราช- 

อาณาจกัร	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ทดรองจ่ายแทนและจะเรยีกเกบ็จากบรษิทั	

สหวิริยาอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

8. ลูกหนี้การค้า
	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้ค้างช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 2,530,575,518	 2,797,724,520	 2,514,892,812	 2,786,715,800

ค้างช�าระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 	 1,128,595	 3,213,016	 -	 -

รวม	 	 	 2,531,704,113	 2,800,937,536	 2,514,892,812	 2,786,715,800

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้ค้างช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 419,337,710	 69,723,565	 403,661,473	 55,407,033

ค้างช�าระ

	 ไม่เกิน	3	เดือน	 	 10,060,659	 541,357	 -	 -

	 3	-	6	เดือน	 	 920,200	 -	 -	 -

	 นานกว่า	12	เดือน	 	 283,808,960	 283,808,960	 283,808,960	 283,808,960

รวม	 	 	 714,127,529	 354,073,882	 687,470,433	 339,215,993

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (283,808,960)	 (283,808,960)	 (283,808,960)	 (283,808,960)

รวม	 	 	 430,318,569	 70,264,922	 403,661,473	 55,407,033

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 	 2,962,022,682	 2,871,202,458	 2,918,554,285	 2,842,122,833

(หน่วย	:	บาท)
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9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิค่าเผื่อการลดลงของ 
มูลค่าสินค้าคงเหลือราคาทุน

งบการเงินรวม

255225522552 255325532553

สินค้าส�าเร็จรูป	 5,700,645,486	 5,053,722,242	 (60,095,305)	 (49,316,318)	 5,640,550,181	 5,004,405,924

งานระหว่างท�า	 18,441,743	 10,021,559	 -	 -	 18,441,743	 10,021,559

วัตถุดิบ	 4,577,365,434	 3,882,261,933	 (13,471,658)	 (18,823,635)	 4,563,893,776	 3,863,438,298

สินค้าระหว่างทาง	 2,868,186,534	 4,236,062,843	 -	 (3,564)	 2,868,186,534	 4,236,059,279

อะไหล่และวัสดุโรงงาน	 1,267,290,217	 1,209,156,140	 (153,441,945)	 (153,990,069)	 1,113,848,272	 1,055,166,071

รวม	 	 14,431,929,414	 14,391,224,717	 (227,008,908)	 (222,133,586)	 14,204,920,506	 14,169,091,131

(หน่วย	:	บาท)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิค่าเผื่อการลดลงของ 
มูลค่าสินค้าคงเหลือราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

255225522552 255325532553

สินค้าส�าเร็จรูป	 5,725,723,994	 5,075,735,421	 (60,095,305)	 (49,316,318)	 5,665,628,689	 5,026,419,103

วัตถุดิบ	 4,590,453,667	 3,893,855,395	 (13,471,658)	 (18,823,635)	 4,576,982,009	 3,875,031,760

สินค้าระหว่างทาง	 2,868,186,534	 4,236,062,843	 -	 (3,564)	 2,868,186,534	 4,236,059,279

อะไหล่และวัสดุโรงงาน	 1,247,564,484	 1,202,975,712	 (153,441,945)	 (153,990,069)	 1,094,122,539	 1,048,985,643

รวม	 	 14,431,928,679	 14,408,629,371	 (227,008,908)	 (222,133,586)	 14,204,919,771	 14,186,495,785

(หน่วย	:	บาท)

	 บริษัทฯ	 ได้จ�าน�าสินค้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบของบริษัทฯ	ทั้งหมดเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16	และข้อ	17

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

(บาท)
ราคาทุน
(บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

ทุนเรียกช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

บริษัท 2552 2552 2552 2552 2553 2553 2553 2553 

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 	400.0	 	400.0		 51.00		 51.00		 204,000,000	 	204,000,000	 	25,500,000	 	-		

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด		 75.0		 75.0	 	99.99	 	99.99		 74,999,930		 74,999,930	 	-		 -		

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี			 1	ล้าน		 	-		 100.00	 	-		 46,651,407	 	-	 	-	 	-		

	 ยูเค	จ�ากัด	 ปอนด์สเตอริง

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						 	 	 	 	 325,651,337	 	278,999,930		 25,500,000		 -	



รายงานประจำาปี 2553
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)151

	 10.1	เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2553	 บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	จ�ากัด	 ในประเทศสหราช-

อาณาจักร	 เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ	 ในประเทศสหราช-

อาณาจักร	 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2553	ลงวันที่	17	กันยายน	2553	บริษัท	

สหวริิยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากดั	มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	130	ล้าน

ปอนด์สเตอริง	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	130,000	หุ้น	มูลค่า

หุน้ละ	1,000	ปอนด์สเตอรงิ	โดยมทีนุช�าระแล้วจ�านวน	1	ล้านปอนด์

สเตอรงิ	ซึง่บรษิทัฯ	มสีดัส่วนการลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าวในอตัรา

ร้อยละ	100	

	 	เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	 ได้จ่ายช�าระค่าหุ้น 

ให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวน	 1	 ล้านปอนด์สเตอริง	 ซึ่ง 

คิดเป็นเงินจ�านวน	46.7	ล้านบาท

	 10.2	เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2553	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ

ครั้งที่	 6/2553	 ได้ให้สัตยาบันในการจัดตั้งบริษัท	 Redcar	 Bulk	

Terminal	จ�ากัด	ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2553	ที่

ประเทศสหราชอาณาจักร	 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	 2	ปอนด์ 

สเตอริง	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	2	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	ปอนด์

สเตอรงิ	มทีนุช�าระแล้วจ�านวน	2	ปอนด์สเตอรงิ	และถอืหุน้โดยบรษิทั	

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	

	 	 บริษัทฯ	 ยังมิได้รวมงบการเงินหรือบันทึกส่วนได้เสียของ

บริษัท	Redcar	Bulk	Terminal	จ�ากัด	ไว้ในงบการเงินรวม	ณ	วันที่	

31	ธนัวาคม	2553	เนือ่งจากเป็นเพยีงการด�าเนนิการเพือ่จดัตัง้บรษิทั

ในประเทศสหราชอาณาจักร	 โดยที่ยังไม่มีการท�าธุรกรรมใดๆ	และ

ณ	วนัทีใ่นงบดลุบรษิทัฯ	และบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	

ยังมิได้จ่ายช�าระค่าหุ้นให้แก่บริษัท	Redcar	Bulk	Terminal	จ�ากัด

11.  เงินลงทุนในการร่วมค้า

	 11.1	รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	 	 เงินลงทุนในการร่วมค้านี้เป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯ	และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

ราคาทุนบริษัท
งบการเงินรวม

255225522552 255325532553

(หน่วย	:	บาท)

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน-สุทธิ

ราคาทุนบริษัท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

255225522552 255325532553

(หน่วย	:	บาท)

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

25522553

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 ผลิตและจ�าหน่าย      

	 จ�ากัด	(มหาชน)	 	 เหล็กแผ่นรีดเย็น

	 	 	 ชนิดม้วน	 50.15	 50.15	 5,440,922,025	 5,440,922,025	 (938,125,000)	 (938,125,000)	 4,502,797,025	 4,502,797,025

      5,440,922,025	 5,440,922,025	 (938,125,000)	 (938,125,000)	 4,502,797,025	 4,502,797,025

บริษัท	เหล็กแผ่นรีด		 ผลิตและจ�าหน่าย      

	 เย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	 50.15	 50.15	 5,440,922,025	 5,440,922,025	 4,045,305,773	 3,838,851,915

รวม	 	 	 	 	 5,440,922,025	 5,440,922,025	 4,045,305,773	 3,838,851,915
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	 	 ในเดือนกันยายน	 2551	บริษัทฯ	 ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 

แปลงสภาพของบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 จากผู้ถือหุ้น

สัญชาติญี่ปุ่นจ�านวน	 335,790,500	 หุ้น	 ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น	

บริษัทฯ	ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	214,525,510	หุ้น	เป็น

หุ้นสามัญจ�านวน	 214,525,510	 หุ้น	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีเงินลงทุน 

ในหุ้นสามัญของบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น

จ�านวนรวม	415,537,850	หุ้น	และมีเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลง

สภาพเป็นจ�านวนรวม	121,264,990	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุน

รวมร้อยละ	50.15	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว	 (ผู้ถือหุ้น

บุริมสิทธิของบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 1	หุ้น 

มีสิทธิในการออกเสียงเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ	1	หุ้น)	

	 	 เนื่องจากในการลงทุนดังกล่าวข้างต้น	บริษัทฯ	 ได้เข้าท�า

สัญญาร่วมลงทุน	 (Joint	 Venture	Agreement)	 กับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น	 

ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นญี่ปุ ่นมีอ�านาจในการควบคุม 

ร่วมกัน	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน

ในการร่วมค้า	และบริษัทฯ	ใช้วิธีส่วนได้เสียส�าหรับเงินลงทุนในการ 

ร่วมค้าในงบการเงินรวม

	 11.2	ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)

	 	 ในระหว่างปีบริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงิน

ลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าในระหว่างปี

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินปันผลที่บริษัทฯ 
รับระหว่างปี

	 11.3	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 จ�านวนรวมส่วนได้เสียในสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ	มีอยู่ในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 

โดยคิดตามสัดส่วนของการลงทุนเป็นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25522553

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25522553

(หน่วย	:	ล้านบาท)

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 206,453,858	 (340,588,908)	 -	 -	

รวม	 	 	 206,453,858	 (340,588,908)	 -	 -

สินทรัพย์หมุนเวียน	 1,492	 1,455	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 5,786	 6,385	

รวมสินทรัพย์	 7,278	 7,840

หนี้สินหมุนเวียน	 2,021	 2,339	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 1,212	 1,662	

รวมหนี้สิน	 3,233	 4,001	

สินทรัพย์สุทธิ	 4,045	 3,839

รายได้	 9,125	 6,047	

ต้นทุนขาย	 (8,554)	 (6,110)	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (272)	 (162)	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 299	 (225)	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 (93)	 (116)	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธ ิ 206	 (341)
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	 	 บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้น�าที่ดิน	

อาคารและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปจดจ�านอง/จ�าน�าไว้ถึงบริษัท 

ผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นและสถาบันการเงินเพื่อค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น	 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและการออกหนงัสอืค�้าประกนั

เงินกู้ยืมระยะยาวของกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	29.2	(ฉ)

12.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	เป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งประกอบด้วย

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิราคาทุน

บริษัท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

255225522552 255325532553

(หน่วย	:	บาท)

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

25522553

13.  เงินมัดจ�าเพื่อซื้อสินทรัพย์

	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2553	บริษัทฯ	ได้ลงนามในบันทึกความ

เข้าใจกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร	 เพื่อเป็นการ

แสดงเจตนาในการพจิารณาเข้าท�ารายการซือ้สนิทรพัย์และธรุกจิซึง่

เป็นโรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้าประเภทเหลก็แท่งแบนของ

บริษัทนั้น	 สินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงที่ดิน	 อาคารโรงงาน	 ท่าเรือ	

สาธารณูปโภค	และสินค้าคงเหลือ	 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ	

500	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	ณ	วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	

บริษัทฯ	 ได้ช�าระเงินมัดจ�าจ�านวน	 10	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

(บริษัทฯ	 จ่ายแทนบริษัทย่อย)	 โดยบันทึกเป็นเงินมัดจ�าเพื่อซื้อ

สินทรัพย์ในงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	เงินมัดจ�านี้จะนับ

เป็นส่วนหนึ่งของเงินที่จ่ายเพื่อซื้อขายสินทรัพย์และธุรกิจ	 โดยเงิน

มดัจ�าดงักล่าวนีไ้ม่สามารถเรยีกคนืได้	เว้นแต่จะเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ	เช่น	การซื้อขายไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เนือ่งจากไม่ได้รบัความยนิยอมหรอืไม่ได้รบัใบอนญุาตในการด�าเนนิ

ธรุกจิ	เป็นต้น	บนัทกึความเข้าใจยงัได้ระบเุงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ	

ที่บริษัทฯ	 และบริษัทนั้นจะต้องด�าเนินการ	 ซึ่งรวมถึงการก�าหนด 

ให้ทัง้สองฝ่ายด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็จนเซน็สญัญาซือ้ขายสนิทรพัย์

และสัญญาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องภายในหกเดือนนับจากวันที่ลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจ	และหากจะขยายเวลาออกไปจะต้องมกีารตกลง

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

	 ขณะนี้บริษัทฯ	 อยู่ในระหว่างการด�าเนินการต่างๆ	 เช่น	 การ

ส�ารวจและตรวจสอบสนิทรพัย์	การจดัท�าร่างสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย์

และสญัญาอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	การเจรจากบัสถาบนัการเงนิเพือ่จดัหา

วงเงินกู้และการด�าเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ	 ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	32	 เพื่อใช้ในการจ่ายซื้อสินทรัพย์

ดังกล่าว

	 การด�าเนนิการซือ้ขายสนิทรพัย์ดงักล่าว	บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการ

ผ่านบริษัทสองบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสหราชอาณาจักร

บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	 ผลิตและจ�าหน่าย      

	 จ�ากัด	 	 เหล็กแผ่น

	 	 	 เคลือบสังกะสี	 3.70	 3.70	 293,999,500	 293,999,500	 (293,999,500)	 (293,999,500)	 -	 -

      293,999,500	 293,999,500	 (293,999,500)	 (293,999,500)	 -	 -
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	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์

โดยผู้ประเมินราคาอิสระในเดือนธันวาคม	2550	ตามรายกลุ่มของ

สินทรัพย์	ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้

 	 ที่ดินประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด	 

(Market	Approach)	

 	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ที่ใช ้ในกระบวนการผลิต/ให ้บริการ	 ถนน	 ท่าเทียบเรือและ

สาธารณูปโภค	และเรือลากจูงประเมินราคาโดยใช้วีธีมูลค่าต้นทุน

ทดแทนสุทธิ	(Depreciated	Replacement	Cost)	

	 รายละเอียดของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงตามราคา 

ที่ตีใหม่และค่าเสื่อมราคาสะสม	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	และ	

2552	มีดังนี้

2553

ที่ดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต/
ให้บริการ

ถนน
ท่าเทียบเรือ

และสาธารณูปโภค
และเรือลากจูง

ราคาทุนเดิม	-	สุทธิ

	 จากค่าเผื่อการด้อยค่า	 1,040,195,943	 1,990,626,194	 15,769,797,617	 131,784,179	 2,057,637,378	

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	 (52,828,009)	 1,134,953,223	 9,025,298,206	 26,088,666	 801,917,822	

ราคาที่ตีใหม่	 987,367,934	 3,125,579,417	 24,795,095,823	 157,872,845	 2,859,555,200

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม		

	 -	สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 1,180,580,983	 5,286,885,860	 112,183,131	 771,695,438	

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนเพิ่ม

	 จากการตีราคา	 -	 824,009,080	 3,269,678,325	 29,053,102	 435,364,909	

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ราคาที่ตีใหม่	 -	 2,004,590,063	 8,556,564,185	 141,236,233	 1,207,060,347

งบการเงินรวม
2552

(หน่วย	:	บาท)

ที่ดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต/
ให้บริการ

ถนน
ท่าเทียบเรือ

และสาธารณูปโภค
และเรือลากจูง

ราคาทุนเดิม	-	สุทธิ

	 จากค่าเผื่อการด้อยค่า	 1,040,195,943	 1,983,898,990	 15,649,249,214	 131,615,196	 2,057,552,879	

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	 (52,828,009)	 1,134,953,222	 9,025,298,206	 26,088,666	 801,917,821	

ราคาที่ตีใหม่	 987,367,934	 3,118,852,212	 24,674,547,420	 157,703,862	 2,859,470,700

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม		

	 -	สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 1,076,333,402	 4,785,393,535	 105,777,064	 695,578,943	

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนเพิ่ม																									

	 จากการตีราคา	 -	 767,012,160	 2,970,873,499	 27,899,242	 406,249,852	

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ราคาที่ตีใหม่	 -	 1,843,345,562	 7,756,267,034	 133,676,306	 1,101,828,795

(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม
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	 ในเดือนตุลาคม	 2549	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ 

สภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่	25/2549	โดยให้ทางเลือกในกรณีที่กิจการ

มกีารตรีาคาสนิทรพัย์เพิม่	สามารถเลอืกปฏบิตัโิดยค�านวณค่าเสือ่ม

ราคาทีต่ดัไปสูง่บก�าไรขาดทนุจากราคาต้นทนุเดมิ	แทนทีจ่ะค�านวณ

จากราคาที่ตีใหม่	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเลือกที่จะปฏิบัติ 

ตามประกาศดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย

ค�านวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบก�าไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ 

ก�าไรสุทธิและก�าไรต่อหุ ้นส่วนที่เป็นของผู ้ถือหุ ้นบริษัทใหญ่จะ

เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ที่ใช้ใน
กระบวนการ

ผลิต

ถนน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ที่ใช้ใน
กระบวนการ

ผลิต

ถนน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

(หน่วย	:	บาท)

2552

ราคาทุนเดิม	-	สุทธิค่าเผื่อการด้อยค่า	 664,503,067	 1,823,206,398	 15,600,821,808	 49,506,461	 664,503,067	 1,818,889,018	 15,494,406,093	 49,322,646

ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	 10,491,367	 1,103,366,527	 8,989,432,000	 27,739,994	 10,491,367	 1,103,366,527	 8,989,432,000	 27,739,994

ราคาที่ตีใหม่	 674,994,434	 2,926,572,925	 24,590,253,808	 77,246,455	 674,994,434	 2,922,255,545	 24,483,838,093	 77,062,640

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม	-	สุทธิ

	 จากค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 1,126,360,968	 5,141,128,735	 43,363,304	 -	 1,029,348,094	 4,652,545,885	 40,010,145

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	 -	 812,934,408	 3,245,019,919	 27,083,618	 -	 757,766,085	 2,947,831,653	 26,279,673

ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ราคาที่ตีใหม่	 -	 1,939,295,376	 8,386,148,654	 70,446,922	 -	 1,787,114,179	 7,600,377,538	 66,289,818

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

ก�าไรสุทธิ	(บาท)	 2,074,446,736	 945,463,564	 1,855,930,786	 1,240,780,886	

ก�าไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	 0.16	 0.07	 0.14	 0.09

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมียอด 

คงเหลือของเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้

สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี	

(ตามวิธีราคาทุน)	 เป็นจ�านวน	 19.8	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ	:	5.9	ล้านบาท)	

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอาคาร

และอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน

อยู่	 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน	 642.3	 ล้านบาท	 (2552	 :	

611.6	ล้านบาท)	 (เฉพาะของบริษัทฯ	 :	 431.6	 	ล้านบาท	 (2552	 :	

389.9	ล้านบาท))

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้น�าสินทรัพย์มูลค่าสุทธิตามบัญชี

จ�านวนประมาณ	19,396.7	ล้านบาท	(เฉพาะของบริษัทฯ	:	จ�านวน	

17,593.7	ล้านบาท)	ไปค�า้ประกนัเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร	เงนิกูย้มื

ระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16	และข้อ	17

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 29.1	 (ฉ)	 

ในระหว่างปี	 2550	และปี	 2551	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	

(บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด)	 ได้รับหนังสือแจ้งจากส�านักงาน 

ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพานให้ส่งมอบหนังสือ

รับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)	 ของบริษัทฯ	 จ�านวนรวม	 24	 

แปลง	ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวนรวม	123.1	ล้านบาท	และของ

บริษัทย่อยจ�านวน	 18	 แปลง	 ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวนรวม	 

187.6	 ล้านบาท	 ซึ่งมีถนนไปท่าเรือ	 โรงพักสินค้าของบริษัทย่อย 

ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ�านวน	 37.7	 ล้านบาทตั้งอยู ่บนที่ดิน 

ดังกล่าว	 เพื่อท�าการเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิ 

ในทีด่นิดงักล่าว	อย่างไรกต็ามเพือ่หลกัความระมดัระวงัในการจดัท�า 

งบการเงิน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 

ของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู ่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจ�านวนใน 

งบการเงินปีก่อนๆ	แล้ว
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

16.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ 

ค�า้ประกนัโดยการจ�าน�าวตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ

ของบริษัทฯ	และส�าหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้นและ

ระยะยาวจะมหีลกัประกนัเพิม่ด้วยการจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกู

สร้าง	 เครื่องจักร	และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย

สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ในล�าดับที่สองด้วย	ภายใต้ 

สญัญาเงนิกูย้มืระยะสัน้บรษิทัฯ	ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการ

ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 

การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในบริษัท	 ท่าเรือประจวบ	

จ�ากัด	และบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น 

บริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มี

อยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้นของบริษัท	 

เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค�้าประกันโดยการ

จ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการ

เอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 บริษัทฯ	 มีวงเงินเบิกเกินบัญชี 

และวงเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้เป็นจ�านวน	

3,246.8	ล้านบาท	(2552	:	จ�านวน	506.8	ล้านบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจ�านวน	85.0	ล้านบาท	(2552	:	

จ�านวน	85.0	ล้านบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	บริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 

จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู ้ยืม 

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้เป็นจ�านวน	112.0	ล้านบาท	

(2552	:	จ�านวน	61.0	ล้านบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 	 -	 931,232	 -	 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 	 	 	

	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 3.50	-	5.63	 1,578,000,000	 2,377,000,000	 1,570,000,000	 2,350,000,000

	 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 2.20	-	5.10	 10,992,950,796	 10,555,530,469	 10,992,950,796	 10,555,530,469

รวม		 	 12,570,950,796	 12,933,461,701	 12,562,950,796	 12,905,530,469

ราคาทุน	 81,559,043	 81,485,357	 80,593,585	 80,593,585

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	 5,397,146	 73,686	 5,397,146	 -

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (41,883,002)	 (33,623,606)	 (41,334,564)	 (33,171,714)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 45,073,187	 47,935,437	 44,656,167	 47,421,871

ค่าตัดจ�าหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับป ี 8,259,396	 8,149,811	 8,162,850	 8,059,358
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17.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

การช�าระคืนเงินกู้

	 17.1	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อลงวันที่ 	 15	

กันยายน	 2546	 จ�านวน	 5,600	 ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยตามอัตรา	 

MLR	หักร้อยละ	 1.5	ต่อปีตั้งแต่ปีที่	 1	 จนถึงปีที่	 3	นับตั้งแต่วันที่ 

ลงนามในสัญญา	อัตราดอกเบี้ยตามอัตรา	MLR	หักร้อยละ	1	ต่อปี

ตั้งแต่ปีที่	 4	 จนถึงปีที่	 5	 และอัตราดอกเบี้ยตามอัตรา	MLR	หัก 

ร้อยละ	0.5	ต่อปี	นับตั้งแต่ปีที่	6	 เป็นต้นไป	โดยช�าระดอกเบี้ยเป็น 

รายงวดสามเดือน

	 17.2	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อลงวันที่ 	 11	

กันยายน	 2546	 จ�านวน	 1,000	 ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยตามอัตรา 

คงที่ร้อยละ	 4	 ต่อปี	 นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่	 

30	 กันยายน	 2551	 และตามอัตรา	MLR	 หักร้อยละ	 0.5	 ต่อปี	 

นับตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	2551	 เป็นต้นไป	 โดยช�าระดอกเบี้ยเป็น 

รายงวดสามเดือน

	 	 เงินกู ้ยืมตามหมายเหตุข้อ	 17.1	 ข้อ	 17.2	 ค�้าประกัน 

โดยการจดจ�านอง/จ�าน�า	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 เครื่องจักร	และ

การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ

ให้แก่ผู ้ให้กู ้	 และส�าหรับธนาคารที่ให้กู ้ยืมทั้งประเภทระยะสั้น 

และระยะยาวยังมีหลักประกันเพิ่มในการจ�าน�าวัตถุดิบและสินค้า

ส�าเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ	 ในล�าดับที่สองเพิ่มด้วย	 

ภายใต้สญัญาเงนิกูย้มืนีบ้รษิทัฯ	ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการ

ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 

การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในบริษัท	 ท่าเรือประจวบ	

จ�ากัด	ตามอัตราที่ระบุในสัญญา	การจ�ากัดจ�านวนเงินปันผลที่จะ 

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี	 การห้ามบริษัทฯ	 น�าหุ้นสามัญของ

บริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุนไปจ�าน�าหรือก่อให้เกิดภาระผูกพัน

ใดๆ	เป็นต้น

17.1	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	6	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 มีนาคม	2548	จนถึงเดือนกันยายน	2556	 2,755,200,000	 3,673,600,000	 2,755,200,000	 3,673,600,000

17.2	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	6	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 กันยายน	2548	จนถึงเดือนกันยายน	2556	 560,000,000	 720,000,000	 560,000,000	 720,000,000

17.3	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	6	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 กันยายน	2552	จนถึงเดือนกันยายน	2558	 2,370,000,000	 2,990,000,000	 2,370,000,000	 2,990,000,000

17.4	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	3	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 ตุลาคม	2553	จนถึงเดือนกรกฎาคม	2556	 311,650,000	 -	 311,650,000	 -

17.5	 ช�าระคืนเป็นรายเดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 มกราคม	2549	จนถึงเดือนกันยายน	2557	 319,788,272	 444,480,582	 -	 -

17.6	 ช�าระคืนเป็นรายเดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 มิถุนายน	2550	จนถึงเดือนพฤษภาคม	2554	 -	 37,850,000	 -	 -

17.7	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	3	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 มิถุนายน	2550	จนถึงเดือนมีนาคม	2554	 -	 11,362,500	 -	 -

17.8	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	3	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 กันยายน	2551	จนถึงเดือนมิถุนายน	2554	 5,000,000	 13,000,000	 -	 -

17.9	 ช�าระคืนเป็นรายงวด	3	เดือน	เริ่มตั้งแต่เดือน

	 	 กุมภาพันธ์	2554	จนถึงเดือนพฤศจิกายน	2558	 30,000,000	 -	 -	 -

รวม		 	 6,351,638,272	 7,890,293,082	 5,996,850,000	 7,383,600,000

หัก	:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 (1,917,784,119)	 (1,799,257,539)	 (1,811,800,000)	 (1,698,400,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งป ี 4,433,854,153	 6,091,035,543	 4,185,050,000	 5,685,200,000
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		 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนความ

สามารถในการช�าระหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้	

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้รับจดหมายจากผู้ให้กู้	 โดยผู้ให้กู้ยินยอม

ผ่อนผนัชัว่คราวให้บรษิทัฯ	มอีตัราส่วนทางการเงนิส�าหรบังวดสิน้สดุ

วันที่	31	ธันวาคม	2553	ต�่ากว่าที่ระบุในสัญญาได้	ดังนั้น	ณ	วันที่ 

ในงบดุลบริษัทฯ	 จึงยังคงจัดประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงิน 

กูย้มืระยะยาวและเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

ตามก�าหนดช�าระเดิมในสัญญาเงินกู้

	 17.3	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญากู ้ยืมเงินลงวันที่ 	 16	

กันยายน	2551	จ�านวน	3,300	ล้านบาท	จ่ายช�าระคืนเป็นรายงวด

หกเดือนจ�านวน	 13	 งวด	 (งวดละ	 200	 ล้านบาท	ถึงงวดละ	 310	 

ล้านบาท)	 และคิดดอกเบี้ยตามอัตรา	MLR	หักร้อยละ	 1.5	 ต่อปี 

ตั้งแต่ปีที่	 1	 ถึงปีที่	 2	 อัตราดอกเบี้ยตามอัตรา	MLR	หักร้อยละ	1	 

ต่อปี	ตั้งแต่ปีที่	 3	ถึงปีที่	 4	และอัตราดอกเบี้ยตามอัตรา	MLR	หัก 

ร้อยละ	0.5	ต่อปี	ตั้งแต่ปีที่	5	เป็นต้นไป

	 	 เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจ�านอง/จ�าน�า	ที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลกูสร้าง	เครือ่งจกัร	และการโอนสทิธปิระโยชน์จากการเอาประกนั

ภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ให้แก่ผู ้ให้กู ้	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้

บรษิทัฯ	ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา	เช่น	

การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา	 การด�ารง

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ในบรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จ�ากดั	

(มหาชน)	 และบริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ตามอัตราที่ระบุใน

สัญญาเงินกู้	ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล	เป็นต้น

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนความ

สามารถในการช�าระหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้	

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้รับจดหมายจากผู้ให้กู้	 โดยผู้ให้กู้ยินยอม

ผ่อนผันชั่วคราวให้บริษัทฯ	มีอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวส�าหรับ

งวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	ต�่ากว่าที่ระบุในสัญญาได้	ดังนั้น	

ณ	 วันที่ในงบดุลบริษัทฯ	 จึงยังคงจัดประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าว

เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวและเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปีตามก�าหนดช�าระเดิมในสัญญาเงินกู้

	 17.4	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญากู ้ยืมเงินลงวันที่ 	 16	

กรกฎาคม	2553	จ�านวน	340	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยในอัตรา	MLR	

ลบด้วยอัตราร้อยละ	1.0	ต่อปี	

	 	 เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจ�าน�าเครื่องจักร	และการโอน

สิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ให้แก่ 

ผู ้ให้กู ้ 	 นอกจากนี้ภายใต้สัญญาเงินกู ้ยืมนี้ยังได้ระบุเงื่อนไข 

บางประการที่บริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติตาม	 เช่น	 ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ 

การก่อภาระหนี้ใหม่และน�าทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน	เป็นต้น

	 17.5	วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาเงินกู้ยืม

ระยะยาวลงวันที่	5	กันยายน	2546	และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไข/

เพิ่มเติมวันที่	28	ตุลาคม	2552	จ�านวน	650	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ย

ตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�าสามเดอืนบวกด้วยอตัราร้อยละ	3	

ต่อปี	ส�าหรับช่วง	2	ปีแรก	บวกด้วยอัตราร้อยละ	3.5	ต่อปี	ส�าหรับ 

ปีที่	3	และร้อยละ	4	ต่อปี	ตั้งแต่ปีที่	4	เป็นต้นไป	และมีก�าหนดช�าระ

คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ	5	ล้านบาท	ถึง	10	ล้านบาท	ตั้งแต่

เดอืนกรกฎาคม	2552	ถงึเดอืนสงิหาคม	2557	ส่วนงวดสดุท้ายช�าระ

คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน	และทุกครึ่งปีหาก

บรษิทัย่อยมผีลประกอบการจรงิสงูกว่าประมาณการทีบ่รษิทัย่อยได้

ให้ไว้แก่ธนาคารผูใ้ห้กู้	บรษิทัย่อยจะต้องจ่ายช�าระเงนิกูเ้พิม่เตมิตาม

วิธีการค�านวณที่ระบุไว้ในสัญญา

	 	 เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก

สร้างและท่าเทยีบเรอืส่วนต่อขยายของบรษิทัย่อย	และการโอนสทิธิ

ประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการก่อภาระหนี้ใหม่และน�าทรัพย์สินไปเป็นหลัก

ประกนั	และการรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ปัจจบุนั	เป็นต้น

	 	 ในระหว่างปีบรษิทัย่อยได้ช�าระเงนิกูส่้วนเพิม่เตมิจากเงนิงวด

ทีบ่รษิทัย่อยจะต้องจ่ายช�าระตามสญัญาเงนิกูเ้ป็นจ�านวน	76.2	ล้านบาท

	 17.6	วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาสินเชื่อ 

ลงวันที่	 23	มีนาคม	2550	และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไข/เพิ่มเติม 

วันที่	28	ตุลาคม	2552	จ�านวน	180	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยตามอัตรา	

MLR	ลบด้วยอตัราร้อยละ	0.5	ต่อปี	ช�าระคนืเงนิต้นงวดละ	3	ล้านบาท	

ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	2552	ถงึเดอืนเมษายน	2554	ส่วนงวดสดุท้าย

ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน

	 	 เงินกู ้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่ง 

ปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย

และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของ 

บริษัทย่อยที่ใช้เป็นหลักประกัน	ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ให้บริษัท

ย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	

การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ	ข้อจ�ากดัเกีย่วกบัการก่อภาระหนีใ้หม่

และการน�าทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน	 และการรักษาสัดส่วน 

การถือหุ้นของบริษัทฯ	ในบริษัทย่อยดังกล่าว	เป็นต้น	

	 	 บรษิทัย่อยได้จ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืนีท้ัง้จ�านวนแล้วในปีปัจจบุนั
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	 17.7	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาเงินกู ้ 

ลงวันที่	 2	ตุลาคม	2549	และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงิน 

กู้ยืมวันที่	 20	พฤษภาคม	2551	จ�านวน	27	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ย

ตามอัตรา	MLR	ลบด้วยอัตราร้อยละ	0.5	ต่อปี	

	 	 เงินกู ้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินแปลงหนึ่ง

พร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทของบริษัทย่อยและการโอนสิทธิ

ประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการก่อภาระหนี้ใหม่และการน�าทรัพย์สินไปเป็น

หลกัประกนั	และการรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ในบรษิทัย่อย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยตลอด

อายุสัญญาฉบับนี้

	 	 บริษัทย่อยได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมนี้ทั้งจ�านวนแล้วในปี

ปัจจุบัน

	 17.8	วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญากู้ลงวันที่ 

23	มิถุนายน	2551	จ�านวน	25	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยในอัตรา	MLR	

ลบด้วยอัตราร้อยละ	 0.5	 ต่อปี	 มีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกงวด	 

3	เดือน	งวดละไม่น้อยกว่าสองล้านบาท

	 	 เงินกู้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินแปลงหนึ่งพร้อม

สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทของบริษัทย่อยและการโอนสิทธิประโยชน์

จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่บริษัทย่อยใช้เป็นหลักประกัน	 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 

การขอความยินยอมจากผู้ให้กู้ก่อนจ่ายเงินปันผล	และการรักษา

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	

ของจ�านวนหุ ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยตลอดอายุสัญญาฉบับนี้	

เป็นต้น

 

	 17.9	วงเงินกู ้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาเงินกู ้ 

ลงวันที่	3	พฤศจิกายน	2553	จ�านวน	30	ล้านบาท	คิดดอกเบี้ยตาม

อัตรา	MLR	ลบด้วยอัตราร้อยละ	 1	 ต่อปี	 โดยช�าระดอกเบี้ยเป็น 

รายเดือน	 และช�าระคืนเงินกู้เป็นรายงวดสามเดือน	 งวดละ	 1.5	 

ล้านบาทนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก

	 	 เงินกู ้ยืมนี้ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินแปลงหนึ่ง

พร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทของบริษัทย่อยและการโอนสิทธิ

ประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน	 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบาง

ประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	

และการรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ในบรษิทัย่อยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยตลอดอายุสัญญา

ฉบับนี้

18.  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 7,876,743	 31,659,450	 -	 -

หัก	:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย	 (217,949)	 (1,484,364)	 -	 -

รวม		 7,658,794	 30,175,086	 -	 -

หัก	:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป	ี (7,532,397)	 (22,720,276)	 -	 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี 126,397	 7,454,810	 -	 -
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	 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่า

เครื่องจักร	 อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของ 

กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญา

มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	4	ปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้อง

จ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี รวม1 - 4 ปี

(หน่วย	:	บาท)

19.  ประมาณการหนี้สิน

	 ยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 

2553	และ	2552	จ�านวน	11.8	ล้านบาท	 เป็นประมาณการหนี้สิน

จากคดีฟ้องร้อง	 2	 คดี	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ 

การเงินข้อ	29.1	(ฉ)

20.  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 คือส่วนเกินทุนจากการ 

ตีราคาที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	ไม่สามารถน�าไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

21.  ส�ารองตามกฎหมาย
 

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	 2535	บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตาม

กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 7,744,192	 132,551	 7,876,743

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี					 (211,795)	 (6,154)	 (217,949)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	 7,532,397	 126,397	 7,658,794

ยอดคงเหลือต้นปี		 6,646,798,646	 6,974,531,885	 6,407,640,215	 6,715,052,182

หัก	:	การตัดจ�าหน่าย	 (371,364,132)	 (327,733,239)	 (353,160,535)	 (307,411,967)

ยอดคงเหลือปลายปี	 6,275,434,514	 6,646,798,646	 6,054,479,680	 6,407,640,215
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
25522553 25522553

(หน่วย	:	บาท)

22.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

23.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีในงบการเงินรวม	 ค�านวณขึ้น 

จากก�าไรของส่วนงานที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 

หลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายและหักออกด้วยรายได้ต่างๆ	 ที่ 

ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการค�านวณภาษี

	 บริษัทฯ	 ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี	 เนื่องจาก 

บริษัทฯ	มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนๆ	มากกว่าก�าไรสุทธิ

ของส่วนงานที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ส�าหรับปี

24.  การส่งเสริมการลงทุน
 

	 บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนส�าหรับกิจการการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	และเหล็กแผ่น 

รดีร้อนเคลอืบน�า้มนัตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุเลขที่	1438(2)/2547	

เมื่อวันที่	 8	 มิถุนายน	 2547	ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ	 

สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการการจ�าหน่ายเหลก็แผ่น

รีดร้อน	และเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ามันรวมกันไม่เกิน	1.6	ล้าน

ตันต่อปี	 เป็นระยะเวลา	 8	 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนั้น	(วันที่	13	พฤษภาคม	2547)	ได้รับยกเว้นอากร

ขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ	 ได้รับยกเว้น

อากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามาจากต่าง

ประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับ

ตั้งแต่วันน�าเข้าครั้งแรก	 และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของ 

ที่น�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปภายในระยะเวลา	 5	ปี	 นับตั้งแต่วัน 

น�าเข้าครั้งแรก

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 682,281,384	 610,651,364	 488,097,122	 439,982,896

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 784,910,656	 712,277,928	 662,350,018	 583,083,039

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	 793,483,936	 699,316,292	 782,353,416	 691,469,235

ค่าขนส่ง	 467,623,023	 240,400,914	 468,296,858	 242,772,780

ค่าซ่อมบ�ารุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	 45,148,023	 17,367,014	 372,582,277	 295,954,503

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 19,397,793	 27,741,466	 17,531,111	 27,032,671

ขาดทุนจากการบันทึก	(โอนกลับ)	บัญชีค่าเผื่อ																					

	 การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	 4,875,322	 (5,373,237,036)	 4,875,322	 (5,373,237,036)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 42,374,794,384	 33,166,139,148	 42,530,428,449	 33,277,118,203

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า	 (655,343,428)	 465,277,694	 (649,988,573)	 442,571,603
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รวมกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

255225522552 255325532553

(หน่วย	:	บาท)

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

	 บรษิทัย่อยสองแห่งได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน	สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญบางประการสามารถสรุป

ได้ดังต่อไปนี้

	 (ก)	 บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

ดังต่อไปนี้

  	 บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	1464(2)/2547	เมื่อวันที่	

10	มิถุนายน	2547	ส�าหรับกิจการขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล	

ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ	 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง 

การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของ

เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	 8	ปีนับ

ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(14	พฤศจิกายน	

2549)	ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมีจ�านวนไม่เกิน	

1,146	ล้านบาท	ทัง้นีจ้ะปรบัเปลีย่นตามจ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวม

ค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ท้จรงิในวนัเปิดด�าเนนิการตามโครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร

ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

  	 บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	1901(2)/2547	เมื่อวันที่	

29	ตลุาคม	2547	ส�าหรบักจิการเรอืก�าลงัสงู	ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด

บางประการ	สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนั้น	 (วันที่	 9	สิงหาคม	2548)	ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ทีไ่ด้รบัการยกเว้นดงักล่าวมจี�านวนไม่เกนิ	103	ล้านบาท	ทัง้นีจ้ะปรบั

เปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

ทีแ่ท้จรงิในการเปิดด�าเนนิงานตามโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและ

ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ

อนุมัติ	

	 (ข)	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ได้รับสิทธิพิเศษทาง

ภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัการผลติเครือ่งจกัร

และอุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	 

การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม	 และ

โครงสร้างโลหะส�าหรบังานอตุสาหกรรม	ตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ

เลขที่	 1783(2)/2550	 เมื่อวันที่	 27	มิถุนายน	2550	ภายใต้เงื่อนไข 

ที่ก�าหนดบางประการ	 สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของเงินลงทุน	ไม่รวม

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	 8	 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่ม 

มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับ 

การยกเว้นดงักล่าวมจี�านวนไม่เกนิ	167	ล้านบาท	ทัง้นีจ้ะปรบัเปลีย่น

ตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริง

ในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม	 ได้รับยกเว้น

อากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการอนมุตัิ	และได้รบั

ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบเป็นระยะเวลา	 5	 ปีนับตั้งแต่ 

เริ่มน�าเข้าวัตถุดิบครั้งแรก	ปัจจุบันบริษัทฯ	ยังไม่มีรายได้ที่เกิดจาก

การประกอบการตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

รายได้จากการขาย	 	 	 	 	 	

	 รายได้จากการขายในประเทศ	 30,705,744,058	 26,097,113,570	 14,462,587,432	 3,835,827,500	 45,168,331,490	 29,932,941,070

	 รายได้จากการส่งออก	 1,799,797,223	 3,151,704,376	 816,821,388	 103,158,720	 2,616,618,611	 3,254,863,096

รวมรายได้จากการขาย	 32,505,541,281	 29,248,817,946	 15,279,408,820	 3,938,986,220	 47,784,950,101	 33,187,804,166

	 รายได้ของบรษิทัฯ	ส�าหรบัปีจ�าแนกตามกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุและไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุสามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้
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	 รายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยส�าหรับปี	จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

25.  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

รวมกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม

งบการเงินรวม

255225522552 255325532553

(หน่วย	:	บาท)

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

รายได้	 	 	 	 	 	

	 รายได้จากการขายและให้บริการในประเทศ	 30,793,428,749	 26,112,377,357	 14,654,740,879	 4,027,781,808	 45,448,169,628	 30,140,159,165

	 รายได้จากการขายและให้บริการส่งออก	 1,799,797,223	 3,151,704,376	 841,629,116	 124,385,288	 2,641,426,339	 3,276,089,664

รวมรายได้	 32,593,225,972	 29,264,081,733	 15,496,369,995	 4,152,167,096	 48,089,595,967	 33,416,248,829
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27. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และพนักงานบริษัทฯ	ได้ร่วมกันจัดตั้ง

กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	

พ.ศ.	2530	โดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และพนักงานจะจ่ายสมทบ

เข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	5	ถงึร้อยละ	10	ของเงนิเดอืน	

กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน

กสกิรไทย	จ�ากดั	และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจาก

งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2553	

บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุเป็นจ�านวนเงนิ	30.1	

ล้านบาท	(2552	:	30.6	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	:	22.0	

ล้านบาท	(2552	:	22.3	ล้านบาท))

28. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

	 เมื่อวันที่	 26	พฤษภาคม	2553	ที่ประชุมกรรมการของบริษัท	

ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	 31	

มนีาคม	2553	ในอตัราหุน้ละ	1.25	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้	

50	ล้านบาท	

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 29.1	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ	

	 	และบริษัทย่อยประกอบด้วย

  ก)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีรายจ่ายฝ่ายทุน

จ�านวน	96.2	ล้านบาท	จ�านวน	0.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	และ

จ�านวน	 0.7	 ล้านยูโร	 ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 

และอุปกรณ์

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 บริษัท	 เวสท์โคสท์	 

เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน	2.2	

ล้านบาท	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

	 	 ข)	 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	บริษัทฯ	มีภาระผูกพัน 

เกีย่วกบัการซือ้วตัถดุบิเป็นจ�านวน	146.0	ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

	 	 ค)	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้อง

กบัการเช่าทีด่นิ	บ้านพกัพนกังาน	พืน้ทีใ่นอาคารส�านกังาน	ยานพาหนะ	

และอุปกรณ์	อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่	1	ปี	ถึง	4	ปี

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ด�าเนินงาน	ดังนี้

งบการเงินรวม
(หน่วย	:	ล้านบาท)

จ่ายช�าระภายใน

	 1	ปี	 5.8	 2.9

	 1	ถึง	4	ปี	 3.0	 1.5

	 รวม	 8.8	 4.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ง)	 ภาระผูกพันอื่น

	 	 	 1)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีภาระผูกพัน

จากการท�าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดอุปุกรณ์และสญัญาซ่อมบ�ารงุ

เป็นจ�านวน	705.6	ล้านบาท	จ�านวน	5.5	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

และจ�านวน	4.0	ล้านยูโร	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีภาระผูกพัน

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ 

และธุรกิจตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 13	 

เป็นจ�านวน	0.3	ล้านปอนด์สเตอริง	จ�านวน	0.3	ล้านเหรียญสหรัฐ 

อเมริกา	และจ�านวน	 3.0	 ล้านบาท	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีภาระ 

ผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามผลส�าเร็จของงาน	(Success	fee)	

ตามจ�านวนที่ระบุในสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งบริษัทฯ 

จะจ่ายเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินสามารถหาแหล่งเงินกู้เพื่อรองรับ

การเข้าซื้อสินทรัพย์และการด�าเนินการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว

ประสบผลส�าเร็จ

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีภาระผูกพัน

จากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน	 13.0	

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

	 	 	 2)	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	บริษัท	 เวสท์โคสท์	 

เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญา 

จ้างเหมา	 และสัญญาบริการที่จะต้องช�าระเป็นจ�านวน	 12.0	 

ล้านบาท
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	 	 	 3)	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	

จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�าสัญญาบริการ 

เป็นจ�านวน	0.2	ล้านบาท

  จ)	 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

มหีนงัสอืค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย

เป็นจ�านวน	127.9	ล้านบาท	และจ�านวน	0.1	ล้านปอนด์สเตอริง	

(เฉพาะของบริษัทฯ	:	109.9	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ดังนี้

	 	 	 1)	 หนังสือค�้าประกันธนาคารของบริษัทฯ	 จ�านวน	

109.9	ล้านบาท	ประกอบด้วยหนงัสอืค�า้ประกนัเพือ่ค�า้ประกนัการใช้ 

ไฟฟ้าจ�านวน	 104.5	 ล้านบาท	 หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกัน 

ค่าเสยีหายทีถ่กูกรมป่าไม้ฟ้องร้องในข้อหาละเมดิบกุรกุแผ้วถางป่า

สงวนแห่งชาติจ�านวน	 3.9	 ล้านบาท	 และหนังสือค�้าประกันอื่น 

จ�านวน	1.5	ล้านบาท

	 	 	 2)	 หนังสือค�้าประกันธนาคารของบริษัทย่อยจ�านวน	

18.0	ล้านบาท	และ	0.1	ล้านปอนด์สเตอริง	ประกอบด้วยหนังสือ 

ค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการจัดตั้งท�าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพัก

สนิค้าให้ไว้แก่กรมศลุกากรจ�านวน	11.0	ล้านบาท	หนงัสอืค�า้ประกนั

เพื่อการค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน	5.8	ล้านบาท	

และ	0.1	ล้านปอนด์สเตอริง	 และหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกัน

การใช้ไฟฟ้าจ�านวน	1.2	ล้านบาท

	 	 ฉ)	 ข้อพิพาทและคดีฟ้องร้อง

   ข้อพิพาท

	 	 	 1)	 ในระหว่างปี	 2550	และปี	 2551	บริษัทฯ	 และ 

บรษิทัย่อยแห่งหนึง่	(บรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั)	ได้รบัหนงัสอืแจ้ง

จากส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพานให้ 

ส่งมอบหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)	 ของบริษัทฯ

จ�านวนรวม	24	แปลง	ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน	123.1	ล้านบาท	

และของบริษัทย่อยจ�านวน	18	แปลง	ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน	

187.6	ล้านบาท	ซึ่งมีถนนไปท่าเรือ	โรงพักสินค้าของบริษัทย่อยซึ่งมี

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	จ�านวน	37.7	ล้านบาท	ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว	

เพื่อท�าการสอบสวนเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่ง 

เพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว	 โดย

เมื่อวนัที	่16	พฤศจกิายน	2550	และวนัที	่25	สงิหาคม	2551	บรษิทัฯ	

และบริษัทย่อยได้ออกหนังสือคัดค้านการพิจารณาเพิกถอนหรือ

แก้ไขเอกสารสิทธิ์	 น.ส.	 3	 ก.	 ดังกล่าว	 โดยยื่นต่อส�านักงานที่ดิน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์สาขาบางสะพาน	เนือ่งจากทีด่นิดงักล่าวเป็น

ที่ดินที่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย	ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

ของรฐั	อย่างไรกต็ามเพือ่หลกัความระมดัระวงัในการจดัท�างบการเงนิ	

บรษิทัฯ	และบริษัทย่อยจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและ

สนิทรพัย์ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิดงักล่าวทัง้จ�านวนในงบการเงนิปีก่อนๆ	แล้ว

	 	 	 	 เมื่อวันที่	5	มกราคม	2553	ได้มีค�าสั่งอธิบดีกรม

ทีด่นิให้เพกิถอนเอกสารสทิธิท์ีด่นิตามหนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์	

(น.ส.	 3	 ก.)	 ดังกล่าวข้างต้นส�าหรับที่ดินเกือบทั้งหมดที่บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้เคยท�าหนังสือคัดค้านต่อส�านักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ไปแล้ว	 โดยเมื่อวันที่	 28	มกราคม	2553	บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้ออกหนังสือเพื่อยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวต่อ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	และเมื่อวันที่	 25	พฤษภาคม	 2553	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

โดยรองปลดักระทรวงมหาดไทย	ซึง่ผลการพจิารณาสรปุได้ว่าค�าสัง่

อธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรอง 

การท�าประโยชน์	(น.ส.	3	ก.)	นั้นเป็นค�าสั่งที่ชอบแล้ว	โดยเมื่อวันที่	

27	พฤษภาคม	2553	ส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขา

บางสะพานได้เรียกให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยท�าการส่งหนังสือ

รับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.	3	ก.)	ดังกล่าวให้ส�านักงานที่ดินเพื่อ

ท�าการขีดฆ่า	และหากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่ส่งหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ดงักล่าว	ทางส�านกังานทีด่นิกจ็ะได้ด�าเนนิการออก

ใบแทนหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	ก.)	ดังกล่าวต่อไป	

ซึง่เมือ่วนัที	่9	กรกฎาคม	2553	ส�านกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	

สาขาบางสะพานได้ท�าการออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์	

(น.ส.	3	ก.)	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

	 	 	 	 วันที่	20	สิงหาคม	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ได้ยืน่ฟ้องเจ้าพนกังานทีด่นิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	สาขาบางสะพาน	

ต่อศาลปกครองกลาง	 เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษา 

เพิกถอนการออกประกาศใบแทนหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	

(น.ส.	3	ก.)	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยดังกล่าว	พร้อมกันนี้บริษัทฯ

และบริษัทย่อยยังได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก�าหนด

มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดี

ด้วย	 โดยศาลได้รับค�าฟ้องไว้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่	 21	 กันยายน	

2553	ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

	 	 	 	 วันที่	 1	กันยายน	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

ได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาล

ปกครองกลาง	 โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอน

ค�าสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่	5	มกราคม	2553	ที่ได้มีค�าสั่งเพิกถอน

และแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	

(น.ส.	3	ก.)	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และให้เพิกถอนค�าวินิจฉัย
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อุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 พร้อมกับขอให้ศาล 

ก�าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอค�าสั่งศาล

ปกครองกลางและการยื่นค�าให้การของผู้ถูกฟ้องคดี	

	 	 	 	 เมื่อวันที่ 	 20	 ธันวาคม	 2553	 นายอ�าเภอ

บางสะพาน	ในฐานะเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุและรกัษาป่าสงวนแห่งชาติ	

ป่าคลองแม่ร�าพงึ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ได้มคี�าสัง่เป็นหนงัสอืแจ้ง

แก่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยว่าภายในวันที่	 30	มกราคม	2554	 ให้

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยออกจากที่ดิน	 และงดเว้นการกระท�าใดๆ	 

ในเขตที่ดิน	 ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค�าสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ 

ที่ดินตามหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.	3	ก.)	และส�านักงาน

ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกใบแทนหนังสือรับรองการท�า

ประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)	 ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยดังกล่าว	และ 

เมื่อวันที่	 7	 มกราคม	2554	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือ

อุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครองต่อนายอ�าเภอบางสะพาน	ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของนายอ�าเภอบางสะพาน

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยเชื่อว่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร	ก็จะไม่มีผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ

   คดีฟ้องร้อง

	 	 	 1)	 บริษัทฯ	 ถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหา

ละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ	 โดยกรมป่าไม้ได้เรียกร้อง 

ค่าเสียหายจากบริษัทฯ	 เป็นจ�านวน	4.9	ล้านบาท	ต่อมาเมื่อวันที่	 

1	กันยายน	2548	ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีค�าพิพากษาให้

บริษัทฯ	 ช�าระค่าเสียหายเป็นจ�านวน	 2	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ย 

ในอัตราร้อยละ	 7.5	ต่อปี	 ให้แก่กรมป่าไม้นับแต่วันฟ้อง	 โดยเมื่อ 

วันที่	 14	กรกฎาคม	2549	บริษัทฯ	 ได้น�าหนังสือค�า้ประกันจ�านวน	 

3.9	 ล้านบาท	 ไปวางต่อศาลเพื่อเป็นการทุเลาการบังคับคดีใน 

ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์	 และเมื่อวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2552	 

ศาลอุทธรณ์ได้มีพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ดังกล่าว	 (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	 โดยให้บริษัทฯ	 ช�าระ 

ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่กรมป่าไม้เป็นเงินจ�านวนประมาณ	 

4.0	ล้านบาท	ในเดอืนมนีาคม	2552	บรษิทัฯ	ได้ยืน่ฎกีาค�าพพิากษา

ของศาลอุทธรณ์	ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	

	 	 	 	 อย่างไรกต็าม	เพือ่หลกัความระมดัระวงัในการจดั

ท�างบการเงิน	บริษัทฯ	 ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผล

ของคดีดังกล่าวจ�านวน	4.0	ล้านบาทไว้ในปี	2552	แล้ว

	 	 	 2)	 ในเดอืนมนีาคม	2547	บรษิทัฯ	ถกูฟ้องเป็นจ�าเลย

ร่วมในคดีแพ่ง	2	คดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้	โดยบริษัทฯ	ถูกเรียกร้อง

ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ	126	ล้านบาท	อันเป็นผลสืบเนื่อง

มาจากบริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง	 

ซึ่งต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม	2548	 โจทก์ทั้ง	 2	 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ 

ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 

อันเป็นศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้	และเรียกค่าเสียหาย

รวมเป็นเงินประมาณ	 80	 ล้านบาท	 โดยในเดือนธันวาคม	 2548	 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 ได้มี 

ค�าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน	 เนื่องจากเป็น 

ข้อพิพาทเดียวกัน	และในวันที่	20	พฤษภาคม	2552	ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีค�าพิพากษาให้

บริษัทฯ	 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม	 200,000	 เหรียญสหรัฐ 

อเมริกาพร้อมดอกเบี้ย	 นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ	 

รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล	 ในเดือนสิงหาคม	 2552	

บริษัทฯ	ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลฎีกา	ซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา	 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2552	 

โจทก์รายหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ยุติคดีและไม่ติดใจที่จะบังคับ

ช�าระหนี้กับบริษัทฯ	ตามค�าพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ	 และบริษัทฯ	 ได้ท�าการถอนอุทธรณ์

ส�าหรับโจทก์รายดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2552	จึงเหลือ

ข้อพิพาทที่อยู ่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกากับโจกท์เพียง 

รายเดียว

	 	 	 	 อย่างไรกต็ามเพือ่หลกัความระมดัระวงัในการจดั

ท�างบการเงิน	บริษัทฯ	 ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผล

ของคดีดังกล่าวจ�านวน	7.8	ล้านบาทไว้ในปี	2552	แล้ว

	 29.2	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่	

	 	ควบคุมร่วมกัน	 (บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด		

	 	(มหาชน))	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.15

 	 ก)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน	0.8	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

จ�านวน	392.2	ล้านเยน	และจ�านวน	59.4	ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาซื้ออุปกรณ์ของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต	ซึ่งมีก�าหนดส่ง

มอบสินค้าระหว่างเดือนมกราคม	2554	ถึงเดือนพฤษภาคม	2555

  ข)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบและสาร	

	 	 	 เคมี

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเป็นจ�านวน	 2.0	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	และจ�านวน	50.6	ล้านบาท	และมีภาระผูกพันตาม

สัญญาซื้อสารเคมีเพื่อการผลิตดังนี้
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	 	 	 1)		 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสารเคมีเป็นจ�านวน	 

5.2	ล้านบาท	สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดวันที่	30	เมษายน	2554	

	 	 	 2)		 ภาระผกูพนัตามสญัญาระยะยาวอาย	ุ15	ปี	สิน้สดุ

วันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2555	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีข้อผูกพัน 

ที่จะต้องสั่งซื้อสารเคมีขั้นต�่าเดือนละ	0.4	ล้านบาท

	 	 ค)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการเช่าพื้นที่ในอาคารรถยนต์	 และอุปกรณ์อายุของสัญญามี 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	1	ปี	ถึง	5	ปี	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ด�าเนินงาน	ดังนี้

จ่ายช�าระภายใน

	 1	ปี	 	 9.2

	 1	ถึง	5	ปี	 	 7.8

ล้านบาท

	 	 ง)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการอื่น

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการอื่นเป็นจ�านวน	35.9	ล้านบาท	

	 	 จ)	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

	 	 	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันตามสัญญา

บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลา	

14	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีค่าบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ�านวน	

11.5	ล้านบาท	

	 	 ฉ)	 หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกันมี

หนงัสอืค�า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั

เหลืออยู่เป็นจ�านวน	 26.8	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 และจ�านวน	

163.4	ล้านบาท	ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการ

ตามปกติธุรกิจของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 ซึ่งประกอบด้วย	 

หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	

26.8	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 เพื่อค�้าประกันอากรขาเข้าในการ 

น�าเข้าวัตถุดิบจ�านวน	 120.5	 ล้านบาท	และเพื่อค�้าประกันการใช้

ไฟฟ้าและอื่นๆ	จ�านวน	42.9	ล้านบาท

30.  เครื่องมือทางการเงิน

	 30.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 	 ก)		 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 และ	

	 	 	 บริษัทย่อย

	 	 	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 107	 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	

ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้า	 

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เงินทดรองจ่าย

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 เงินเบิกเกินบัญชี 

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้และ

เงนิทดรองรบัจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	เจ้าหนีอ้ืน่	เงนิกูย้มืระยะยาว	

และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ	บริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	

และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า	ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการ

พิจารณาก�าหนดวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้า	 หรือก�าหนดให้มี 

นโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม	ดงันัน้	บรษิทัฯ	

และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญั

จากการให้สินเชื่อ	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีลูกค้า 

รายใหญ่จ�านวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันท�าให้
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บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวัของการให้สนิเชือ่	

จ�านวนสูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้

สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบดุล	

   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

ที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

การเงินและสัญญาเช่าซื้อ	 และเงินกู ้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	 

อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ 

มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ย 

คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ยของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ย	 และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มี 

อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มี 

การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

ถึงก่อน)	ได้ดังนี้	

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

งบการเงินรวม
(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

รวมไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 121.4	 48.0	 169.4	 0.10	-	0.75

ลูกหนี้การค้า	 -	 -	 -	 2,962.0	 2,962.0	 -

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 0.9	 0.9	 -

	 	 -	 -	 121.4	 3,010.9	 3,132.3

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน	 -	 -	 12,571.0	 -	 12,571.0	 2.20	-	5.63

เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 -	 3,157.5	 3,157.5	 -

เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 41.6	 41.6	 -

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 -	 -	 -	 43.2	 43.2	 -

เจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 57.9	 57.9	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	 -	 -	 6,351.6	 -	 6,351.6	 5.00	-	5.81

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 7.5	 0.1	 -	 -	 7.6	 6.75	-	7.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 3.0	 3.1	 -	 -	 6.1	 4.29	-	6.78

	 	 10.5	 3.2	 18,922.6	 3,300.2	 22,236.5
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   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญ 

อันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ	

บริษัทฯ	 ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใน

บางกรณ	ีซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญาไม่เกนิหนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื

ในการบริหารความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

รวมไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

	 	 	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือ 

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	

ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สกุลเงิน สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน
ทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา	 13.0	 254.9	 30.0063	 30.2963

ยูโร	 	 -	 1.4	 -	 40.2464

ลีร์อิตาลี	 -	 1.8	 -	 0.0208

เยน	 	 -	 1.3	 -	 0.3742

ปอนด์สเตอริง	 1.8	 0.1	 46.4413	 47.1522

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 -	 -	 57.6	 0.7	 58.3	 0.10	-	0.50

ลูกหนี้การค้า	 -	 -	 -	 2,918.6	 2,918.6	 -

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 1.5	 1.5	 -

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 381.6	 381.6	 -

	 	 -	 -	 57.6	 3,302.4	 3,360.0

หนี้สินทางการเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน	 -	 -	 12,563.0	 -	 12,563.0	 2.20	-	5.10

เจ้าหนี้การค้า	 -	 -	 -	 3,143.0	 3,143.0	 -

เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 69.9	 69.9	 -

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 -	 -	 -	 43.1	 43.1	 -

เจ้าหนี้อื่น	 -	 -	 -	 49.2	 49.2	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	 -	 -	 5,996.9	 -	 5,996.9	 5.00	-	5.81

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 2.2	 2.3	 -	 -	 4.5	 4.94	-	6.78

	 	 2.2	 2.3	 18,559.9	 3,305.2	 21,869.6
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	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	บริษัทฯ	มีจ�านวนเงินตรา

ต่างประเทศที่ตกลงซื้อตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้าเป็นจ�านวน	0.4	ล้านยูโร	ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน	1	ปี

	 	 ข)		 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่	

	 	 	 ควบคุมร่วมกัน	 (บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย		

	 	 	 จำากัด	(มหาชน))	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50.15

	 	 	 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกิจการที่ควบคุม 

ร่วมกันตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 107	 “การ 

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	

ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้า	 

เจ้าหนี้การค้า	 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้อื่น	 เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาว	กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมคีวามเสีย่ง

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	 และมีนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงดังนี้

   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 	 	 กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้	 โดย

การพจิารณาก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่ทีจ่ะให้กบัลกูค้า	หรอืคูส่ญัญาและ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญาอย่างสม�่าเสมอ	

ดังนั้น	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 

ที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ

	 	 	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 	 กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

ที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้	อย่างไรกต็าม	

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง 

กับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกิจการ

ที่ควบคุมร่วมกันจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภท

อตัราดอกเบีย้	และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัรา

ดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนดหรอืวนัทีม่กีารก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่	 (หากวันที่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	 

ได้ดังนี้	

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 73	 -	 73	 0.01	-	0.25

ลูกหนี้การค้า	 -	 358	 358	 -

	 	 	 73	 358	 431	

หนี้สินทางการเงิน    

เงินกู้ยืมระยะสั้น	 2,559	 -	 2,559	 3.23	-	3.77

เจ้าหนี้การค้า	 -	 488	 488	 -

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 30	 30	 -

เจ้าหนี้อื่น	 -	 34	 34	 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	 1,860	 -	 1,860	 0.58	-	0.94

	 	 	 4,419	 552	 4,971
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   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีความเสี่ยงจากอัตราแลก-

เปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิค้าและเงนิกูย้มื

เป็นเงินตราต่างประเทศ	กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เข้าท�าสัญญา 

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	และสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิ	

(Currency	Swap	Agreement)	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

ความเสีย่ง	สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ามอีายไุม่เกนิ

หนึ่งปี

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

จ�านวน	 64.4	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 (มีอัตราแลกเปลี่ยน	 

30.30	บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา)	และจ�านวน	9.1	ล้านเยน	

(มีอัตราแลกเปลี่ยน	0.37	บาทต่อหนึ่งเยน)

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ดังนี้

วันที่ครบก�าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตาม                        

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

	 8.0	 มกราคม	2554	 30.015

	 7.5	 มิถุนายน	2554	 32.500

มูลค่าตามสัญญา
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกันมียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินส�าหรับการจ่ายช�าระเงินต้น

ของเงินกู้ยืมระยะยาวดังนี้

วันที่ครบก�าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตาม                        
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

(บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

	 4.5	 มิถุนายน	2554	 35.735

	 4.5	 มิถุนายน	2554	 35.745

	 18.0	 ธันวาคม	2554	-	มิถุนายน	2556	 35.720

	 18.0	 ธันวาคม	2554	-	มิถุนายน	2556	 35.740

มูลค่าตามสัญญา
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 30.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 	 ก)		 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินของ	

	 	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 	 	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย

ตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรูแ้ละ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น

อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการก�าหนดมูลค่า

ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม

จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ	หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดั

มูลค่าที่เหมาะสม	

	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีารประมาณมลูค่ายตุธิรรม

ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดใน

ระยะเวลาอันสั้น	 ได้แก่	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ลูกหนี้การค้า	

ลกูหนีแ้ละเงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	เงนิเบกิเกนิบญัชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้และ

เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	และเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

	 	 	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน

หรอืไม่มรีาคาซือ้ขายในตลาด	แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตาม

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน	
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	 	 	 เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

	 	 	 เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

	 	 	 ตราสารอนพุนัธ์	ก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาด

ล่าสุด	ณ	วันที่ในงบดุลส�าหรับตราสารอนุพันธ์ที่มีลักษณะ	เงื่อนไข

และวันครบก�าหนดใกล้เคียงกัน	 ที่ค�านวณโดยสถาบันการเงิน 

ที่น่าเชื่อถือ	

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 มูลค่ายุติธรรมของ 

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญมีมูลค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับ

มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล	 นอกจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวนศูนย์บาท	 โดยมีมูลค่ายุติธรรม

จ�านวน	64.0	ล้านบาท

	 	 ข)		 มลูค่ายตุธิรรมของกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั	(บรษิทั		

	 	 	 เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จำากดั	(มหาชน))	ซึง่บรษิทัฯ	

	 	 	 ถือหุ้นร้อยละ	50.15	

	 	 	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขาย

ตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรูแ้ละ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น

อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 วิธีการก�าหนดมูลค่า

ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม

จะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ	หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดั

มูลค่าที่เหมาะสม	

	 	 	 กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมกีารประมาณมลูค่ายตุธิรรม

ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดใน

ระยะเวลาอันสั้น	 ได้แก่	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ลูกหนี้การค้า	

เจ้าหนี้การค้า	 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี 

ที่แสดงในงบดุล

	 	 	 เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบั

อตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

	 	 	 ตราสารอนพุนัธ์	ก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาด

ล่าสุด	ณ	วันที่ในงบดุลส�าหรับตราสารอนุพันธ์ที่มีลักษณะ	เงื่อนไข

และวันครบก�าหนดใกล้เคียงกัน	 ที่ค�านวณโดยสถาบันการเงิน 

ที่น่าเชื่อถือ	

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

มีตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมดังนี้

มูลค่ายุติธรรม
(ขาดทุน)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ตราสารอนุพันธ์  

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 1,608	 (216)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 484	 (16)

มูลค่าตามสัญญา
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31.  การบริหารจัดการทุน 

	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	และ

กลุ่มบริษัท	 คือ	 การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม 

และการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 

รวมทัง้การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิให้เป็นไปตามสญัญาเงนิกูย้มื

	 ตามงบดุล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ	 1.14	 :	 1	 (2552	 :	 1.41	 :	 1)	 และบริษัทฯ 

มีอัตราส่วนเท่ากับ	1.19	:	1	(2552	:	1.45	:	1)

32.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

	 32.1	การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทฯ

	 	 เมื่อวันที่	 25	มกราคม	 2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่	1/2554	ของบริษัทฯ	มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 ก)	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�านวน	220,000	หุ้น	

มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออก

จ�าหน่ายของบริษัทฯ	ซึ่งภายหลังการลดทุน	จ�านวนทุนจดทะเบียน

ของบรษิทัฯ	จะลดลงจาก	13,101,500,000	บาท	เป็น	13,101,280,000 

	บาท	

	 	 ข)	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ	จ�านวน	5,240,512,000	

บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	 13,101,280,000	บาท	 เป็น

จ�านวน	18,341,792,000	บาท	โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	

5,240,512,000	หุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

	 	 ค)	 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	5,240,512,000	หุน้	

มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ดังต่อไปนี้

	 	 	 1)	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	 2,620,256,000	 หุ้น 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ในอัตราจัดสรร	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	และก�าหนดราคาเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ที่	 1.20	บาทต่อหุ้น	หากมีหุ้นเหลือให้จัดสรรให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจ�านงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนการจองซื้อ	

และหากยงัมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิอกี	ให้น�าหุน้

ที่เหลือเสนอขายให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ท�าหน้าที่

เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	หรอืให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั

ในราคาไม่ต�่ากว่าหุ้นละ	1.20	บาท	โดยมีก�าหนดระยะเวลาจองซื้อ

และช�าระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่	 15	 ถึงวันที่	 

22	กุมภาพันธ์	2554

	 	 	 2)	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	 2,620,256,000	 หุ้น 

ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกัน	ในราคาไม่ต�่ากว่าหุ้นละ	1.20	บาท

	 	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตาม 

ข้อ	ก)	และข้อ	ข)	กับกระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนมกราคม	2554

	 32.2	การเข้าซื้อสินทรัพย์และการเข้าทำาสัญญากู้ยืมเงิน	

	 	 เพือ่ใช้ในการเข้าซือ้สนิทรพัย์ทีเ่ป็นโรงงานถลงุเหลก็

	 	 เมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งที่	 1/2554	 ของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 ด�าเนินการ 

ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 ก)	 ซือ้สนิทรพัย์และธรุกจิในผลติภณัฑ์	Teesside	Cast	

Products	 (“TCP”)	 จากบริษัท	ทาทาสตีล	ยูเค	จ�ากัด	 (การเข้าซื้อ

กจิการ)	โดยซือ้ผ่านบรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	ยเูค	

จ�ากดั	รวมทัง้การกระท�าการอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัการเข้าซือ้กจิการ

	 	 ข)	 ลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยเูค	จ�ากดั	และ/หรอืให้เงนิกูย้มืแก่บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	ยเูค	

จ�ากัด	เพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

	 	 ค)	 เจรจาต่อรองและท�าสัญญาสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน	

24,000	ล้านบาท	และท�าหนังสือค�้าประกันให้กับสถาบันการเงิน 

ผู้ให้กู้ส�าหรับวงเงินสินเชื่อจ�านวน	 600	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งสถาบันการเงินอนุมัติให้แก่บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	

จ�ากัด	 รวมทั้งการกระท�าการอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการหาแหล่ง 

เงินกู้เพื่อการเข้าซื้อกิจการ

	 32.3	การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

	 	 เมื่อวันที่	 16	กุมภาพันธ์	 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	 ท่าเรือประจวบ	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดหกเดือนตั้งแต่ 

วันที่	1	 เมษายน	2553	ถึงวันที่	30	กันยายน	2553	ในอัตราหุ้นละ	

1.25	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้	50	ล้านบาท	โดยจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2554

33.  การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของ 

บริษัทฯ	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554		
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สำ�นักง�นใหญ่ : 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำ�นักง�นโรงง�น : 
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย 
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421

www.ssi-steel.com

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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