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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 

สร้างก�าไรสม�าเสมอ สร้างผลตอบแทน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

ซื่อสัตย์
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ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน 
การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างความได้เปรียบ 
คือการสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 
ด้วยการหล่อหลอมศักยภาพรอบด้าน 
พลังแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เราไม่เคยหยุดนิ่ง 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร 
เพื่อเสริมประสานก�าลังสู่ความเป็นหนึ่งของธุรกิจ 
ในระดับสากล และก้าวสู่อนาคตที่แข็งแกร่งยั่งยิืน



สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษเป็นการกลั่นความคิดมาจากวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า” ท�าให้วันนี้...ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเอสเอสไอได้สร้างมูลค่าเพิ่มพิเศษสู่ลูกค้าเพื่อการเติบโต 

และความส�าเร็จร่วมกัน

innovate • strength

สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
Premium Value Products (PVP) Sales Ratio

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
Innovated Value Products : IVP
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 
ชั้นคุณภาพพิเศษ
IVP (High Grade)
ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ
High Grade Products
ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
Unique Products
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ทวีคูณ ด้วยยุทธศาสตร์ฐานการผลิตเหล็กระดับโลกที่เชื่อมโยงการลงทุนแบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นน�า 

จนถึงปลายน�า ก่อให้เกิดทางเลือกและโอกาสของธุรกิจใหม่ๆ ส�าหรับเติบโตก้าวหน้าทวีคูณ

ธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายน�้า
ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง

ธุรกิจเหล็กครบวงจรกลุ่มเอสเอสไอ

innovate • strength

้

้





ความแข็งแกร่ง ด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ผ่านพ้น

วิกฤตการณ์ไปได้ จังหวะที่เหมาะสมทุกย่างก้าวในการด�าเนินธุรกิจ ยังช่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งยั่งยืน

innovate • strength

ก้าวสู่...ความแข็งแกร่ง

ลงทุนใน
โรงถลุงเหล็ก

และผลิตเหล็กกล้า
ครบวงจร 

ลงทุน
โครงการเครน
หน้าท่า PPC

สถิติยอดขาย
สูงสุดต่อปี 

2.24 ล้านตัน

ล้างขาดทุนสะสม
หมดในไตรมาสที่ 1

ก�าไร 1,272 
ล้านบาท 

ท่ามกลางวิกฤต
เศรษฐกิจ

ประสบความส�าเร็จ
โครงการประหยัด 

423 ล้านบาท

ซื้อหุ้น
บมจ. เหล็กแผ่น

รีดเย็นไทย 
ขยายฐาน

ลูกค้าไฮเอนด์

2551 2552 2553 2554
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน    2554 2553 2552 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 47,644  47,791   33,188  

รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 331  299   228  

รายได้รวม ล้านบาท 53,307  48,332   33,637  

ก�าไรขั้นต้นจากการขาย ล้านบาท (1,755)  3,846   2,974  

ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการ ล้านบาท 92  131   88  

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (981)  2,446   1,273  

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 86,364  42,493   42,773  

หนี้สินรวม ล้านบาท 61,416  22,617   25,018  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 24,948  19,875   17,755  

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (1.74)  5.24   3.79  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ (4.14)  13.59   7.72  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ (1.44)  5.94   3.11  

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.82  0.95   1.17  

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น   บาท (0.06)  0.19   0.10  

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น   บาท 1.33  1.45   1.29

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “SSI”   2554 2553 2552 

ราคาปิด(1)   บาท  0.71  1.50 1.20 

ราคาสูงสุด บาท  1.52  2.14 1.38 

ราคาต�่าสุด บาท  0.56  1.08 0.34 

ราคาเฉลี่ย บาท  1.11  1.68 0.85 

ปริมาณหุ้น ล้านหุ้น 18,184.11 13,101.28 13,101.28 

ราคาพาร์ บาท  1.00  1.00 1.00 

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน ล้านหุ้น  65.17  79.03 33.94 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน ล้านบาท 72.17 133.05 28.84 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(1)   ล้านบาท 12,910.72 19,651.92 15,721.54 

สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด ร้อยละ  49.00  49.00 49.00 

สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ(2)   ร้อยละ  28.22  27.83 26.54 

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(2) ร้อยละ  27.17  30.70 29.04 

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น(1) เท่า N.A. 8.02 12.37 

เงินปันผลต่อหุ้น บาท  -   -   -  

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล  ร้อยละ  -   -   -  
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มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับปริมาณการจำาหน่ายของบริษัท
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 ในปี 2554 นับเป็นปีที่ทดสอบความแข็งแกร่งของบริษัท  

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื “เอสเอสไอ” อกีครัง้หนึง่ 

เนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียูและอุตสาหกรรมเหล็กที่ม ี

ความผันผวน ท่ามกลางภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก และมหาอุทกภัยใน 

ประเทศไทย และด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ  

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร รวมถึง 

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของพนักงานท�าให้เอสเอสไอสามารถ 

ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ เหล่านี้มาได้ ทั้งนี้ เอสเอสไอมีผลขาดทุน 

ในปี 2554 จ�านวน 981 ล้านบาท 

 ส�าหรับความคืบหน้าในการลงทุนโครงการปรับปรุงโรง 

ถลุงเหล็ก SSI UK ที่ประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ 

กลบัมาผลตินัน้  เอสเอสไอตอ้งขยายงานและลงทนุเพิม่ในการปรบัปรงุ 

โรงงานแห่งนี้ เพื่อยืดอายุความสามารถในการใช้งานของเตาถลุง 

ออกไปอีก 20 ปี และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อ 

ธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น นับจากโรงงานเอสเอสไอทีไซด์เริ่มผลิต 

ในปี 2555 เอสเอสไอจะเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่มีกระบวนการ 

ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

สามารถกระจายความเสี่ยงในกระบวนการผลิตและการตลาด  

และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอ 

เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนร�ยแรกของประเทศไทย 

ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โรงง�นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ของเอสเอสไอได้รับก�รยอมรับให้เป็นโรงง�นที่ทันสมัยและ

ใหญ่ที่สุดในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “สร้�งสรรค์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริก�รที่มีมูลค่�เพิ่ม 

กับลูกค้� สร้�งกำ�ไรสมำ่�เสมอ สร้�งผลตอบแทน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่�งยั่งยืน”   

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท
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 ด้านการบริหารจัดการนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 

ความคล่องตัวในการด�าเนินงานสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี  

2554 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินมุตัใิหย้บุคณะกรรมการบรหิาร

รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อให้สามารถ 

ก�ากับดูแลการบริหารได้อย่างใกล้ชิด และได้จัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดการ (Management Committee) ขึ้นแทน โดยมีการแต่งตั้ง 

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI และเป็นประธานคณะกรรมการ 

จัดการเพื่อรับผิดชอบภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee: MC) นี้ จะเป็น

เครื่องมือหรือกลไกที่ส�าคัญในการท�าหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระ 

ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัทย่อย ผลจากการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว จะท�าให้ 

ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการและช่วย 

แบ่งเบาภาระของกรรมการผู้จัดการใหญ่อีกด้วย

 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ 

อนุมัติให้ยุบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนเข้าด้วยกัน เป็น “คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน” เพื่อความเหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ 

คณะกรรมการบริษัทแล้วยังเป็นการสอดคล้องกับระบบก�ากับดูแล 

กจิการทีด่ดีว้ย นอกจากจะเปน็กลไกในการแบง่เบาภาระหนา้ทีข่อง 

กรรมการในการท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

แล้ว ยังรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และ 

โปร่งใสอีกด้วย

 ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ตามแนวทางแหง่ความยัง่ยนื รวมทัง้สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้มตลอด 

มากว่า 20 ปีที่เอสเอสไอได้ด�าเนินกิจการ เป็นที่น่ายินดีว่า เอสเอสไอ 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ SET AWARDS  

2011 ให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility  

Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท 

 นอกจากน้ี เอสเอสไอยังได้รับรางวัลส�าคัญต่างๆ ในระดับประเทศ 

ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการด้านพลังงาน  

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green  

System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเกียรติคุณ Thailand  

Kaizen Award 2011 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   

เข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ 

ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำาปี 2553  

โล่ประกาศเกียรติคุณความสำาเร็จด้านประหยัดพลังงาน จาก 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัล  

GOOD PRACTICE ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ด้าน 

ความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวอย่างได้ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 

แรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบ 

กิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 

2549 - 2553

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น   

คูค่า้ สถาบนัการเงนิ ชมุชน หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง  

และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่สนับสนุนเอสเอสไอในทุกกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องตลอดมาเพื่อความส�าเร็จร่วมกัน คณะกรรมการจะท�า 

หน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการของเอสเอสไอให้ดีที่สุด  

เพื่อให้บริษัทแห่งนี้เติบโตบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 ผมมัน่ใจวา่ การด�าเนนิการตามแนวทางวสิยัทศัน ์“สรา้งสรรค์ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้าง 

ก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”  

นอกจากจะท�าใหเ้อสเอสไอเปน็บรษิทัของคนไทยทีส่ามารถไปลงทนุ 

โครงการผลิตเหล็กต้นน�้าที่ส�าคัญในระดับโลกแล้ว ยังน�ามา 

ซึ่งความมั่นคง และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย  

ซึง่หมายถงึผลตอบแทนแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีและผูถ้อืหุน้ทีด่แีละมัน่คง 

ด้วยเช่นกัน

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2554	 ท่ีผ่านมา	 เราสามารถก้าวหน้าได้หน่ึงก้าวใหญ่ไปสู่ 

วิสัยทัศน์	“สร้างสรรค์  ความแข็งแกร่ง”	หรือ	“innovate  strength” 

แต่ทว่าสภาวะตลาดเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำาบาก	

ท่ามกลางเหตุการณ์ระดับโลกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 การเติบโต :	 จุดเด่นของปีนี้คือการลงทุนซื้อสินทรัพย์โรง

ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร	Teesside	Cast	Products	 

(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานเอสเอสไอทีไซด์)	 มูลค่า	 469	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 เป็นผลสำาเร็จเมื่อวันที่	 24	 มีนาคม	 2554	 ส่งผลให้ 

บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	 “เอสเอสไอ”	 

ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ปัจจุบันเอสเอสไอมีขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้น	 

มีห่วงโซ่คุณค่า	 (value-chain)	 ที่เชื่อมโยงลึกและเหนียวแน่นขึ้น	 

มีธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น	 และมีฐานธุรกิจที่ให้ทางเลือกในการเติบโต

หลากหลายยิ่งขึ้น

	 จากวันนั้น	 เอสเอสไอได้เริ่มดำาเนินโครงการปรับปรุงโรง 

ถลุงเหล็ก	 SSI	 UK	 ซึ่งเราเลือกที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้องและลงทุน 

โดยมองผลตอบแทนระยะยาวมากกวา่การดำาเนนิการแบบฉาบฉวย 

และมองแต่ผลระยะสั้น	 แทนที่จะทำาเพียงแค่เข้าไปเปิดโรงงาน 

อีกครั้งโดยลงทุนน้อยๆ	และไม่ปรับปรุงแก้ไขใดๆ	เลย	เราตัดสินใจ

ลงทุนเพิ่มเติมอีก	 290	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพื่อปรับปรุงโรงงานให้

เครื่องจักรและระบบมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์	 มีเทคโนโลยี 

ทันสมัยที่สามารถแข่งขันได้	 รวมถึงบุอิฐทนไฟใหม่รอบผนังเตา 

ถลุงเหล็กเรดคาร์	 (Redcar	Blast	Furnace)	และติดตั้งระบบ	PCI	

(Pulverized	Coal	 Injection)	 ซึ่งนอกจากจะยืดอายุการใช้งาน 

เตาถลุงไปยาวนานถึงกว่า	 20	ปีแล้ว	ยังจะเพิ่มผลผลิต	 เพิ่มความ 

เร�ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้�และเขียนเรื่องร�วของบริษัทต่อไป เป็นเรื่องของบริษัทเหล็กไทย 

ที่มีคว�มฝันก้�วไกล ที่มีคว�มหวังที่จะเป็นองค์กรดีที่สุดเท่�ที่จะเป็นได้ ที่มีคว�มหวังที่จะสร้�ง 

คว�มแข็งแกร่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยมุ่งมั่นสร้�งสรรค์นวัตกรรมและตั้งใจทำ�ง�น 

อย่�งขยันขันแข็งไม่ย่อท้อ

ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รกลุม่และกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ 

เสถียรทางการผลิตและลดต้นทุนพลังงานด้วย ดังนั้น ถึงแม้ว่า 

เราจะประสบกับความล่าช้าในการด�าเนินการ เนื่องจากมีงาน 

ทีต่อ้งท�าเพิม่มากขึน้ และจากบางปจัจยัซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของเรา แต่เราเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจนี้จะลดความเสี่ยงในการท�า

ธุรกิจในระยะยาวและมั่นใจว่าจะส่งผลตอบแทนที่ดีให้เราในที่สุด

 ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นธุรกิจ : จากการที่ธุรกิจเราก้าวไป

สู่ระดับสากล ความเสี่ยงของเราก็ก้าวไปสู่ระดับสากลเช่นกัน  

ในขณะที่รายได้รวมของกลุ่มเอสเอสไอทั้งสิ้น 47.97 พันล้านบาท 

ซึ่งเป็นอานิสงส์มาจากธุรกิจโค้กที่ประเทศอังกฤษ ขณะเดียวกัน 

เราตอ้งรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ4 ครัง้ใหญใ่นปทีีผ่า่นมา ซึง่เปน็ภยัธรรมชาต ิ 

3 ครั้ง และอีก 1 ครั้งเป็นภัยจากฝีมือมนุษย์ 1) อุทกภัยที่  

ควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย เมื่อเดือนมกราคม ส่งผลให้ถ่านหิน 

และถ่านโค้กขาดแคลนในตลาดโลก ราคาเหล็กแท่งแบน (slab)  

เกิดความผันผวนอย่างมากในครึ่งปีแรก 2) แผ่นดินไหวใหญ่ 

ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม และ 3) มหาอุทกภัย

ในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่  4 ส่งผลกระทบกับห่วงโซ่

อุตสาหกรรม ยอดขายในประเทศของเอสเอสไอในช่วงไตรมาสที่ 2 

และ 4 ลดลงอย่างผิดปกติ 4) วิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มยุโรปช่วงครึ่งปี

หลัง ส่งผลให้ระบบสินเชื่อทางการค้าและตลาดโภคภัณฑ์หยุด 

ชะงัก มูลค่าถ่านโค้กและสินค้าโค้กคงคลังของ SSI UK ลดลงตาม

ราคาตลาดประมาณร้อยละ 30 สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผลประกอบการ

รวมของกลุ่มบริษัทขาดทุนในปี 2554 จ�านวน 981 ล้านบาท  

อยา่งไรกต็าม เราเชือ่วา่หลงัจากโรงงานเอสเอสไอทไีซดเ์ริม่การผลติ

เหลก็แทง่แบนในป ี2555 ธรุกจิของเราจะมภีมูติา้นทานตอ่เหตกุารณ์

ประเภทนีม้ากขึน้ จากการครบวงจรในแนวดิง่ และกระจายความเสีย่ง 

โดยมีตลาดในหลายภูมิภาคและสินค้าหลากหลายขึ้น
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กลยุทธ์องค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ 

การที่คณะกรรมการบริษัทมีมติยุบคณะกรรมการบริหารและคณะ

กรรมการบริษัทจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อก�ากับดูแลกิจการให้ 

ใกล้ชิดขึ้น 

 นวัตกรรมของเร� : จากวิสัยทัศน์ “สร้ำงสรรค์  ควำม

แข็งแกร่ง” ของเรา เราตระหนักดีว่าการนวัตกรรมเท่านั้นจึงจะ

ท�าให้องค์กรเรามีความหมายต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และ 

จึงจะสามารถอยู่รอดต่อไปในระยะยาวได้ ในปี 2554 ระบบ 

กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเอสเอสไอได้รับแนวคิด 

นวัตกรรมจากพนักงานถึง 450 แนวคิด ในจ�านวนดังกล่าว  

มีจ�านวน 445 รายการได้ผ่านการพิจารณารับลงทะเบียนโดย 

คณะกรรมการ จ�านวน 57 รายการอยู่ระหว่างการทดลอง และ

จ�านวน 22 รายการได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินจาก 

คณะกรรมการ ให้น�าไอเดียข้อเสนอแนะนวัตกรรมไปปฏิบัติจริง 

โดยให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและทรัพยากร ซึ่งไอเดีย 

ส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ  

การลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากกระบวนการผลิต และเพิ่มความ

ปลอดภัยในการท�างาน ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นของพนักงานที่ได้ให้

ความสนใจกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอย่างมาก

 ลูกค้�และสินค้�ของเร� : แม้ในปี 2554 ปริมาณขาย

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงเหลือเพียง 1,571,001 

ตัน ซึ่งเป็นปริมาณขายที่ต�่าที่สุดในรอบสามปี เราเริ่มเห็นผลจาก 

ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value  

Products) โดยเฉพาะการติดตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value Products) 

 ผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่พเิศษ ซึง่เปน็การกลัน่ความคดิมาจาก

วิสัยทัศน์ “สร้ำงสรรค์  ควำมแข็งแกร่ง” มีสัดส่วนขึ้นมาเป็น 

ร้อยละ 39 ของปริมาณขายทั้งหมด โดยที่ 1) ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพ

พิเศษ (High Grade Products) มีสัดส่วนร้อยละ 14   2) ผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products) มีสัดส่วนร้อยละ 14  

3) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value 

Products) มีสัดส่วนร้อยละ 11 

 คว�มปลอดภัยของเร� : ภายใต้โครงการรณรงค์การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย SSI-OK พนักงานทุกคนมี 

ความตื่นตัวขึ้น ฝ่ายจัดการให้ความส�าคัญและสนับสนุน ทุกคน 

มุ่งเน้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท�างาน ส่งผลให้สถิติ 

อุบัติเหตุจากการท�างานลดลง โดยอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงาน LTIFR (Loss Time Injury Frequency Rate) ปี 2554 

เท่ากับ 2.14 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.23 

และจากการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารของคณะท�างานควบคมุ 

การปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยา ท�าให้ค่าเฉลี่ยอัตราการปฏิบัติ 

ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการขนส่งในเขตชุมชนลดลงจาก 

ร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 4.25 ในปี 2554 และชุมชน 

มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นต่อการด�าเนินงานของเอสเอสไอ

 

 พนักง�นและฝ่�ยจัดก�รของเร� : แผนงานเป้าหมาย 2.0 

(Goal Program 2.0) และระบบประเมินผล 2.0 (Appraisal  

System 2.0) คงสง่ผลตอ่เนือ่งในการเปลีย่นแปลงเอสเอสไอใหเ้ปน็

องค์กรที่มีประสิทธิผลขึ้น จากการก�าหนดภารกิจและเป้าหมาย 

การท�างานที่แหลมคม พนักงานของเรามีความชัดเจนขึ้นในเรื่อง

ความส�าเร็จของงาน และเรามีความเข้าใจในขีดความสามารถ 

ของคนของเราดีขึ้น

 การขยายตัวของกลุ่มท�าให้ปัจจุบันนี้เรามีเพื่อนพนักงานใหม่

ชาวอังกฤษอีก 1,485 คน ใน SSI UK (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)  

แม้มีความท้าทายอยู่มากในการประสานงานระดับกลุ่ม แต่ก็เป็น 

โอกาสอันดีส�าหรับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรไปสู่ระดับโลก  

ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ริเริ่มโครงการใดๆ ในแง่นี้ เพราะเราทุ่มเท 

ทรัพยากรและให้ความส�าคัญสูงสุดกับโครงการปรับปรุงโรง 

ถลุงเหล็ก SSI UK ในขณะนี้ แต่เราวางแผนจะใช้โอกาสนี้ให้เกิด

ประโยชน์ที่สุด

 ความส�าเร็จประการหนึ่งที่ส�าคัญในการบริหารจัดการคือ 

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ “Management Committee”  

อันประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวผมเอง รับมอบอ�านาจ

การด�าเนินการมาจากคณะกรรมการบริษัทและรับผิดชอบภารกิจ

มากขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจในการประสานที่ดีขึ้นระหว่างธุรกิจ 

ต่างๆ ของกลุ่ม และเพื่อให้เกิดผลจากการด�าเนินการที่ดีขึ้นตาม 
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 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า  

(Innovated Value Products) มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 198 

จากป ี2553 หรอืคดิเปน็ยอดขาย 4.09 พนัลา้นบาท ซึง่รวมถงึสนิคา้

ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น JSH 400, JSH 400 W, TCR A2, TCR A4  

และ TCR A5 ส�าหรับลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งได้พิสูจน์ถึง 

มูลค่าเพ่ิมท่ีลูกค้าได้รับจากการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่าน้ีอีกด้วย 

 ผู้ข�ยของเร� : เราตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ

จัดจ้าง (ไม่รวมวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน) 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 

จากปีก่อน ซึ่งเราได้ริเริ่มโครงการร่วมมือต่างๆ กับผู้ขาย เช่น  

การรวบรวมเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ (ซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับ 

ผู้ขาย) การสั่งซื้อเป็นสัญญาผูกพัน (ซึ่งช่วยให้ความแน่นอนกับ 

ผูข้าย) การรว่มขนสง่ (ซึง่ชว่ยลดตน้ทนุใหผู้ข้าย) ผลคอืเราท�าไดจ้รงิ 

ลดลงเป็นจ�านวนเงินกว่า 56 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 จากมูลค่า

การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 3,354 ล้านบาท

 นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยาได้ให้การสนับสนุน 

ซื้อสินค้าในชุมชนบางสะพาน 176 ล้านบาท จากเป้าหมาย 145  

ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 21 

 สิ่งแวดล้อมของเร� : ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้า คุณภาพ

อากาศทีร่ะบายจากปลอ่งและคณุภาพอากาศในบรรยากาศในพืน้ที ่

และของเสยีดกีวา่คา่มาตรฐานทีร่าชการก�าหนด สง่ผลใหเ้อสเอสไอ

ได้การรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green 

System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมี

การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากกระทรวงอตุสาหกรรม รวมถงึไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรมดเีดน่จาก

นายกรัฐมนตรีเป็นปีที่ 12 ด้านการจัดการพลังงานอีกด้วย

 ชมุชนทีโ่รงง�นของเร�ตัง้อยู ่: เราไดป้ฏบิตัติามพนัธสญัญา

กับชุมชน เพื่อนพนักงานของเราที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 

เป็นคนในพื้นที่ถึงร้อยละ 72 เราได้เปิดมิติใหม่ในการพัฒนา 

การศึกษาในบางสะพานโดยด�าเนินการโครงการ “สหวิริยา

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ�าเภอบางสะพาน” ซึ่งเป็นแผน 

ระยะ 3 ปี โดยส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 ต�าบลรอบโรงงาน 

สง่แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาเขา้ประกวด เราไดด้�าเนนิกจิกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 48 โครงการ มีผู้ รับ 

ผลประโยชน์จากโครงการของเราทั้งสิ้น 10,975 คน ที่ส�าคัญคือ 

การสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาในองค์กร จากแนวคิดพนักงานและ 

ชุมชน ร่วมคิดร่วมท�าเพื่อด�าเนินกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่กิจกรรม  

“เอสเอสไออาสา” 4 ครั้งและกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้ชื่อ “ร้อย 

ความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา” จ�านวน 16 กิจกรรม คิดเป็น

ชั่วโมงงานที่พนักงาน 1,782 คน ร่วมเสียสละ 14,256 ชั่วโมงงาน 

ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนอย่างขยันขันแข็ง 565 คน 

 ปีนี้เป็นปีที่สองที่เราให้การสนับสนุน “ฅนเหล็กบางสะพาน 

ไตรกฬีานานาชาต ิ2554” ซึง่ไดร้บัความสนใจจากผูม้ใีจรกัการกฬีา 

เป็นจ�านวนมากถึง 159 คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้

เราได้ย้ายที่จัดการแข่งขันไปจัดที่ชายหาดบ้านกรูดซึ่งมีหาดทราย

ขาวสะอาดและเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งอ�าเภอ 

บางสะพานได้ใช้โอกาสนี้แสดงความสวยงามในการเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวออกไปทั่วโลก

 สังคมของเร� : ในปี 2554 เหตุการณ์มหาอุทกภัยได้เกิดขึ้น

ในภาคกลางของประเทศไทย ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ห่างไกล 

จากโรงงานของเรา แต่เรามิได้นิ่งเฉย นอกจากการดูแลความ

ปลอดภัยและการลี้ภัยส�าหรับพนักงานทุกคนแล้ว พนักงานของเรา

ยังได้อาสาตั้งหน่วยกู้ภัยขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยถึง 46 

ครอบครวั ในขณะทีบ่รษิทั เวสทโ์คสท ์เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั หรอื “WCE”  

ได้น�าเสนอความคิดสร้างสรรค์เรือเหล็กนวัตกรรม และด้วย 

ความช่วยเหลือสนับสนุนจากพนักงานหลายฝ่าย เราได้ผลิต 

และบริจาคเรือดังกล่าวจ�านวน 175 ล�า ให้แก่องค์กรที่ต้องการ 

น�าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 ปี 2554 ยังเป็นปีแรกที่เราได้ร่วมสนับสนุนและร่วมจัดงาน 

“กรุงเทพไตรกีฬา 2554” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 

มหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม- 

พรรษา 84 พรรษา การแข่งขันประกอบไปด้วยการว่ายน�้าในแม่น�้า

เจ้าพระยา ขี่จักรยานบนทางด่วนลอยฟ้าพระบรมราชชนนี และ 

วิ่งบริเวณรอบสวนหลวงพระราม 8 และบนสะพานพระราม 8  

ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง กิจกรรมในครั้งนี้รวบรวม 

รายได้จ�านวน 608,500 บาท ซึ่งจะร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิ  

ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 

โรคเรื้อนและเด็กที่ติดเชื้อโรคเอดส์ (เอชไอวี)



นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน : ผลประกอบการทุกบริษัท

สะท้อนถึง 2 เหตุการณ์ใหญ่ที่ผ่านมาในปี 1) ช่วงของการลงทุน 

ที่ SSI UK และ 2) สภาวะตลาดที่ผันผวนมาก อย่างไรก็ตาม  

แต่ละบริษัทต่างมีผลส�าเร็จและนวัตกรรมใหม่ๆ ของตนเอง

 เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าและเขียนเรื่องราวของบริษัทต่อไป  

เป็นเรื่องของบริษัทเหล็กไทยที่มีความฝันก้าวไกล ที่มีความหวัง 

ที่จะเป็นองค์กรดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ที่มีความหวังที่จะสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์

นวัตกรรมและตั้งใจท�างานอย่างขยันขันแข็งไม่ย่อท้อ

 เราเป็นเพียงบริษัทเหล็กไทยที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบ 

กับยักษ์ใหญ่ในโลก และต้องเผชิญค�าดูแคลนอยู่เสมอ แม้กระทั่ง 

จากภายในองคก์ร เชน่ “ประเทศไทยไมส่ามารถไลต่าม มเีทคโนโลยี 

ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทเหล็กใหญ่ๆ ในระดับโลกได้” หรือ 

“ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรและไม่มีความได้เปรียบส�าหรับผลิต

เหล็ก” หรือปีนี้มีค�าพูดใหม่ “ประเทศอังกฤษไม่เหมาะสมที่จะท�า

อุตสาหกรรมหรือผลิตเหล็ก”

 ตรงนี้ ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยประโยคที่ผมคัดมา ที่สะท้อนวันนี้

ของเอสเอสไอได้เป็นอย่างดี 

  “มีพวกชอบดูแคลนเราว่าไม่มีทางท�าได้ เสียงของพวกนี้จะ 

ดงัขึน้และบัน่ทอนเรามากขึน้ทกุๆ วนั เขาบอกใหเ้ราหยดุเพือ่ยอมรบั

ความเป็นจริง เราถูกห้ามไม่ให้ให้ความหวังที่ผิดๆ กับคน [ของเรา] 

แต่ใน [ที่นี้] ที่ที่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีความผิดอะไรที่เราจะมี

ความหวัง”

 บารคั โอบามา (1961) กลา่วในการหาเสยีงการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ 

ที่นิวแฮมเชียร์ 1 สิงหาคม 2551

 เราท�าได้ครับ
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จ�กข้อมูล WEO (World Economic Outlook) เศรษฐกิจโลกในปี 2554  

ขย�ยตัวประม�ณร้อยละ 4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับก�รขย�ยตัวในปี 2553  

ที่ประม�ณร้อยละ 5 เนื่องจ�กวิกฤตก�รณ์ที่สำ�คัญต่�งๆ ที่เกิดขึ้น อ�ทิ  

ก�รเกิดแผ่นดินไหวและสึน�มิที่ประเทศญี่ปุ่น สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ 

ที่แผ่ขย�ยวงกว้�งในประเทศผู้ผลิตนำ้�มันในตะวันออกกล�ง ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจ 

ของสหรัฐอเมริก�ที่หยุดชะงักและช้�กว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ ปัญห�วิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียู 

ที่มีแนวโน้มที่จะขย�ยวงกว้�งออกไปประกอบกับคว�มไม่ชัดเจนของก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

แก้ไขปัญห�ภ�ยในกลุ่มอียู รวมไปถึงสถ�นก�รณ์มห�อุทกภัยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยกดดันที่ทำ�ให้ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2554 เป็นไปอย่�งเชื่องช้�  

และน่�จะส่งผลต่อเนื่องไปในปี 2555 ทั้งนี้ ค�ดก�รณ์ว่�ก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2555  

จะพึ่งพ�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�เป็นหลัก รวมถึงก�รขย�ยตัว 

ท�งเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย ซึ่งยังคงมีศักยภ�พในก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

 จากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในปี 2554 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.1  

ลดลงจากปี 2553 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 โดยเป็นผลมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากเหตุการณ์ 

มหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย จากข้อมูลปริมาณการใช้เหล็ก 

และเหล็กกล้าภายในประเทศของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อัตราการบริโภคเหล็กในปี 2554 นั้น อยู่ที่ 14.69 ล้านตัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยความต้องการใช้เหล็กทรงแบนในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และความต้องการใช้เหล็กทรงยาว 

ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 

 ด้ำนกำรตลำด  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ “บริษัท” ยังคงมุ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี 

มูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ซึ่งมีอัตราก�าไรสูง 

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับความผันผวนทางด้านราคา 

และปริมาณการจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป โดยใน 

ปี 2554 บริษัทมีปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน 

รวมทั้งสิ้น 1.57 ล้านตัน โดยมีสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี 

มูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) คิดเป็นร้อยละ 39  

ของปริมาณการขายรวม นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องในโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่า 

เพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value Products) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)  

โดยสามารถจ�าหน่ายและส่งมอบให้ลูกค้าได้จ�านวน 169,633 ตัน  

ในปี 2554 ซึ่งมีปริมาณที่สูงขึ้นกว่าในปี 2553 ที่มีปริมาณ 

การจ�าหน่ายและส่งมอบที่ 56,510 ตัน

ก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในป ี2554
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2554  

ของบริษัทและบริษัทย่อย

 บรษิทัประสบความส�าเรจ็ในการเข้าซือ้ธรุกจิโรงถลงุเหลก็ 
 ที่ประเทศอังกฤษ ในเดือนมีนาคม 2554 และก�าลังอยู่ 
 ระหว่างลงทุนตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก  
 SSI UK เพื่อเริ่มด�าเนินการผลิตเหล็กแท่งแบน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ  
 47,975 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 0.2 จากปี 2553  
 ถึงแม้รายได้หลักจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจะลดลง 
 อย่างมาก แต่มีรายได้จากธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 
 ที่สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมาชดเชย

 ขาดทุนสุทธิ 981 ล้านบาท เทียบกับก�าไรสุทธิ 2,446  
 ล้านบาทในปี 2553 จากผลกระทบของราคาเหล็ก 
 ที่ปรับลดลงอย่างมากจากวิกฤตกลุ่มอียู เหตุการณ ์
 แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยไทย  
 การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็นและ 
 ค่าใช้จ่ายระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มผลิตของ 
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

 อัตราก�าไรสุทธิ ติดลบร้อยละ 1.74 และขาดทุนสุทธ ิ
 ต่อหุ้น 0.06 บาทต่อหุ้น

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยติดลบ 
 ร้อยละ 4.14 ลดลงจากร้อยละ 13.59 ในปีก่อน

  สภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตราส่วน 
 สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเหลือ  
 0.84 เท่า เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นและ 
 เจ้าหนี้การค้าเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทและบริษัทย่อย  
 การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราวของบริษัทย่อย  
 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการระดมทุนของบริษัทเพื่อน�าไปช�าระ  
 และการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างท่ียังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 
 เงินของโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ที่อยู ่
 ระหว่างรอการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อน�ามาช�าระ

  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.82 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553  
 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ  
 เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  
 และเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราวและเงินกู้ยืมระยะยาว 
 เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK
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 ด้ำนนวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ จากการที่บริษัทได้

เลง็เหน็ความส�าคญัของความคดิสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมวา่จะเปน็ 

กลไกส�าคัญในการสร้างความแข็งแกร่งและโดดเด่นให้กับองค์กร  

จึงได้สานต่อแนวคิดที่ริเริ่มในปี 2553 ตามคติพจน์ว่า “สร้างสรรค์  

ความแข็งแกร่ง” หรือ “Innovate  Strength” เพื่อให้ทุกหน่วยงาน

ในองค์กรใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�าหรับปี  2554  

อย่างต่อเนื่อง 

คณะทำางานจัดทำากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ในปี 2554 ได้จัดให้มีระบบรองรับกระบวนการสร้างสรรค์ 

นวตักรรม ภายใตช้ือ่เรยีกวา่ระบบกระบวนการสรา้งสรรคน์วตักรรม  

(Innovation Platform) ปรากฏว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  

พนักงานโดยเฉพาะในส่วนของโรงงาน มีความมุ่งมั่นและได้ให้ 

ความสนใจส่งแนวคิด ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม ทั้งของตนเองและ 

ของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น เพื่อเข้าร่วมในระบบดังกล่าวเป็น 

จ�านวนมากถงึ 450 รายการ ในจ�านวนดงักลา่วไดผ้า่นการพจิารณา 

รับลงทะเบียนโดยคณะกรรมการระบบกระบวนการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม จ�านวน 445 รายการ โดยในจ�านวนที่ผ่านการคัดเลือก 

แล้ว มี 57 รายการ อยู่ระหว่างการทดลอง และ 22 รายการที่ได้ 

ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการให้น�าแนวคิด  

ข้อเสนอแนะ นวัตกรรม ไปปฏิบัติจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความคิด 

ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ และการลดค่าใช้จ่าย 

อันเกิดจากกระบวนการผลิต 

 นอกจากนี ้ในเดอืนมถินุายน 2554 ทีผ่า่นมา ทางคณะท�างาน 

ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมดีเด่น โดยนวัตกรรมดังกล่าวต้อง 

ผ่านระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Platform)  

จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่น�าไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น ซึ่งมีพนักงานส่ง 

ผลงานเข้าประกวดจ�านวน 56 รายการ และมีจ�านวน 11 รายการ 

ทีผ่า่นเขา้รอบมาน�าเสนอ จนไดน้วตักรรมชนะเลศิประเภทผลติภณัฑ ์

หรอืสิง่ประดษิฐ ์“วงจรตรวจสอบความผดิปกตขิองสญัญาณแรงดนั 

ไฟฟ้าของ Power Supply PLC” และนวัตกรรมชนะเลิศประเภท 

กระบวนการผลิต “Furnace Smart Charge Logic” การจัดการ 

ประกวดนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ ที่มุ่ง 

สู่เป้าหมายการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่ม ี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มี 

ส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป 

 อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการพัฒนาแนวคิด 

ให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านกลยุทธ์  

ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มพนักงานที่ยัง 

ไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว ให้มีความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น  

โดยจดัใหม้กีารฝกึอบรม และปรบัปรงุระบบกระบวนการสรา้งสรรค์ 

นวัตกรรม (Innovation Platform) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยเชื่อว่าความพยายามคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับ 

องค์กรอย่างสม�่าเสมอของพนักงานนี้ จะน�าพาให้องค์กรก้าวไปสู่  

“โรงงานผลิตนวัตกรรม” และเป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญยิ่งที่จะน�าพา 

องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้
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แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0

 ในปี 2554 บริษัทยังคงด�าเนินการตามแผนงานเป้าหมาย  

2.0 (Goal Program 2.0) และระบบการประเมินผลงาน 2.0  

(Appraisal System 2.0) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์ 

คือทรัพยากรที่มีค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ  

เป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทจะด�ารงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม 

โดยปราศจากพนักงานที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ

 ผู้บริหารและผู้จัดการทั้ง 129 คน ได้ก�าหนดเป้าหมาย 2.0  

ของแต่ละคนอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และครอบคลุมตาม 

แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้มีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ โดยระบ ุ

กิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งมิติของงาน นวัตกรรม  

ทีมงาน และตัวบุคคล รวมถึงการผลักดันให้พนักงานในองค์กร  

สามารถสร้างผลงานส�าคัญ และริเริ่มโครงการใหม่ๆ นอกเหนือจาก 

งานพื้นฐาน ได้รวมกันมากถึง 445 เรื่อง และเพื่อให้การขับเคลื่อน 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อความแข็งแกร่งของบริษัท 

มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงก�าหนดให้ 

มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรมเข้าไปในการประชุมผู้บริหาร  

(Management Meeting) เปน็ประจ�าทกุเดอืน เพือ่ใหท้กุสายงานได ้

รายงานถงึความคดิสรา้งสรรคแ์ละความกา้วหนา้ของโครงการรเิริม่ 

ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ให้ผู้บริหาร 

ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2554

 ส�าหรับการประเมินผลงาน 2.0 ซึ่งด�าเนินการอย่างเป็นระบบ  

ทั้งการประเมินผลงานของผู้บริหารและผู้จัดการรายบุคคล อย่าง 

เข้มงวดและรอบคอบทุกรอบประเมิน พร้อมการให้ข้อแนะน�า 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา (Performance Feedback) แก่ผู้รับ 

การประเมินครบร้อยละ 100 โดยต้นสังกัด/คณะกรรมการจัดการ  

การให้ผลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรมและจูงใจ และ 

การวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ได้ส่งผลท�าให้ผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทางบริหาร 

เป็นไปอย่างสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น และในภาพรวมทั้งองค์กร พนักงาน 

มีความเข้าใจและพึงพอใจในระบบประเมินผลงานเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับก่อนใช้ระบบประเมินผล 2.0

วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานโลก

 บริษัทมีเจตนาชัดเจนที่จะมุ่งเน้นสู่งานวิจัย จึงได้จัดตั้ง 

หน่วยงานวิจัยข้ึนมาเพ่ือรองรับภารกิจในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ทั้งนี้ ส่วนวิจัยและพัฒนาของบริษัท 

ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ล�าดับที่ 120 จาก  

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้มีการรณรงค์ให้บุคลากรเล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญของงานวิจัย โดยการส่งผลงานเพ่ือขอรับรองเป็นงานวิจัย 

จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ  

สวทช. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีโดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 

ปี 2554 บริษัทส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  

77 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการวิจัยกว่า 59.6 ล้านบาท  

ซึ่งงานวิจัยจ�านวนหนึ่งสามารถด�าเนินการขอจดสิทธิบัตรได้  

นอกจากนี้ เอสเอสไอถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่ม 

ผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัยแก่ สวทช. เป็นจ�านวนมากใน 
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แตล่ะป ีแสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่และเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ 

งานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

 นอกจากด�าเนินโครงการวิจัยภายในบริษัทแล้ว ในปี 2554  

บริษัทยังได้ด�าเนินโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอน  

โดยการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะ 

และวัสดุ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 เพื่อท�าโครงการวิจัยร่วม 

เกีย่วกบัเหลก็ใน 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก ่1) การวเิคราะหล์กัษณะผวิของ 

เหล็กแผ่น 2) โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่าส�าหรับ 

การขึ้นรูปลึก และ 3) โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าความแข็งแรง 

สูงธาตุผสมต�่า

 บรษิทัมคีวามมุง่หมายทีจ่ะสนบัสนนุและยกระดบัองคค์วามรู ้

ด้านการวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ และเกิดการเผยแพร่ความรู้ 

ที่ได้จากการวิจัย จึงได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศ และการสนับสนุนรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น 

ประจ�าปีในการจัดประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย 

มาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยผลงานวจิยัของบรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหน้�าเสนอ 

ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยส�าคัญที่เป็น 

ประโยชน์ต่อวงการโลหวิทยา ประกอบด้วย

  การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 

มีผลงานวิจัยของบริษัทได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอข้อมูลจ�านวน  

3 ผลงาน ได้แก่ “การศึกษาอิทธิพลของธาตุไทเทเนียมและ 

ไนโอเบียม อุณหภูมิการรีดและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้าง 

จลุภาคและสมบตัทิางกลของเหลก็แผน่รดีรอ้นความแขง็แรงสงูธาต ุ

ผสมต่�า” “การศึกษาอิทธิพลของโบรอนในเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า 

ต่อค่าความเค้นแรงดึงและแรงอัดที่อุณหภูมิสูง” และ “การศึกษา 

อิทธิพลของปริมาณธาตุคาร์บอนต่อลักษณะของชั้นออกไซด์สเกล 

และการยึดติดบนผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อน”

  การประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านโลหะและวัสดุ 

(Metal 2011) มีผลงานวิจัยของบริษัทในชื่อ “Microstructure  

observation and mechanical properties of hot rolled low  

carbon steel strip with boron addition”  ไดร้บัคดัเลอืกใหน้�าเสนอ 

ผลงาน การประชุมนี้ถือเป็นงานประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านโลหะ 

ที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในระดับนานาชาติ มีนักโลหวิทยาจากยุโรปและ 

ทั่วโลกเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย โดยในปีนี้เป็นการจัดงาน 

ครบรอบปีที่ 20 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2554  

ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการขึ้นรูปโลหะ 

(International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 

2011) บริษัทได้รับการตอบรับจากคณะผู้จัดงานให้น�าเสนอ 

งานวิจัยที่ชื่อ “Effect of Boron Addition on High Temperature  

Deformation of Boron-added Low Car-bon Steel” การประชุมนี้ 

ถือเป็นเวทีการน�าเสนอผลงานวิจัยด้าน Metal Forming ระดับโลก 

และได้รับการขนานนามว่า “Olympic of Metal Forming”

 นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 

  พัฒนาการผลิต New Unique Product 0.8 x 1219 

ได้อย่างเป็นทางการ มีความพร้อมผลิตเพื่อขาย

  พัฒนา Product Checkered Plate ที่ความหนา 2.8 

และ 2.0 มิลลิเมตรให้มีความเรียบพิเศษ เป็นที่พอใจของลูกค้า

  สามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 

(Premium Value Products) กลุ่ม High Strength low allow  

ชั้นคุณภาพ SM490 YA, SM490YB และ SM540 ส�าหรับลูกค้า  

KOMUTSU

  สามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 

(Premium Value Products) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Compressor)  

ชั้นคุณภาพ SAPH 440
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โครงสร้�งร�ยได้

 
ส�ยผลิตภัณฑ์/

  ร้อยละ 
ร�ยได้

  
ร�ยได้

  
ร�ยได้

 
 

กลุ่มธุรกิจ
 ดำ�เนินก�รโดย ก�รถือหุ้น   

(ล้�นบ�ท)
   ร้อยละ 

(ล้�นบ�ท)
  ร้อยละ 

(ล้�นบ�ท)
   ร้อยละ

   ของบริษัท

(1)  ในจ�านวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�านวน 3,828 ล้านบาท 5,872 ล้านบาท และ 4,456 ล้านบาท ในปี 2554 ปี 2553 
 และปี 2552 ตามล�าดับ

2554 2553 2552

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน  บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ไม่มี 37,699(1)  70.72  47,785(1) 98.86  33,188(1)  98.67

 ธุรกิจวิศวกรรม บจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  99.99  204  0.38  125  0.26  103  0.31

 และซ่อมบ�ารุง

   ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก  บจ. ท่าเรือประจวบ  51.00  135  0.25  180  0.37  125  0.37

   ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  บจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค  100.00  9,936  18.64  -  -  -  -

   รายได้อื่นๆ   บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  50 0.09 237 0.49 216 0.64

  บจ. ท่าเรือประจวบ  3 0.01 2 0.01 1 0.01

  บจ. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  5 0.02 3 0.01 4 0.01

  บจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค    5,274  9.89  - -  -  -

    53,306  100.00  48,332  100.00  33,637  100.00
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”  
ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นรายแรกของประเทศไทย และผูผ้ลติ 
เหลก็แผน่ครบวงจรรายใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
มโีรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึง่เปน็โรงงานผลติเหลก็กลางน�า้ ดว้ย
ก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด  4 ล้านตันต่อปี และ
ก�าลงัการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นประเภทปรบัผวิและเคลอืบ
น�้�ามันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovated  
Premium Value Products)” เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่ 
เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน  
เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง  มียุทธศาสตร ์
หลกัที ่2 คอื “เสรมิสรา้งธรุกจิระดบัโลก (Integrate World Class Busi- 
nesses)” โดยนอกจากมุง่เนน้การสรา้งธรุกจิตา่งๆ ในกลุม่ใหม้ขีนาด
และศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยง 
เก้ือหนุนส่งเสริมซ่ึงกันและกันเพ่ือให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 ทางดา้นเหลก็ตน้น�า้ เอสเอสไอมโีรงงานเอสเอสไอทไีซดซ์ึง่เปน็
โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขต 
ทีไซด์ (Teesside) ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ด�าเนิน
การโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (“SSI UK”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสเอสไอ ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแท่งแบน 
ชั้นคุณภาพพิเศษ  3.6 ล้านตันต่อปี  โดยส่งเป็นวัตถุดิบให้กับ 
เอสเอสไอและสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม  รวมทั้ง
จ�าหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่างๆ ทั่วโลก มีท่าเรือน�้าลึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เพื่อน�าเข้าวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กและ 
ถ่านโค้ก จากแหล่งแร่ส�าคัญๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติก  
มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ จากการที่
ประเทศอังกฤษเป็นต้นก�าเนิดของการผลิตเหล็กในยุคปัจจุบันและ
เขตทีไซด์เป็นแหล่งผลิตเหล็กส�าคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี
 นอกจากนี้  เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็ก 
ปลายน�า้ตอ่เนือ่งทีส่�าคญั ประกอบดว้ยบรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย
จ�ากัด (มหาชน) (“TCRSS”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรก
และรายใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย ดว้ยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1.2 ลา้น
ตันต่อปี บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่น 
เคลอืบสงักะสดีว้ยกรรมวธิทีางไฟฟา้รายแรกและรายใหญท่ีส่ดุของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีก�าลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี
 โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มเอสเอสไอ ตั้งอยู่บน
ชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร 
และเปน็ท�าเลยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุในประเทศส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ
เหล็กแบบครบวงจร  เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ากัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึก 

ที่สุดในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ เอสเอสไอยังขยายขีดความสามารถ 
ในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ซ่อมบ�ารุง 
ก่อสร้าง ประกอบโครงสร้างโลหะ ติดตั้งและผลิตเครื่องจักร รวมถึง
การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็กและ
อุตสาหกรรมหนัก 
 พนักงานของกลุ่มเอสเอสไอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จ�านวน 3,800 คน มีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ  
ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�าไร 
สม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

ธุรกิจเหล็ก

 ธรุกจิโรงถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้ำครบวงจร ด�าเนนิการ
โดย SSI UK ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเริ่ม
ด�าเนนิการผลติเหลก็แทง่แบน จงึมเีพยีงรายไดจ้ากธรุกจิโคก้เทา่นัน้ 
โดยจะเริม่การผลติเหลก็แทง่แบนในป ี2555 ซึง่เหลก็แทง่แบนทีผ่ลติ
ได้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้ามาเสริมยอดการผลิตและยอดขายของ 
เอสเอสไอในประเทศไทยนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 เป็นต้นไป
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ด�าเนินการโดยเอสเอสไอ ส�าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส  
ท่อเหล็ก และก่อสร้าง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 ธรุกจิเหลก็แผน่รดีเยน็ ด�าเนนิการโดย TCRSS ใชเ้หลก็แผน่
รีดร้อนคุณภาพสูงของเอสเอสไอเป็นวัตถุดิบในการผลิต
 ธรุกจิเหลก็แผน่เคลอืบ ด�าเนนิการโดย TCS และใชเ้หลก็แผน่
รีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจท่าเรือนำ้าลึก

 เอสเอสไอได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึ่งมีท่าเทียบเรือให้บริการ
จ�านวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้า 
สูงสุดถึง 100,000 DWT พร้อมกัน 2 ล�า โดยในปี 2554 ได้เริ่ม 
ด�าเนินโครงการเครนหน้าท่า PPC ด้วยการจัดซื้อเครนหน้าท่า 
ขนาดน�า้หนกัยกสงูสดุ 100 ตนั จ�านวน 2 ตวั เพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่
และรองรับการขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้ร่วมลงทุนใน  Redcar Bulk  
Terminal Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่  SSI UK  ร่วมทุนร้อยละ  50   
กับ Tata Steel UK Limited  ซึ่งมีท่าเรือน�้าลึกที่ใหญ่ที่สุดใน 
ชายทะเลฝัง่ตะวนัออกของประเทศองักฤษ เพือ่ด�าเนนิกจิการทา่เรอื
และขนถ่ายวัตถุดิบส�าหรับการถลุงเหล็กและการผลิตไฟฟ้า
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ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบำารุง

 ด�าเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วง 
เริ่มต้นให้บริการแก่กิจการภายในกลุ่ม 
เอสเอสไอเปน็หลกั ปจัจบุนัไดข้ยายการให้
บริการไปสู่ลูกค้าในประเทศและต่าง
ประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมกระดาษ พลังงาน 
และปูนซิเมนต์

 ด้วย 2 ยุทธศาสตร์หลักที่ชัดเจนและ
ทีมงานที่มีความมุ่งมั่นดังที่กล่าวข้างต้น 
เอสเอสไอจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นไทยราย
เดยีวทีม่กีารลงทนุในอตุสาหกรรมเหลก็ตน้
น�า้ถงึปลายน�า้ ทีม่คีวามครบวงจรมากทีส่ดุ 
มีความมั่นคงทั้งในด้านวัตถุดิบและการ
ตลาด  มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมากขึ้น
ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันใน
ระยะยาว  ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจ
เหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของ
อาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

พัฒนาการที่สำาคัญในช่วงปีที่ผ่านมา

โรงงานเพื่อให้สามารถกลับมาเริ่มผลิตได้ คิดเป็น

มูลค่าเงินลงทุนจากการซื้อธุรกิจและปรับปรุง 

โรงงานประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

 พฤษภ�คม 2554 รัฐบาลอังกฤษอนุมัติ

เงินสนับสนุน 1.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (58.8  

ล้านบาท) จากกองทุนเพื่อการเติบโตของภูมิภาค  

(Regional Growth Fund) ให้ SSI UK เพื่อพัฒนา

บุคลากร ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ 

ที่ต้องสรรหาเพิ่ม รวมกว่า 1,700 อัตรา

 กรกฎ�คม 2554 เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุก

แห่งยอร์ก (Duke of York) เสด็จเยี่ยมโรงงาน 

เอสเอสไอทีไซด์

 สิงห�คม 2554 เอสเอสไอท�าสถิติผลิต

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุดครบ 25 ล้านตัน

เป็นรายแรกของประเทศไทย

 เอสเอสไอตัดสินใจลงทุน เพิ่ม เติมใน

โครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ด้วยการใช้ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

เตาถลุงออกไปอีก 20 ปี คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 

รวมประมาณ 140 ล้านเหรียญสหรัฐ

 กันย�ยน 2554 เอสเอสไอปรับโครงสร้าง

การจดัการใหมโ่ดยยุบคณะกรรมการบริหาร รวมท้ัง

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อให้

สามารถก�ากับดูแลการบริหารงานได้อย่างใกล้ชิด 

พร้อมแต่งตั้ง Group CEO และคณะกรรมการ

จัดการรับมอบหมายงานเพื่อความคล่องตัว พร้อม

รับการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยุบรวม คณะ

กรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนด 

คา่ตอบแทนเขา้ดว้ยกนัเปน็ “คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ตุล�คม 2554 เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราช-

กุมารแห่งสหราชอาณาจักร เสด็จทอดพระเนตร

ความคืบหน้าของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์

 ธนัว�คม 2554 เอสเอสไอไดร้บัรางวลั SET 

AWARDS 2011 ประเภทบริษัทจดทะเบียนดีเด่น

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มบริษัทจด

ทะเบยีนทีม่มีลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกวา่ 

10,000 ล้านบาท

 PPC ได้ลงนามในสัญญาซื้อเครน เพื่อ

ด�าเนินโครงการเครนหน้าท่า PPC พร้อมใช้งานได้

ภายในเดือนเมษายน 2555 

 กุมภ�พันธ์ 2554 เอสเอสไอประสบ

ความส�าเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน

ประมาณ 5,083 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ 

นักลงทุน โดยได้รับเงินจากการระดมทุนประมาณ 

6,011 ล้านบาท 

 หลักทรัพย์ของเอสเอสไอ “SSI” ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้ส�าหรับ

ค�านวณดัชนี SET50 

 เอสเอสไอลงนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย์

โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร TCP  

กับ Tata Steel UK Limited 

 เอสเอสไอลงนามในสัญญาเงินกู้กับ 3 

สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนจ�านวน 

23,900 ล้านบาท ส�าหรับเข้าซื้อสินทรัพย์โรง 

ถลุงเหล็ก TCP (ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงาน

เอสเอสไอทีไซด์)

 มีน�คม 2554 SSI UK ได้รับเงินเพิ่มทุน

จากเอสเอสไอจ�านวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

การสนบัสนนุเงนิทนุจ�านวน 600 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

จาก 3 สถาบันการเงิน เพื่อช�าระค่าซื้อสินทรัพย์ 

และรับมอบสินทรัพย์โรงถลุงเหล็ก TCP จาก Tata 

Steel UK Limited รวมทั้งเริ่มด�าเนินการปรับปรุง

SSI Group
Business
Portfolio 

1. ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 
2. ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น 
3. ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ
4. ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 
5. ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 
6. ธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร (อังกฤษ)
7. ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก (อังกฤษ) 



50.15%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

  เหล็กแท่งแบน

เสริมความมั่นคงธุรกิจหลัก ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายนำ้า

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

  เหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

 ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามัน

โครงสร้�งกลุ่มเอสเอสไอ

เสริมสร้างรายได้  
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

100%



บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
 ทางไฟฟ้า

 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน   งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง
 และออกแบบทางวิศวกรรม

3.7% 51% 99.99%

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้
เสริมสร้างรายได้  

และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเหล็กแผ่นปลายนำ้า ธุรกิจท่าเรือนำ้าลึก ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบำารุง
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คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบภายใน

ผังองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

สายการเงินและบัญชี 

ฝ่ายบัญชีต้นทุน 
(โรงงาน)

ฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีบริหาร

สายกิจการสาธารณะ
และความรับผิดชอบ

ทางสังคม

สำานักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

สำานักรัฐกิจสัมพันธ์

สำานักกิจการภายนอก

สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพ)

ฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนา (กรุงเทพ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ด้านธุรกิจ 1

ฝ่ายขาย PO 
ในประเทศ

สายธุรกิจ 

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 2

ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1

ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 2

ด้านธุรกิจ 2

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มเอ 1

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายส่งออก กลุ่มบี

ด้านธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายส่งออก กลุ่มเอ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบริการเทคนิค

สำานักประธานกรรมการ
• สำานักเลขานุการบริษัท
•  สำานักกิจกรรมพิเศษ
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• ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
•  ส�านักกฎหมายกลุ่มบริษัท
• ส�านักบริหารกรุงเทพ
• ส�านักกลยุทธ์องค์กร
• ส�านักวางแผนองค์กร
• ส�านักบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายจัดซื้อ (กรุงเทพ)
• ฝ่ายจัดซื้อ (โรงงาน)
• ส�านักโครงการเอสเอสไอ ยูเค

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ด้ำนปฏิบัติกำร 1

ฝ่ำยผลิต HSM

สายการผลิต

ฝ่ำยผลิต HFL

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ

ด้ำนปฏิบัติกำร 2

ฝ่ำยประกันคุณภำพ
และโลหกำร

ฝ่ำยผลิต PO

ด้ำนควบคุมกระบวนกำร
ผลิตและระบบอัตโนมัติ

ฝ่ำยควบคุมกระบวนกำร
ผลิตและระบบอัตโนมัติ

ฝ่ำยจัดกำรคลังสินค้ำ
และวัตถุดิบ

ฝ่ำยบริกำร
สำธำรณูปโภค

ด้ำนกำรซ่อมบ�ำรุงและ
บริกำรสำธำรณูปโภค

ฝ่ำยซ่อมบ�ำรุงไฟฟ้ำ

ฝ่ำยซ่อมบ�ำรุง
เครื่องกล

ส�ำนักบริหำรโครงกำร

ด้ำนวิศวกรรม
และโครงกำร

ส�ำนักพัฒนำวิศวกรรม

ส�ำนักคลังวัสดุ
ส�ำนักเทคโนโลยี

กำรผลิต

สำานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ำยวำงแผน
และควบคุมกำรผลิต

ด้ำนวำงแผนกำรผลิต
และปฏิบัติกำรขนส่ง
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คณะกรรมก�รบริษัท

1. น�ยวิทย์ วิริยประไพกิจ
 ประธานกรรมการบริษัท

2. น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
 รองประธานกรรมการบริษัท
 และกรรมการอิสระ

3. ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ

 เกษรี ณรงค์เดช

 กรรมการบริษัท
 และกรรมการอิสระ

4. น�ยทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์

 กรรมการบริษัท
 และกรรมการอิสระ

5. น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ

 กรรมการบริษัท
 และกรรมการอิสระ

6. น�ยประทีป บุปผ�อินทร์

 กรรมการบริษัท
 และกรรมการอิสระ

4 8 3 9 1 2 6
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 7. น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

  กรรมการบริษัท
  และกรรมการอิสระ

 8. น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์

  กรรมการบริษัท

 9. น�ยสมช�ย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการบริษัท 

10. น�ยกมล จันทิม�
  กรรมการบริษัท

11. น�ยปิยะ วิริยประไพกิจ
  กรรมการบริษัท 
12. น�ยวิน วิริยประไพกิจ
  กรรมการบริษัท

7 12 11 510
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ

กรรมการจัดการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน 12 คน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน

  กรรมการอิสระ 6 คน

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท

 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

   และกรรมการอิสระ

 3. นางเกษรี ณรงค์เดช กรรมการบริษัท 

   และกรรมการอิสระ

 4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 

   และกรรมการอิสระ

 5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  กรรมการบริษัท 

   และกรรมการอิสระ

 6. นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการบริษัท 

   และกรรมการอิสระ

 7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท 

   และกรรมการอิสระ

 8. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท

 9. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท

 10. นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท

 11. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท

 12. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

 (1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ 

อยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั แตต่อ้ง 

ไม่น้อยกว่าสามคน 

 (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

  (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ 

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง 

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน 

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
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  (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ 

โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี  

อ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ 

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

   ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท�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�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไป

ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้

นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

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  

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 

การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ 

การแต่งตั้ง 

  (ช)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน 

ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร

งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียั

กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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  (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ

เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจ 

ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หมายเหตุ :

  ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใด

เกินกว่าร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กจิการนัน้ และการถอืหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ด้วย

  หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก 

ส�านกังานสอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี ให้เป็นผูล้งลายมอืชือ่ 

ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ  

(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

  กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน หมายความว่า กรรมการ

ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผู้บริหารและกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า

เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้

แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 

สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิทย์  

วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

หรือนายปิยะ วิริยประไพกิจ หรือนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ

สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของ 

บริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนินกิจการ

ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 2. คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะมอบหมายอ�านาจให้แก่ 

บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น 

กรรมการของบรษิทัหรอืไมก่ต็าม ในการทีจ่ะกระท�าการใดๆ ในนาม 

ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�านาจดังกล่าวนั้น 

ให้ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจ�ากัดในการลงลายมือชื่อ 

ของผู้ รั บมอบอ� านาจตามที่ คณะกรรมการ เป็นผู้ ก� าหนด  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็น 

การประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี 

บัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม 

วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม 

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกัน 

นับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ 

ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้า 

ชื่อกันท�าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้

เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

เป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้อง

จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไร

ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ

กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ

ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดในนามของบริษัทหรือคณะ

กรรมการ

  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ 

ภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีเ่ลขานกุารบรษิทัคนเดมิพ้นจากต�าแหน่ง
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หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

  ให้ประธานกรรมการแจ้งชือ่เลขานกุารบรษิทัต่อส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายในสบิสีว่นั 

นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย

 

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557) ดังนี้

 1. นางเกษรี ณรงค์เดช ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน 

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต อ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและ

เพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส�านัก 

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท 

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

กฎหมายดังกล่าว

 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่ง

เน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

 6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

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

กฎหมายดังกล่าว 

 7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ 

ค�าแนะน�าหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษัท

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 9. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ 

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี 

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 

ของบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

   9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   9.2  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

  9.3  การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 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

			3.	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระ 

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554  

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557) ดังนี้

่
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 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการสรรหา

   และก�าหนดค่าตอบแทน

 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหา

   และก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหา

   และก�าหนดค่าตอบแทน

   

ขอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

 1. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างมีหลักเกณฑ์ และ

โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะน�า (ถ้ามี)

   บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ 

ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วย

ความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

มอีายทุีเ่หมาะสม มสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง และมจีติใจทีส่มบรูณ ์

สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียม

ตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ 

ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการท�างานและจริยธรรมที่ดีงาม

   ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะให้

ความส�าคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ 

ในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจ�าเป็น

ต่อธุรกิจก่อนเป็นล�าดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามสมบรูณ ์และเปน็ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทั นอกจากนี ้

จะพิจารณาถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่ง 

ในขณะเดยีวกนัดว้ยวา่จะมผีลกระทบตอ่บรษิทัหรอืไม ่และพจิารณา

ปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน (Conf lict of Interest) ของ

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

 2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  

เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน�าเสนอให้ 

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้แตก่รณ ีเพือ่พจิารณา

ต่อไป

 3. พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ 

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึง 

ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ�าปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อ 

หุ้นสามัญของบริษัท และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่ใช่ตัวเงินด้วย รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ระดับสูง โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนด 

ค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

 4. พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

ระดับสูง โดยพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม

และแนวปฏบิตับิรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของ

บริษัทด้วย

 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อนัเกีย่วเนือ่งกบัการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจหา 

ความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอกเกีย่วกบัเรือ่งการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนเมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้ 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและเสริมสร้าง 

ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย

			4.	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม  

2556) ดังนี้

 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ

   ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 2. นายกมล จันทิมา  กรรมการก�ากับ

   ดูแลกิจการที่ดี

 3. นายประทีป บุปผาอินทร์  กรรมการก�ากับ

   ดูแลกิจการที่ดี
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 

 2.  พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติใน 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

 3.  ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 4.  ให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR) 

 5.  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติ

ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 6.  ทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ 

จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 7.  พจิารณาวา่จา้งทีป่รกึษาเฉพาะกจิจากภายนอกเกีย่วกบั 

เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและ 

เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 8.  ให้กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้รับการอบรมเสริมสร้าง 

ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 10. รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส 

อันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง 

ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งให้ความเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

 11. รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี  

(แบบ 56-2) ของบริษัท

5.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 

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 หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง

 1. สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ก�ากบัดแูลการพฒันาและการปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญและด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร 

มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง

ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษัททราบ

 5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามี  

ความจ�าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้าง 

ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

 7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการ

ประชมุหรอืรายงานอืน่ใดทีเ่หน็วา่คณะกรรมการบรษิทัควรทราบตอ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
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6.	 คณะกรรมการจัดการ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ย

ผู้บริหารจ�านวน 9 คน ดังนี้

 1. นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการจดัการ

 2. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  กรรมการจัดการ

 3. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช กรรมการจัดการ

 4. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง กรรมการจัดการ

 5. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการจัดการ

 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการจัดการ

 *7. นายจิร โชตินุชิต กรรมการจัดการ 

 8. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการจัดการ

 9. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ กรรมการจัดการ

หมายเหตุ : 

* ล�าดับที่ 7 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท 

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 

ขอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจ�า

ปี (งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget)  

แผนการขยายงาน แผนการด�าเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน

 2. รับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้

รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้การตดิตามและวเิคราะห์

ผลการด�าเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณา

 3. อ�านาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม

และ/หรือจ�ากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อ�านาจ 

ด�าเนนิการ (Authorization Chart) ทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั

 4. ด�าเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 อนึ่ง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร 

สิ้นสภาพไป โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ทั้งนี้  

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการจดัการใชอ้�านาจของคณะกรรมการ

บรหิารตามอ�านาจด�าเนนิการ (Authorization Chart) ซึง่ไดป้รบัปรงุ

ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ดังกล่าวแล้ว

คณะผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท และเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

 1. นายวิน วิริยประไพกิจ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 2. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

  และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง  

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 

 4. นายนาวา จันทนสุรคน  

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล

  และธุรการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม

  และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�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. นางวรรณี สิริกาญจน 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 

  เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : 

* ล�าดับที่ 6 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท 

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

 1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

 2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้

บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 3. ปฏิบัติงานและด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท 

ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

บริษัท และอ�านาจด�าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

ธุรกิจปกติของบริษัท

 4. จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่างๆ ให้คณะ

กรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการจัด 

ท�ารายงานอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

  4.1 รายงานสภาวะการด�าเนินงาน/ผลประกอบการ 

ของบริษัท การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ  

ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทให้ทันต่อเหตุการณ์

  4.2 จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ รวมทั้ง 

จัดให้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง 

ด้านกฎระเบียบ สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 

เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 1. การสรรหากรรมการบริษัท

  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 

เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้ว

น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาตอ่ไป โดยมรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้เรือ่งโครงสรา้ง

การจดัการ ล�าดบัที ่3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

 2. การสรรหาผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการ

จัดการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท 

ทั้งนี้ เมื่อได้ด�าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อทราบต่อไป

  นอกจากนี้  บริษัทยังจัดให้มีแผนทดแทนต�าแหน่ง  

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ภายในที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเปน็ผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมาก 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้

นั้นถืออยู่

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด 

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคน 

จะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม (1) นั้น ลงคะแนนให้ 

แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะ 

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็น 

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 

ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี	2554	

 ปี 2554 เป็นปีที่ปริมาณการบริโภคเหล็กยังคงเติบโตต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยสมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association 

(WSA) ได้เปิดเผยการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2554 (Global Apparent Steel Use) ว่าอยู่ที่ 1,398 ล้านตัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.5  

เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งนี้ ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคเหล็กของประเทศจีนที่คาดว่ามีปริมาณการบริโภคเหล็กเท่ากับ 643 ล้านตัน  

หรือเติบโตร้อยละ 7.5 จากเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง  

ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปยังไม่มีทางออกในการแก้ปัญหาที่

ชดัเจน สง่ผลใหต้วัเลขการบรโิภคเหลก็ในทวปียโุรปคาดวา่จะชะลอ

ตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 155 ล้านตัน ด้านราคาเหล็กมีความผันผวน

ตลอดทัง้ป ีโดยชว่งตน้ป ี2554 เกดิเหตกุารณอ์ทุกภยัในควนีสแ์ลนด ์

ประเทศออสเตรเลีย ท�าให้เกิดภาวะการขาดแคลนถ่านโค้ก ส่งผล

ให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นมาก ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) 

ปรบัจาก 550 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ขึน้ถงึจดุสงูสดุที ่748 เหรยีญสหรฐั

ตอ่ตนั ในเดอืนเมษายน 2554 หลงัจากนัน้ ราคาเหลก็ทยอยออ่นตวั

ลงเปน็เวลาหลายเดอืนและมาปรบัตวัลงอยา่งหนกัในเดอืนตลุาคม 

2554 ท่ามกลางวิกฤตกลุ่มอียู  จนลงมาต�่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 

2554 ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) อยู่ที่ 640 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือ 

ต�่าสุดในรอบ 22 เดือน

หมายเหตุ : เป็นราคา CFR East Asia

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศปี	2554

 จากข้อมูลปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศ

ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อัตราการบริโภค

เหล็กในประเทศปี 2554 อยู่ที่ 14.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2  

เมื่อเทียบกับปี 2553 ในด้านราคาขาย ปี 2554 เป็นปีที่ราคาเหล็ก 

มีความผันผวนมากอีกปีหนึ่ง ราคาได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2554 และอ่อนตัวลงใน

ไตรมาสที ่3 ป ี2554 และไตรมาสที ่4 ป ี2554  โดยปจัจยัหลกัๆ ของ

ความผันผวนมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอ

ตัวของความต้องการในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 จากเหตุการณ์ 

มหาอทุกภยัในประเทศ นอกจากนี ้ยงัไดร้บัผลกระทบจากการน�าเขา้

สนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้นทีม่กีารทุม่ตลาดจากประเทศจนีและมาเลเซยี 

และการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจากประเทศจีน 

เป็นปริมาณมากตั้งแต่ต้นปี โดยสถานการณ์ได้เริ่มดีขึ้นในเดือน

กันยายน 2554 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาตรการ 

ชั้นที่สุดเรียกเก็บอากรทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจาก 

ประเทศจีนในอัตราร้อยละ 30.91 และจากประเทศมาเลเซียใน 

อัตราร้อยละ 23.57 - 42.51 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

12 สิงหาคม 2554 รวมทั้งได้มีการออกมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บ

หลักประกันอากรส�าหรับการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ

โบรอนจากประเทศจีน ในอัตราร้อยละ 19.47 เป็นระยะเวลา 90 วัน  

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2554 และได้ต่ออายุ

มาตรการดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่  

18 พฤศจิกายน 2554 - 16 กุมภาพันธ์ 2555 อย่างไรก็ตาม  

ยังคงมีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศเกาหลี  

และการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นจากประเทศจีน ไต้หวัน 

และเวียดนาม ส่งผลให้ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ

เพื่อน�าไปรีดเย็นต่อลดลง

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี	2555

            

 ในปี 2555 คาดการณ์การผลิตเหล็กดิบของโลกจะยังคงมี 

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4 จากปี 2554 ไปอยู่ที่ระดับ 1,590 ล้านตัน ขณะที่สมาคม 

เหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) ได้ประเมิน 



041รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ความต้องการเหล็กของโลกในปี 2555 เติบโตขึ้นร้อยละ 4.5 หรือ

ประมาณ 1,460 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

กลุ่มอียูที่แผ่ขยายวงกว้างออกไป และคาดว่าจะยังต้องใช้เวลา 

อีกนานในการแก้ไข ท�าให้การบริโภคเหล็กในปี 2555 ต้องอาศัย 

แรงขับเคลื่อนจากประเทศเกิดใหม่ และประเทศก�าลังพัฒนาซึ่ง 

มีปริมาณการใช้เหล็กรวมกันคิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณ 

การใชเ้หลก็ทัง้โลก โดยประเทศจนียงัคงเปน็ประเทศทีม่กีารใชเ้หลก็ 

มากที่สุด และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 6 ในปี 

2555 ไปอยู่ที่ประมาณ 681 ล้านตัน

 ส�าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศในปี 2555 นั้น  

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) และส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (FPO)  

คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กในประเทศจะมีอัตราการเติบโต 

ร้อยละ 2.3 ไปอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านตัน ท่ามกลางภาวะตลาด 

ที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่มี

ทิศทางที่ชัดเจน แต่ World Steel Dynamic (WSD) ได้คาดการณ์ 

ไว้ว่าราคาของสินแร่เหล็กจากบราซิลรวมค่าขนส่งมายังยุโรป  

จะอยู่ที่ประมาณ 147 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2555 ซึ่งลดลงจาก

ค่าเฉลี่ย 186 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2554

 นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มเหล็กทรงยาวซึ่งใช้ใน 

ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น  

ส่วนหนึ่งเพื่อเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคและบ้านเรือนที่เสียหาย 

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลิต 

เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับสินค้าคงเหลือที่ลดลงในช่วงปลายปี 2554

 ส�าหรบัแนวโนม้การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมในประเทศ

ในปี 2555 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์ 

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปี 2555 ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(MPI) จะขยายตัวในช่วงระหว่างร้อยละ 5 - 6 โดยยังอยู่ในภาวะ

ชะลอตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 และเริ่มอยู่ในภาวะขาขึ้นใน 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ซึ่งอาจเติบโตในระดับปกติหรือทรงตัวเมื่อ 

เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น อนัเปน็ผลมาจากภาคอตุสาหกรรม

การผลิตส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่

 โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคง

ขยายตวัได ้แตม่อีตัราการขยายตวัทีไ่มส่งูมากนกั โดยอตุสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 7 เนื่องจาก 

จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ส่วน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 12 

เนื่องจากความต้องการสินค้าไอทีใหม่ๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แตย่งัมปีจัจยัเสีย่งทางดา้นการฟืน้ตวัทางเศรษฐกจิของสหภาพยโุรป 

สหรัฐอเมริกา ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง  ด้านอุตสาหกรรม

รถยนต์คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2554 เนื่องจากการลงทุนผลิตรถยนต์ 

รุ่นใหม่และรถยนต์ยี่ห้อใหม่ที่เริ่มผลิตในประเทศ เพื่อจ�าหน่าย 

ในประเทศและส่งออกไปยังประเทศส�าคัญในเอเชีย ตลอดจน 

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังจากปัญหาอุทกภัย 

ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ ผลของนโยบาย 

เชิงบวกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เช่น การเพิ่มงบประมาณรัฐบาล 

ในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและฟื้นฟูอุตสาหกรรม นโยบาย 

เพิ่มค่าแรงขั้นต�่า นโยบายรถคันแรก นโยบายบ้านหลังแรก จะเป็น

ตัวเร่งเพิ่มอุปสงค์มวลรวมและอัตราการบริโภคเหล็กในปี 2555 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2554

เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 1. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเมื่อวันที่ 

3 ธันวาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ

บริษัทในการก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

อย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันมี 3 คนด้วยกัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2553 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงชุดปัจจุบันมีดังนี้

 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธาน

 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ

 3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เป็นกรรมการ

 

 2. เพือ่ท�าหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจึงได้มีการประชุมในปี 2554 รวม 4 ครั้งด้วยกัน โดยมีสาระส�าคัญของการประชุมซึ่งสรุปได้ดังนี้

  2.1 เพื่อก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ท�าการพิจารณา

ทบทวนและปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทส�าหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2553  

และไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี 2554 ตามที่คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้เสนอมา รายงานของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งจัดท�าขึ้นเป็นรายไตรมาสดังกล่าว ได้แสดงการเปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นจริงกับที่ได้ประเมินไว้ในไตรมาส 

ที่แล้ว และการประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญและมาตรการการลดความเสี่ยงส�าหรับไตรมาสถัดไป การพิจารณาทบทวนรายงานบริหาร 

ความเสีย่งทีค่ณะท�างานบรหิารความเสีย่งจดัท�าขึน้นัน้ กเ็พือ่ใหแ้นใ่จวา่ฝา่ยจดัการไดม้กีารด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งตามขบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณี 

ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่า มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเชิงลบอย่างม ี

นัยส�าคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็จะเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการเตรียมการจัดการ 

กับความเสี่ยงนั้นๆ เป็นการล่วงหน้า เช่น ในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ปรากฏว่า ปริมาณการขายของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คอ่นขา้งมาก และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยงัเหน็วา่ มคีวามเปน็ไปไดส้งูทีบ่รษิทัจะไมส่ามารถบรรลถุงึปรมิาณการขายทีต่ัง้เปา้หมาย

ไว้ส�าหรับไตรมาสถัดไปคือไตรมาสที่ 4 เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลท�าให้สินค้าคงคลังของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ในเชิงลบต่อสภาพคล่องของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้เตือนให้มีการเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด 

และมีการเตรียมมาตรการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
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  2.2 ตามยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะยาวของบริษัทที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจต้นน�้า คือ การผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 

ของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (SSI UK) ซึ่งเป็น 

บริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ จึงได้เข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ทางภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทมุ่งหวังว่า การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กดังกล่าว จะเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ธุรกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเชิงการแข่งขันในระยะยาว เนื่องจาก 

มีแหล่งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอนและมีคุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อธุรกิจ 

โรงถลงุเหลก็ดงักลา่วตอ้งใชเ้งนิลงทนุทีค่อ่นขา้งสงู และถงึแมว้า่เปน็การขยายธรุกจิของบรษิทัไปสูก่ารผลติเหลก็แทง่แบนซึง่เปน็วตัถดุบิหลกั

ของบริษัท แต่ก็จัดเป็นธุรกิจที่บริษัทไม่มีประสบการณ์มาก่อน ดังนั้น การที่จะท�าให้ประโยชน์ต่างๆ ที่มุ่งหวังไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

เกิดขึ้นเป็นจริงได้ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการประสาน (integrate) ธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ซื้อมาให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท 

ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะสั้นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการท�าให้โรงงานที่ซื้อมาซึ่งได้หยุด 

การผลิตไปนาน สามารถที่จะกลับมาเริ่มผลิตสินค้าเหล็กแท่งแบนภายในก�าหนดเวลาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งสามารถผลิตสินค้า 

ที่มีคุณภาพในปริมาณและต้นทุนการผลิตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หากบริษัทไม่สามารถท�าให้สิ่งที่มุ่งหวังไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น 

ให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุถึงสิ่งที่มุ่งหวังและได้ 

ตั้งเป้าหมายไว้ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้เสนอแนะให้มีการก�าหนด ประเมิน และติดตามการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุถึงสิ่งที่ได้มุ่งหวังและได้ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นมากจากการที่บริษัทได้ขยายธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าซื้อธุรกิจ 

โรงถลุงเหล็กที่ประเทศอังกฤษ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้แสดงความเห็นชอบด้วยอย่างยิ่งที่ฝ่ายจัดการได้เสนอให้มีการจัดตั้ง 

หน่วยงานขึ้นมาใหม่เรียกว่า “ส�านักบริหารความเสี่ยง” (Risk Management Off ice) สังกัดส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อท�าหน้าที่หลัก

ในระยะเริ่มต้นคือ ช่วยฝ่ายจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการประสานงานและติดตามกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ 

การด�าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ จัดท�ารายงานความคืบหน้า 

ของการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยจัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาและติดตาม 

ความก้าวหน้าของแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยงเพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัท การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวรวมทั้งอัตราก�าลังในระยะเริ่มต้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทในเดือน

เมษายน 2554 

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

20 กุมภาพันธ์ 2555
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การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้นเมื่อปลายปี 2547 เพื่อให้บริษัทมีการบริหาร 

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่ส�าคัญ 

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแยกเป็นแต่ละสายงาน  

รวมถึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมิน

และการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทัทีค่ณะท�างานบรหิารความเสีย่งน�าเสนอ จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบอาจมคีวามเหน็

หรือข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

 ส�าหรับผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในปี 2554 สรุปได้ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณ

ความต้องการบริโภคเหล็ก

 ปี 2554 เป็นปีที่ปริมาณการบริโภคเหล็กยังคงเติบโตต่อเนื่อง 

ทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยสมาคมเหล็กโลกหรือ World Steel  

Association (WSA) ได้เปิดเผยการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2554 

(Global Apparent Steel Use) ว่าอยู่ที่ 1,398 ล้านตัน หรือเติบโต

ขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งนี้ ได้รับแรงหนุนจาก 

การบริโภคเหล็กของประเทศจีนที่คาดว่ามีปริมาณการบริโภคเหล็ก 

เท่ากับ 643 ล้านตัน จากเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตได้อย่าง 

แข็งแกร่ง ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่มีทางออก 

ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ส่งผลให้ตัวเลขการบริโภคเหล็กใน 

ทวีปยุโรปคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 155 ล้านตัน

 ด้านราคาเหล็กมีความผันผวนตลอดทั้งปี โดยช่วงต้นปี 2554 

เกิดเหตุการณ์อุทกภัยควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลีย เกิด

ขาดแคลนถ่านโค้ก ส่งผลให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นมาก ราคา

วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ปรับจาก 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 748 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนเมษายน 2554  

หลังจากนั้นราคาเหล็กทยอยอ่อนตัวลงเป็นเวลาหลายเดือนและ 

มาปรับตัวลงอย่างหนักในเดือนตุลาคม 2554 ท่ามกลางวิกฤตกลุ่ม 

อียู จนลงมาต�่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ราคาวัตถุดิบเหล็ก 

แท่งแบนอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน 

(HRC) อยู่ที่ 640 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือต�่าสุดในรอบ 22 เดือน 

(ราคา CFR ASIA )

 ส�าหรบัตลาดในประเทศ ผูผ้ลติในประเทศไดร้บัผลกระทบจาก

การน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีการทุ่มตลาดจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย และการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่น

รีดร้อนเจือโบรอนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปริมาณมาก  

มีผลให้ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศเกิดความผันผวนในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2554 โดยในเดือนสิงหาคม 2554 ภาครัฐ 

ไดอ้อกประกาศผลชัน้ทีส่ดุกรณกีารทุม่ตลาดสนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้น 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศมาเลเซีย และประกาศ
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 ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารณส์นึามใินประเทศญีปุ่น่ท�าใหข้าดแคลนชิน้สว่นในการผลติ 

จึงมีการปรับลดอัตราการผลิตรถยนต์ลง ประกอบกับปริมาณ 

การบริโภคที่ลดลงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคเอกชน 

รอความชัดเจนของผลการเลือกตั้งจึงเกิดการชะลอตัวของ 

โครงการต่างๆ และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายเดือนกันยายน 

ตอ่เนือ่งถงึเดอืนพฤศจกิายน 2554 สง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม

อย่างรุนแรง ท�าให้การประมาณการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ชนิดม้วนของไทยในปี 2554 ต้องปรับลดจาก 5.4 ล้านตัน กลับมา

อยู่ที่ระดับ 5.0 ล้านตัน 

 จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการเหล็ก

จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง

และด�าเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจากปัจจัย

ภายนอกและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยมาตรการ 

เพื่อลดความเสี่ยงที่ส�าคัญมีดังนี้

 (1) บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคา 

ที่จะท�าให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตาม

ที่ต้องการและในจ�านวนที่คาดว่าจะขายได้ โดยที่การด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทนั้นจ�าเป็นต้องมีสินค้าคงคลังซึ่งประกอบด้วย

วัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขาย

และการผลิตของบริษัทสามารถด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและลดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดเก็บโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

 (2) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมี 

มูลค่าเพิ่ม และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

 (3) ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศเพื่อ 

น�ามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับ 

การสั่งซื้อและการน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ  

ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้มากข้ึนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ 

ที่มีคุณภาพสูง ราคาต�่า ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และ

สามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น

 (4) ควบคมุปรมิาณสนิคา้คงคลงัทัง้วตัถดุบิเหลก็แทง่แบนและ

สินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับการ 

ประมาณการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของวัตถุดิบและ 

สินค้าคงคลัง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของราคาในเชิงลบ 

เรยีกเกบ็หลกัประกนัอากรกรณกีารทุม่ตลาดสนิคา้เหลก็แผน่รดีรอ้น 

เจือโบรอนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  นอกจากนี้ ยังมีการทุ่ม 

ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

เวียดนาม ท�าให้ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อน�าไปรีดเย็นต่ออยู่ใน 

ระดับที่ต�่า และจากการที่สินค้าเหล็กเป็นสินค้าควบคุมของภาครัฐ 

ที่ต้องมีการแจ้งปรับราคาล่วงหน้าต่อกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณชิย ์หากมกีารขายสนิคา้ในราคาสงูกวา่ทีเ่คยแจง้ไว ้ท�าใหบ้รษิทั

ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ทันตามความผันผวนของราคา

วัตถุดิบได้
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 (5) ด�าเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และ

เร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น

 (6) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศและนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชิด 

และด�าเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

 ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปลายปี 2554 ได้ส่ง

ผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทและภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 

อนัท�าใหย้อดขายสนิคา้ของบรษิทัไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดหมายไวม้าก 

และท�าให้บริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน 

และสินค้าส�าเร็จรูปสูงกว่าที่วางแผน โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัท 

มีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจ�านวน 634,187 ตัน และสินค้าส�าเร็จรูป

จ�านวน 262,857 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 18,297 ล้านบาท

ความเสี่ยงด้านการส่งมอบสินค้า

 บริษัทมีการเสริมสภาพคล่องการบริการด้านการขนส่งโดย

พยายามใชก้ารขนสง่ทางเรอื เพือ่ควบคมุตน้ทนุคา่ขนสง่และปอ้งกนั 

ความเสี่ยงจากราคาน�้ามันที่ผันผวน มีการจัดเตรียมเรือหลาย

ประเภท เช่น เรือยนต์ (Motor Vessel) ส�าหรับการใช้งานภายใต้

สภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบที่ดีขึ้น

 ส�าหรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลต่อการส่งมอบ

สินค้า แม้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยในปี 2554  

แต่ลูกค้าบริษัทบางรายซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ปลายทาง เชน่ อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์อตุสาหกรรมทอ่ ไดร้บั 

ผลกระทบอย่างรุนแรงท�าให้มีการชะลอการรับมอบสินค้า ประกอบ

กับเส้นทางการขนส่งหลายเส้นทางมีอุปสรรคในการขนส่ง ท�าให้

บริษัทได้รับผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าในระหว่างเดือนตุลาคม

ถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2554

ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

ในการผลิต

 อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันระดับโลก  

มีผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในหลายประเทศที่มีกระบวนการผลิตที่ดี  

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตเหล็กมีคุณภาพและราคา 

ทีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก หากผูผ้ลติรายใดไมส่ามารถพัฒนา

และควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจท�าให้ 

ไม่สามารถแข่งขันและอาจต้องออกจากอุตสาหกรรมไป ดังนั้น 

การพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเน่ืองจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง

 บริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงในด้านกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีในการผลิต และให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนา

กระบวนการผลิตอยู่เสมอ ในปี 2554 ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต

โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาสร้างนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิต มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีและเครื่องจักร 

ในการผลิต และบริหารต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงที่กระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนี้

ด้านการพัฒนานวัตกรรม

 คณะท�างาน Innovated Value Products (IVP) ได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใน 

การท�าก�าไรให้แก่ลูกค้าขึ้นเป็นผลส�าเร็จ ท�าให้ลูกค้ามีความยินดี 

ที่จะซื้อสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ลดความผันผวนของราคา 

ลงได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นลาย (Premium Checkered  

Plate) เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะได้บรรจุเป้าหมายการสร้างผลิตภัณฑ์ 
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ใหมใ่นแผนธรุกจิป ี2555 - 2557 ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายการเพิม่ 

ขีดความสามารถของบริษัทต่อไป ส่วนด้านการพัฒนากระบวนการ

ผลิต บริษัทได้มีการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานใน

องค์กร มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปี 

2554 มีโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

ส�าเร็จหลายโครงการ อาทิ โครงการผลิตเหล็กบางด้วยเทคนิค 

การควบคุมแรงดึงที่แท่นรีดละเอียด โครงการควบคุมความกว้างที่

แทน่รดีละเอยีด โครงการลดของเสยีดว้ยการก�าหนดความหนาใหม่

ขณะรีด เป็นต้น ซึ่งจากการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

นี้จะท�าให้องค์กรมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและมี 

ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่สูงขึ้น

ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

 บรษิทัจดัใหม้คีณะท�างานดา้นคณุภาพผลติภณัฑ ์(Quality of 

Product Committee) ซึ่งมีบทบาทในการพิจารณาทบทวนการ

ด�าเนนิงานดา้นคณุภาพและความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งสม�า่เสมอ 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ 

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System (QMS)) ตามมาตรฐาน

สากล รวมถงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมตา่งๆ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ในปี 2554 คณะท�างานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มีโครงการ

พฒันาคณุภาพใหม้ตีน้ทนุตอ่หนว่ยลดลงไดส้�าเรจ็ในหลายโครงการ 

อาทิ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต การบริหารคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าด้วยต้นทุนการจัดการ

คณุภาพต่�า การปรบัปรงุกระบวนการผลติไดส้รา้งโอกาสในการเพิม่

ยอดขายให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดต�่าลง 

โดยบริษัทจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2555 - 2557 เพื่อรักษา

ความสามารถการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต

 เนื่องจากในกระบวนการผลิตยังต้องมีการพึ่งพิงเทคโนโลยี 

และเครื่องจักรจากต่างประเทศ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

เป็นเครื่องจักรประเภทรองรับอุตสาหกรรมหนักและอายุการใช้งาน

นาน บริษัทจึงมีการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร

ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสะสมองค์ความรู้ใน 

การผลิตอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี มีการพัฒนาบุคลากรจน 

สามารถทดแทนการพึง่พงิผูเ้ชีย่วชาญเจา้ของเทคโนโลยไีด ้สามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้เองโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาพัฒนาต่อยอด  

เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความบางพิเศษ เป็นต้น ในด้านเครื่องจักร 

ในการผลิต บริษัทมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้าง 

ศักยภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การติดตั้งระบบ 

การตรวจสอบผวิ (Surface Inspection System) และก�าหนดระดบั

คณุภาพของผลติภณัฑ ์เปน็ตน้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัมรีะบบประเมนิ

ความเสี่ยงอะไหล่ที่อาจล้าสมัย มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อทดแทนอะไหล่ล้าสมัยเป็นระยะๆ ตามระดับความเสี่ยง  

เพื่อท�าให้มั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างโอกาสในการท�าก�าไร
ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม
กับลูกค้า
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ด้านการบริหารต้นทุนการผลิต

 ตน้ทนุดา้นพลงังานไฟฟา้มแีนวโนม้สงูขึน้ตามโครงสรา้งตน้ทนุ

ของการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จากการทีบ่รษิทัไมม่โีรงผลติ

กระแสไฟฟ้าและต้องซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัทจึงมีการบริหารต้นทุนการใช้พลังงานโดยมีทีมงานบริหาร

จัดการอนุรักษ์พลังงานที่ดูแลการใช้พลังงานในการผลิตทั้งระบบ  

ซึ่งโครงการที่ด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องคือ

 1. โครงการอนุรักษ์พลังงานเชื้อเพลิง ได้แก่  การลด 

ความสูญเสียความร้อนจากการป้อนวัตถุดิบเข้าเตาเผาด้วยการลด 

ขนาดเครื่องผลักให้มีขนาดเล็กลง และการติดตั้ง Recuperator  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนของ 

เตาเผาให้มีประสิทธภิาพสูงขึน้ซึ่งสามารถลดการใช้น�า้มันเตาลงได้

มากกว่า 2 ลิตรต่อตันการผลิต 

 2.  โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การติดตั้ง VSD  

และการน�าเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการด�าเนินการจัดการด้านต้นทุน 

การผลิตในด้านอื่นๆ เช่น ปรับปรุงต้นทุนการสูญเสียจาก 

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

โครงการ Cut sheet 100% โครงการลดการเสียหายจาก 

การขนย้าย เป็นต้น มีระบบบริหารจัดการต้นทุนด้านอะไหล่ของ

เครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานสากลพร้อมมีการทบทวนและติดตาม

ความเสี่ยงทุกไตรมาส และมีการพัฒนาอะไหล่ทดแทนจ�าพวก

อะไหล่ที่มีราคาสูง หายาก หรืออะไหล่ที่ใช้เวลาส่งมอบนานๆ

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบไม่ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้ามีผลอย่างยิ่งต่อการผลิตสินค้าให้ได้ตาม

แผนการผลิตที่วางได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังแผนการ

ส่งมอบสินค้าและการช�าระเงินของลูกค้าได้ ในปี 2554 บริษัท 

มีการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ดังนี้

  จดัหาแหลง่วตัถดุบิจากหลายแหลง่ผลติ เพือ่ใหไ้ดว้ตัถดุบิ

ตามต้องการในราคาที่เหมาะสม 

  มีปริมาณวัตถุดิบคงคลังที่สอดคล้องกับแผนการผลิตใน

แตล่ะเดอืน บรหิารระยะเวลาการสง่มอบวตัถดุบิน�าเขา้และวางแผน

การจัดสรรวัตถุดิบเพื่อน�าไปผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

  มีมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และมีการทบทวน

เป็นประจ�า

  ด�าเนินการเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า

ครบวงจรในประเทศอังกฤษ โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 

จ�ากัด (SSI UK) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อให้ได้วัตถุดิบ 

ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ในราคาและ

ปริมาณที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 

และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

อุทกภัย 

 เป็นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่พื้นที่อ�าเภอบางสะพาน 

ที่ตั้งของโรงงานมักประสบในช่วงฤดูมรสุม บริษัทจึงได้มีการ 

เตรียมพร้อมโดยก�าหนดแผนในการเตรียมการ การป้องกัน  

และแผนฟื้นฟู ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อป้องกันอาคาร 

เครือ่งจกัร สนิคา้ วสัดคุงคลงัและยานพาหนะ รวมถงึสภาพการผลติ

ให้สามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังโดยติดตาม

สถานการณ์น�้าของพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินความเสี่ยงและระยะ 

เวลาก่อนที่น�้าจะเข้าท่วมพื้นที่โรงงาน เพื่อให้สามารถเตรียมการ 

และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

 

ด้านอัคคีภัย 

 บริษัทก�าหนดมาตรการในการลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ 

จากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในโรงงาน และเตรียมความพร้อม 

ในการตอบสนองเหตเุพลงิไหมแ้ละเหตฉุกุเฉนิอืน่ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิ

เพลิงไหม้ทั้งในด้านอุปกรณ์ป้องกันและด้านบุคลากร บริษัทได้จัด

ให้มีการฝึกซ้อมและทบทวนแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่นทุกกรณี 

ได้แก่ หม้อไอน�้าผิดปกติ สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซแอลพีจีรั่วไหล รังสี

รัว่ไหล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถด�าเนนิการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์

ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 บริษัทมีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมภัยธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย  

พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความ 

เสียหายโดยความคุ้มครองจะครอบคลุมความเสียหายในด้าน

ทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ และสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เกิด

จากเหตกุารณด์งักลา่ว นอกจากนี ้กรมธรรมย์งัไดคุ้ม้ครองครอบคลมุ

ความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน 
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ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงความเสี่ยงจาก 

การผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ 

สังคม เพื่อไม่ให้ชุมชนต้องได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว บริษัท 

ได้ก�าหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

 1.  ภายใตค้ณะท�างานควบคมุการปฏบิตัริถขนสง่สนิคา้เครอื

สหวิริยา ในการก�ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง 

การขนส่งทางรถที่บริษัทจัดท�าขึ้น ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิด 

ผลกระทบต่อชุมชน โดยจัดให้มีศูนย์รับข้อร้องเรียนจากประชาชน 

ในพื้นที่  รถสายตรวจ การติดตั้งกล้องวงจรปิดและการจัดสัมมนา 

ผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา เป็นต้น 

 2.  เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ผ่านการประเมินและ 

ได้รับการรับรองระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โดย 

ถือเป็นองค์กรที่มีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 

 3.  เข้าร่วมโครงการการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

(Carbon Footprint for Organization) กับองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการด�าเนินการจะน�ามาใช้

ก�าหนดแนวทางการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรม 

ขององค์กรและจากผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อลด 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

 4.  ด�าเนนิการสง่เสรมิกจิกรรมภาคประชาชนในพืน้ทีท่ีโ่รงงาน 

ตัง้อยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง โดยจดัตัง้สภาผูน้�าชมุชนขึน้และใชเ้ปน็ชอ่งทาง 

ส�าคัญในการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชนกับ 

ผู้บริหารของบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น  

รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการชี้แจงข้อกังวล เพื่อแก้ไขปัญหา 

และพัฒนาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความไว้วางใจ 

และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

 5. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการพัฒนาชุมชนในด้าน 

ตา่งๆ ไดแ้ก ่ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นศาสนา ดา้นสาธารณสขุ 

การสง่เสรมิอาชพีและเศรษฐกจิชมุชน โดยเนน้กระบวนการใหแ้ตล่ะ

ชมุชนรว่มคดิ รว่มตดัสนิใจตามความตอ้งการของชมุชนและรว่มกนั 

เป็นเจ้าของ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละชุมชน

ความเสี่ยงด้านการเงิน		

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

 ในปี 2554 บริษัทมีการติดตามดูแลภาระรายจ่ายคงค้าง 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Exposure) และม ี

การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้วยการท�าสัญญาซื้อขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Cover) โดยควบคุมดูแล 

ให้ภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิอยู่ภายใน

วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุ่น 

ในการบรหิารความเสีย่ง และเพือ่การจ�ากดัผลกระทบอนัอาจเกดิขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัสามารถลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่นไดบ้า้งดว้ยการก�าหนดหรอืปรบัราคาขายทีเ่ปน็

เงนิบาท โดยองิกบัอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป แมว้า่บางครัง้

ไม่สามารถน�ามาใช้หรือใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ในกรณีที่ภาวะการแข่งขัน

ในตลาดไม่เอื้ออ�านวย 

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

 ในการด�าเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติของบริษัท บริษัท 

จะมลีกูหนีก้ารคา้ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัจ�าหนา่ยสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้

ภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการช�าระเงินภายในก�าหนดเวลาตามที่ 

ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า โดยมีการกระจุกตัวของยอดคงค้างลูกหนี้ 

การค้า ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้า 

ไม่สามารถช�าระหน้ีค่าสินค้าภายในก�าหนดเวลาท่ีต้องช�าระหรือภายใน 

ก�าหนดเวลาตามที่บริษัทผ่อนผันให้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ 

บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ

การค้า โดยการก�าหนดวงเงินสินเชื่อการค้าให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

ตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการ

ช�าระหนีข้องลกูคา้รายนัน้ๆ และตอ้งไดร้บัการอนมุตัเิปน็ลายลกัษณ์

อักษรจากผู้บริหารที่มีอ�านาจในการอนุมัติการให้สินเชื่อทางการค้า 

นอกจากนี้ ยังมีการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่าง

สม�า่เสมอดว้ยการใหฝ้า่ยจดัการรายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

จัดการทราบเป็นประจ�าทุกเดือนเกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้การค้า 

โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้เกินก�าหนดช�าระ และผลการติดตาม 

การช�าระหนี้ของลูกหนี้รายนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนด
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เงือ่นไขใหล้กูคา้บางรายตอ้งวางเงนิมดัจ�าในอตัรารอ้ยละ 10 ถงึ 15  

ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ ก่อนด�าเนินการส่งมอบสินค้า ณ วันสิ้นปี 

2554 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 2,911 ล้านบาท ทั้งนี้ มีลูกหนี้ 

ที่มียอดหนี้คงค้างเกินก�าหนดช�าระเป็นจ�านวน 1,351 ล้านบาท  

โดยบริษัทได้ด�าเนินการดูแลควบคุมการขายสินค้าและติดตาม 

การช�าระหนี้ เกินก�าหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทไม่ได้รับ 

ความเสียหายแต่อย่างใด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท 

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�าหนด 

อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ 

ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�าให้เกิดความ

เสยีหายตอ่บรษิทัได ้บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ที่ส�าคัญดังนี้ คือ (1) จัดโครงสร้างหนี้สินต่อทุน ให้อยู่ในเกณฑ์ 

ทีเ่หมาะสม โดยมอีตัราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ยตอ่สว่นของ

ผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า  

ซึ่ง ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.82 เท่า  

ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 0.95 เท่า 

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม โดยไปลงทุนในธุรกิจ 

โรงถลุงเหล็กเพื่อผลิตและขายสินค้าเหล็กแท่งแบนจึงท�าให้บริษัท

ต้องด�าเนินการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในรูปการกู้ยืมและการออก 

และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบีย้จา่ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยงัไมเ่กนิระดบัทีก่�าหนด 

ไว้ (2) ติดตามและควบคุมไม่ให้น�าหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนใน

สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน ซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้  

อย่างเคร่งครัด (3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นเครื่องวัดสภาพคล่องที่ส�าคัญ

อย่างหนึ่ง หากอัตราส่วนสูงขึ้นก็แสดงว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น    

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน

หมุนเวียน เท่ากับ 0.84 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2553 

ซึ่งเท่ากับ 0.98 เท่า (4) จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อ

ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของแผนการด�าเนิน 

งานของบริษัท รวมทั้งคอยติดตามควบคุมดูแลการด�ารงอัตราส่วน 

ทางการเงินให้อยู่ในอัตราที่ก�าหนดและตกลงกับสถาบันการเงิน 

ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ก�าหนด

ใชส้�าหรบับรษิทัคดิจากงบการเงนิรวม ไดแ้ก ่(ก) การด�ารงอตัราสว่น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing 

Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่ง ณ สิ้นปีบริษัทมีอัตราส่วน

ดังกล่าวเท่ากับ 1.82 เท่า ซึ่งไม่เกินอัตราที่ก�าหนด (ข) การด�ารง

อตัราสว่นความสามารถในการช�าระหนี ้(DSCR) ไมต่�า่กวา่ 1.2 เทา่ 

โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับติดลบ 1.62 

เท่า น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนด เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทลดลง 

จากความผันผวนของธุรกิจเหล็กและภาวะเศรษฐกิจรวมถึงภาระ 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย (SSI UK) ซึ่งยังไม่เริ่มด�าเนิน 

การผลิต นอกจากนี้ หนึ่งในข้อตกลงกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืม 

เงินแก่ SSI UK ได้ก�าหนดให้ SSI UK ด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์ 

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ไม่ให้น้อยกว่า  

1 เท่า ณ สิ้นปี 2554 SSI UK มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.63 เท่า 

ต�่ากว่าอัตราส่วนที่ก�าหนด โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 

ของเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราว (Subordinated Bridging Loan)  

จากผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพือ่จา่ยคา่กอ่สรา้งส�าหรบัโครงการปรบัปรงุ 

โรงถลุงเหล็ก SSI UK ในระหว่างรอการออกและเสนอหุ้นกู้  

แปลงสภาพเพื่อน�าเงินไปเพิ่มทุนใน SSI UK รวมทั้งการเพิ่มขึ้น 

ของค่าก่อสร้างที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเงินส�าหรับโครงการดังกล่าว 

ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อน�ามาช�าระ อย่างไร

ก็ตาม บริษัท และ SSI UK ได้รับการผ่อนผันการไม่สามารถด�ารง

อตัราสว่นทางการเงนิตามอตัราทีก่�าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ และสามารถ

เบิกเงินกู้ได้ตามปกติ และ (5) บริษัทมีการจัดท�าประมาณการ 

กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ 

ทราบถงึความตอ้งการสภาพคลอ่งในอนาคต และมเีวลาเตรยีมการ

ที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันการณ์ 
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ความเสี่ยงจากการเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

และผลิตเหล็กกล้าครบวงจรในประเทศอังกฤษ

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

ยูเค จ�ากัด (SSI UK) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย 

ประเทศอังกฤษ และมีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด  

(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กและ 

ผลติเหลก็กลา้ครบวงจร ซึง่โรงงานตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ของประเทศอังกฤษ การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กดังกล่าว จัดได้ว่า

เป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (complementary) กับธุรกิจ 

ที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ธุรกิจการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท 

ในปัจจุบันมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นในเชิงการแข่งขัน 

ในระยะยาว เนื่องจากมีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอนและ 

มีคุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ไม่ผันผวน

มากเช่นที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในระยะเวลาที่ผ่านมา

 การทีจ่ะท�าใหป้ระโยชนต์า่งๆ จากการเขา้ซือ้ธรุกจิโรงถลงุเหลก็ 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นให้เกิดขึ้นจริงนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ 

ของบริษัทในการประสาน (integrate) ธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ซื้อมา  

ซึ่งบริษัทไม่มีประสบการณ์มาก่อนให้เข้ากับธุรกิจของบริษัทที่  

ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นนั้น ขึ้นอยู่ 

กบัความสามารถของบรษิทัในการท�าใหโ้รงงานทีซ่ือ้มาสามารถเริม่ 

การผลิตสินค้าเหล็กแท่งแบนภายในก�าหนดเวลาที่ตั้งไว้ รวมทั้ง

สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและในปริมาณและต้นทุนการผลิต

ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ หากบริษัทไม่สามารถท�าให้สิ่งที่ได้ตั้ง 

เป้าหมายตามที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นจริง ก็จะส่งผลกระทบใน 

เชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน และ

กระแสเงินสดของบริษัท นับตั้งแต่การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กใน

เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา บริษัทและฝ่ายบริหารของ SSI UK 

ได้เร่งด�าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้โรงงาน

สามารถทีจ่ะเริม่การผลติสนิคา้เหลก็แทง่แบนภายในเดอืนธนัวาคม 

2554 ตามที่ได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าการเริ่มการผลิต

สินค้าของโรงงานจ�าเป็นต้องยืดเวลาออกไปจากที่ก�าหนดไว้เดิม  

ทั้งนี้ เนื่องจากว่าโรงงานที่ซื้อมานั้นมีอายุการใช้งานมานานพอ

สมควร และได้ยุติการผลิตไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดังนั้น  

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

อะไหลท่ีจ่�าเปน็บางสว่น เพือ่ใหโ้รงงานสามารถกลบัมาผลติไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ และการสัง่ซือ้ชิน้สว่นอะไหลท่ีจ่�าเปน็และส�าคญันัน้ 

มีทั้งสั่งจากภายในและภายนอกประเทศซึ่งต้องการเวลาใน 

การด�าเนินการ จึงท�าให้การเริ่มกลับมาท�าการผลิตของโรงงานต้อง

ล่าช้าไปจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของ  

SSI UK มีความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

ในส่วนที่จ�าเป็นและส�าคัญให้แล้วเสร็จ และพร้อมที่จะเริ่มกลับมา

ผลิตสินค้าได้ภายในช่วงต้นปี 2555

 นอกจากนั้น เนื่องจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่บริษัทซื้อมานั้น  

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ คือประเทศอังกฤษ ดังนั้น บริษัทจึงอาจ 

ไดร้บัผลกระทบในเชงิลบ จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  

การเปลีย่นแปลงของกฎขอ้บงัคบั และนโยบายของรฐับาลทีโ่รงงาน 

ตั้งอยู่ ส�าหรับปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ในเชิงลบต่อธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ซื้อมานั้น ก็คล้ายคลึงกับปัจจัย

ความเสีย่งของบรษิทัทีต่อ้งเผชญิอยูใ่นปจัจบุนั คอืการเปลีย่นแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

และราคาผลิตภัณฑ์



รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2554
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เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	

 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน มีนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการอิสระ  

เป็นประธานฯ นายกมล จันทิมา และนายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการฯ

   คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate  

Social Responsibility - CSR) และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR  

และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ 

จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

 ในปี 2554 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุมรวม 6 ครั้ง โดยด�าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�าเนินงานดังกล่าวด้วย สรุปที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนการก�าหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ 

เจ้าหนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�าคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ส�าหรับปี 2554

  ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสีย 

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 2.  น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (SSI) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited - SSI UK) ในสหราชอาณาจักร ให้มีจ�านวนกรรมการเพิ่มเติม 

เพื่อก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท SSI UK เนื่องจากเมื่อแรกตั้งบริษัท SSI UK มีนายวิน  

วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการบริษัทเพียงคนเดียว ซึ่งตาม Company Law ของสหราชอาณาจักร ก�าหนดให้บริษัทจ�ากัดสามารถมีกรรมการ 

เพียงคนเดียวในการบริหารจัดการบริษัทได้ ประกอบกับบริษัท SSI ถือหุ้นในบริษัท SSI UK ถึงร้อยละ 100 และเป็นจ�านวนเงินลงทุน 

ที่ค่อนข้างสูง 

 3. ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการเข้าร่วมโครงการส�ารวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา 

ให้รางวัล CSR Awards 2011 โดยบริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate  

Social Responsibility Awards) ประจ�าปี 2554 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

สูงกว่า 10,000 ล้านบาท ตามโครงการ SET Awards 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร



053รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

10 กุมภาพันธ์ 2555

 4.   รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้

  4.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย  

สายการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  4.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป

  4.3  รายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จากส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

และส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

  4.4  รายงานรับทราบผลการประเมินตนเองของบริษัทส�าหรับปี 2553 - 2554 ตาม “แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549” 

 5.   รับทราบผลการประเมินตามโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2554 (Annual General Meeting: AGM)  

ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย

 6.   รับทราบเรื่องการด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์  

และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริษัทติดตามเพ่ือรายงานความคืบหน้าต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับการก�ากับดูแลกิจการไปสู่ 

มาตรฐานสากล โดยมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษา

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนา 

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

เพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

 1.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย  

1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

 (1)  นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  เป็น  ประธานกรรมการสรรหา

 (2)  นายกมล จันทิมา เป็น  กรรมการสรรหา

 (3)  นายปิยะ วิริยประไพกิจ  เป็น  กรรมการสรรหา

 (4)  นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา  เป็น  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 เพื่อท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่  

แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป

 2.  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมในปี 2554 รวม 2 ครั้ง

ด้วยกัน เพื่อรับทราบโครงสร้างการจัดการของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อและจ�านวนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และพิจารณา

สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 3.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน  

โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ  

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

 (1)  นายทวี บุตรสุนทร เป็น ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 (2)  นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เป็น กรรมการ

 (3)  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็น กรรมการ

 (4)  นายนาวา จันทนสุรคน  เป็น เลขานุการคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ 

บริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือ 

วิธีการก�าหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล 
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 4.  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดให้มีการประชุม 

ในปี 2554 รวม 3 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

  4.1 ปรับเงินเดือนประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่

   คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือนของกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานระดับบริหารที่มีผลงานดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ส�าคัญที่คณะกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนใช้ในการพิจารณาคือ ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทประจ�าปี 2553 ซึ่งมีผลก�าไรดีกว่าปี 2552 อย่างเห็นได้ชัด  

และผลการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส�าเร็จในการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็กและผลิต

เหล็กกล้าครบวงจรที่ประเทศอังกฤษจากทาทาสตีล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

  4.2  ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่5 และ 9 สงิหาคม 2554 เพือ่พจิารณาก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

   4.2.1 คา่ตอบแทนในรปูเงนิคา่เบีย้ประชมุทีไ่ดจ้า่ยใหแ้กก่รรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

แต่งตั้งขึ้น

   (1) กรรมการบริษัท  25,000 บาท/เดือน 

   (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาท/ครั้ง

    กรรมการตรวจสอบ 15,000  บาท/ครั้ง

   (3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาท/ครั้ง

     กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 10,000  บาท/ครั้ง

   (4)  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาท/ครั้ง

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาท/ครั้ง

   (5)  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาท/ครั้ง

    กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาท/ครั้ง

 กรรมการบรษิทัฯ คนใดทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการในคณะกรรมการชดุตา่งๆ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้ขึน้ กจ็ะไดร้บัคา่ตอบแทน

ในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

   4.2.2  ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ 

เต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

   4.2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ  

นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

   4.2.4  การจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ส�าหรับกรรมการบริษัทยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้
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 5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัต ิ

ให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

(Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน 

ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

 (1)  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็น ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 (2)  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (3)  นายปิยะ วิริยประไพกิจ เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (4)  นายนาวา จันทนสุรคน  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 6.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 พิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2554 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา 

จากหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทประจ�าปี 2554 ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักงาน

บริษัทประจ�าปี 2554 ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในระยะห้าปีที่ผ่านมา และผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  

ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่รวมถงึภารกจิส�าคญัในโครงการ Re-start ของโรงงานเอสเอสไอทไีซด ์ทีป่ระเทศองักฤษ โดยคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนได้ให้น�้าหนักผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทโดยรวมมากที่สุด 

 จากหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจงึมมีตเิปน็เอกฉนัทใ์หจ้า่ยเงนิรางวลั

พิเศษประจ�าปี 2554 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในอัตรา 1.8 เท่าของฐานเงินเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ 

ให้แก่พนักงานทั่วไป

 7. ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณา

  7.1 สรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทัแทนต�าแหนง่ทีว่า่ง 

จ�านวน 2 คน ได้แก่ 

   (1) นางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร  

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

   (2) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน 

และการธนาคาร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายทวี บุตรสุนทร พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

  7.2  สรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระจ�านวน 5 คน ในการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 คือ

   (1)  นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท 

   (2)  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   (3)  นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

   (4)  นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   (5)  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ว่าที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
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 กรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่ง 

ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรบัทราบรายชือ่กรรมการทีต่อ้งออกจากต�าแหนง่ตามวาระและรายชือ่บคุคลภายนอก

ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท

 (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น 

กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด 

 (3)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท

 (4)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไป

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัทและผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา 

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การท�างานทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระท้ัง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ

เจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิม

 อนึง่ ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาเพือ่พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระในครั้งนี้ นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระด้วย ถือได้ว่า

เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น นายปิยะ วิริยประไพกิจ จึงได้แจ้งขอไม่อยู่ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในขณะที่มีการพิจารณาสรรหา

ผู้ที่มีความเหมาะสมแทน

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

24 กุมภาพันธ์ 2555



058รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท (Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ทั้งนี้  

บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและ 

เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลักใน 

การบรหิารจดัการใหส้มัฤทธผิล และมกีารทบทวนนโยบายดงักลา่ว 

ในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ 

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตาม 

หลักปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2549 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศก�าหนดหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งอ้างอิง

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD Principles 

of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล และผลการประเมินในโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility Awards) 

ประจ�าป ี2554 ประเภทรางวลั บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท  

ตามโครงการ SET Awards 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

  ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2554 (Annual General Meeting: AGM)  

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

รว่มกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

เปน็ผูจ้ดั โดยบรษิทัยงัคงไดร้บัผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ�าปี 2554 ของบริษัท อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  

เช่นเดียวกับปี 2551 ถึงปี 2553

 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance Committee) ขึน้ เมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 

ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ

กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน มีวาระ

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริษัทอีก 1 คน เป็นกรรมการอิสระ 

  ส�าหรับในปี 2554 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี สรุปดังนี้

่
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   ทัง้นี ้ในป ี2554 บรษิทัไดจ้ดัการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้  

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ใน 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 5,240.50 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ในการเตรียมความพร้อม 

ด้านเงินทุนส�าหรับการเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า 

ครบวงจรที่สหราชอาณาจักร และครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 

กนัยายน 2554 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ�านวน 

2,250 ลา้นบาท โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ�านวน 

2,250 ลา้นบาท ส�าหรบัใชเ้ปน็เงนิลงทนุเพิม่เตมิในโครงการปรบัปรงุ

โรงถลุงเหล็ก SSI UK

   อย่างไรก็ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละ

ครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งต้อง 

ได้รับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

โดยบรษิทัตอ้งแจง้วนัทีก่�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ

ผูถ้อืหุน้ (Record Date) และรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 โดยวธิปีดิสมดุทะเบยีนไปยงัตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยเปน็การลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั กอ่นวนัปดิสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 1.1.2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก�าหนดระเบียบ 

วาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ 

อย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 

การประชุม พร้อมน�าส่งเอกสารข้อมูลส�าคัญที่ใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เช่น รายงาน

ประจ�าปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ 

สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเอกสารอื่น

ประกอบ เช่น ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ส�าเนารายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ 

มอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง 

น�ามาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.		 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1.1 บริษัทก�าหนดให้ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ปลีะครัง้ภายในเวลาไมเ่กนิ 4 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีอง

บรษิทั สว่นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ 

เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวน 

หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด  

หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

1 ใน 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท�าหนังสือ

โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุม
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    การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ 

เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  22 เมื่อวันที่  

29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ที่ห้องสีลม บอลรูม โรงแรม 

ฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

    การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 

22 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่  

889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

    ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทได้อ�านวยความสะดวก 

ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ  

และเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง  

โดยมีการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสืบค้นหารายช่ือผู้ถือหุ้น  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้  

บริษัทยังมีแผนที่จะน�าระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยในการ 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  

ในวนัที ่27 เมษายน 2555 เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนสะดวกและรวดเรว็

ยิ่งขึ้น

1.3  การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท 

วิสามัญ ครั้งที่ 1 25 มกราคม 2554 14 คน/16 คน 1) นางเกษรี ณรงค์เดช 1) ติดงานราชการ

    2)  นายทวี บุตรสุนทร 2) ติดภารกิจส�าคัญในต่างประเทศ

สามัญ ครั้งที่ 22 29 เมษายน 2554 14 คน/15 คน   ติดภารกิจส�าคัญในต่างประเทศ

วิสามัญ ครั้งที่ 2 22 กันยายน 2554 11 คน/12 คน   ติดภารกิจส�าคัญในต่างประเทศ

จ�านวนกรรมการบริษัท

เข้าร่วมประชุม/ทั้งหมด มิได้เข้าร่วมประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ เหตุผล

นายทองฉัตร

หงศ์ลดารมภ์

 1.3.2 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี

โอกาสแสดงความเหน็และสามารถซกัถามขอ้มลูตอ่ทีป่ระชมุ โดยมี 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ตอบค�าถาม 

ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูถ้อืหุน้สามารถใหข้อ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

   นอกจากนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 บริษัท 

ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามมายังบริษัทล่วงหน้า 

เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ 

สื่อสารกับบริษัทได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail  

address: agm22@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์มายัง

และวสิามญัผูถ้อืหุน้ และแผนทีส่ถานทีป่ระชมุ โดยจดัสง่ไปยงับรษิทั 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD) ล่วงหน้า 12 วัน  

ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ล่วงหน้า 24 วัน  

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 และล่วงหน้า 16 วัน  

ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เพื่อจัดส่งหนังสือ 

เชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

 1.1.3 บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าว 

นดัประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มดว้ยขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชป้ระกอบ

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง

พิจารณาตัดสินใจในที่ประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า  

11 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ล่วงหน้า  

30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 และล่วงหน้า  

21 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เพื่อให้ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และตลอดเวลา 

รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับเอกสาร

1.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 

 1.2.1 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึการอ�านวยความสะดวก 

แกผู่ถ้อืหุน้ ทัง้ในเรือ่งสถานทีแ่ละเวลา โดยในป ี2554 การจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง เป็นดังนี้
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เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้และให้ระบุ 

รายละเอียดต่างๆ ที่จ�าเป็น เพื่อประโยชน์ในการที่บริษัทติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ด้วย 

1.4  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.4.1 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนดทุกครั้งภายหลัง 

การประชมุผูถ้อืหุน้ สาระทีส่�าคญัในรายงานฯ ไดแ้ก ่รายชือ่กรรมการ

และผู้บริหารบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการบริษัท 

ที่มิได้เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง ค�าแถลง ค�าชี้แจง  

ข้อสังเกต ค�าถามและค�าตอบโดยสรุป รวมถึงมติที่ประชุมและ

คะแนนเสียงของแต่ละมติ แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หรือ 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงาน

การประชุมในแต่ละครั้ง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่  http://www.ssi-steel.com โดย 

เผยแพรเ่ปน็ครัง้แรกตัง้แตก่ารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2548 

เป็นต้นมา

 1.4.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลและจัดเก็บรายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท

เป็นต้นมา

2.		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม

และเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ

 2.1.1  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและ 

เปน็ประโยชนเ์พือ่พจิารณาบรรจเุปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อ 

ของบุคคลที่จะพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า 

ภายในระยะเวลาและตามรายละเอยีดหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัไดป้ระกาศ 

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com 

 2.1.2  ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย

มสีทิธใินการเสนอเรือ่งทีส่�าคญัและเปน็ประโยชนเ์พือ่พจิารณาบรรจุ

เป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สิทธิในการ 

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

โดยเสนอชื่อมายังบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นเสนอมาทางระบบ

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสท์ี ่e-mail address: agm22@ssi-steel.com 

หรอืทางไปรษณยี ์มายงัเลขานกุารบรษิทั ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

ที่ http://www.ssi-steel.com 

 2.1.3  ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันที่  

27 เมษายน 2555 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ 

เรื่องที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบ 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เป็นการล่วงหน้า  

และให้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ตัง้แตว่นัที ่30 สงิหาคม 2554 

และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ตามล�าดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องเสนอ

ข้อมูลมาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address:  

agm23@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท  

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ให้ผ่าน 

การพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และ

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ หรือกรณีที่เป็นไปตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เลขานกุารบรษิทัจะเสนอบรรจเุปน็ระเบยีบ 

วาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ครัง้ที ่23 นี ้ตอ่ไป รวมทัง้จะไดช้ีแ้จงและตอบค�าถามในทีป่ระชมุดว้ย

2.2 การมอบฉันทะ

 บริษัทได้น�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวง 

พาณิชย์ก�าหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าว 

นัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิ 

ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

ที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และนับตั้งแต่ 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 
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พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในหนังสือ 

มอบฉันทะตามแบบ ข. ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ให้ผู้ถือหุ้น 

สามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งผู้ที่บริษัทก�าหนดให้รับ

มอบฉันทะส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 มีกรรมการ

อิสระ 2 คน หรือประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้น

ประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สุดแท้แต่ความประสงค์

ของผู้ถือหุ้น 

2.3  การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

 2.3.1  ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผู้ซึ่งเป็น

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ

ของบริษัท วิธีในการด�าเนินการประชุม และวิธีในการใช้สิทธิ 

ลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน

 2.3.2  การพจิารณาเรือ่งตา่งๆ ประธานทีป่ระชมุเปน็ผูค้วบคมุ

การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม  

และด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุซึง่ไดก้�าหนดไว้

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

   ถ้าที่ประชุมประสงค์จะเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระ 

การประชุมดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธาน 

จึงจะสามารถเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ได้ และ 

เท่าที่ผ่านมาจนถึงปี 2554 ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ว่า ได้มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระ 

การประชุมผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้น 

ที่มีคะแนนเสียงรวมหนึ่งในสามจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น 

นอกเหนือจากวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว 

นัดประชุม และบริษัทก็ไม่เคยเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ในที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือ 

บอกกล่าวนัดประชุม

 2.3.3 บริษัทได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร 

ลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม ส�าหรับการลงคะแนนเสียง

การเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

    1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้น 

ที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่

    2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่  

ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละ

คนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทัง้หมดทีม่อียูต่าม 1) นัน้ ลงคะแนนใหแ้ก่

บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะ 

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา  

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 

ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.4  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 2.4.1  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและนโยบายของบรษิทัในการก�ากบั 

ดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน เพือ่ปอ้งกนัการกระท�าอนัไมเ่ปน็ธรรม

เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด 

ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535

     ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่  สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดท�าและ 

เปดิเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบ

บัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

    นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ. 

2550 

     แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศ 

ใช้ทดแทนฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550

     -  กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูล

ภายในจากรายงานทีเ่กดิขึน้ หรอืก�าลงัจะเกดิขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการลงทุนส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

นอกจากนี้ จะต้องไม่น�าข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการแนะน�า

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย 
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     -  กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

หรือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยัง 

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ากัดการเข้าถึง 

ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่

เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเท่านั้น รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน

ดังกล่าวต่อสาธารณชน 

     -  บรษิทัไดก้�าหนดใหม้กีารรายงานการถอืครอง

หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และ

ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 2.4.2  การก�ากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท

    มีการติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การกระท�าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทได้เชิญ 

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ มาบรรยายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติในวันที่ 20 มีนาคม 2555

    มีการทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท

ดังกล่าวเป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพื่อให้แนวปฏิบัติดังกล่าวมี  

ความเหมาะสมในการปฏิบัติ

    มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญ

ของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และเปิดเผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว  

โดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมี 

การเปดิเผยผา่นสือ่อืน่ๆ ทัง้นี ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทนุไดร้บัทราบ

ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

    มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

ผู้บริหารของบริษัท 

    มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกครั้งตามวาระการประชุม ถึงการถือครองหลักทรัพย์ 

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.		 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเหน็ชอบปรชัญาใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่ได้เสนอทบทวน

ใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และ

แนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง  

จนเป็นเอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบ 

ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่ไดห้ลอ่หลอมเปน็วถิแีหง่การผลกัดนั 

ขับเคลื่อนการด�ารงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 การบรหิารจดัการองคก์รของบรษิทัเพือ่น�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโต

อย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

 1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

 2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

  3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

 4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม

  5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 โดยแผนธุรกิจของบริษัท ส�าหรับปี 2553 - 2555 ได้มีการ 

ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 

พร้อมกับการก�าหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ (Strategies) 

ของบริษัท ให้ความสอดคล้องกับปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท ดังนี้

 “สรา้งสรรคน์วตักรรมผลติภณัฑเ์หลก็และบรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่

กับลูกค้า สร้างก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างยั่งยืน” 

 

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท

 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  

ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน  

โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 

ความเป็นธรรม ดังนี้ 
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1.  ผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมี 

หน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�าหนดแนวทาง 

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

 2)  น�าเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงนิ 

และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล

 3)  แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 

ในอนาคตของบรษิทัทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

 4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล

ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการ 

ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท

2.  ลูกค้า

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง 

แนว่แนท่ีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความตอ้งการของลกูคา้

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้

วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ 

สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

 2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 

ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข 

ใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ

 3)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั กรณี

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ  

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 4)  จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และ

ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

 5)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ 

โดยมิชอบ

 6)  ใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทั

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.  คู่ค้า 

 บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัติอ่คูค่า้อยา่งเปน็ธรรม โดยตัง้อยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท

จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  

การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน 

การค้ากับคู่ค้า

 2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า 

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด  

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า 

ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.  คู่แข่งทางการค้า

 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น

ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ย

วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 2)  ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย
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5.  พนักงาน

 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ

ส�าเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้าน 

ผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ 

มนษุยชนทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลหนึง่บคุคลใด เพราะความเหมอืน

หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทาง

ร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1)  ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

 3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 4)  แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วย 

ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ 

ความเหมาะสมของพนักงานนั้น

 5)  ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ

ของพนักงานอย่างทั่วถึง

 6)  หลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระท�าใดๆ  

ทีเ่ปน็การคกุคาม หรอืสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจติใจของพนกังาน

6.  องค์กรที่ก�ากับดูแล

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย และเปน็ไปตามครรลองทีถ่กูตอ้งของธรุกจิ โดยการปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของ

ทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับ

ดูแลอย่างเต็มที่ 

7.  สังคมและชุมชน

 บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ 

สังคม และชุมชน โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี

กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนด�าเนนิการพฒันาชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อ 

ความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม  

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน  

โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนา 

สังคมและชุมชน โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) เพื่อให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน  

องค์กรที่ก�ากับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรม

ธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไก 

การด�าเนินงานที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การส�ารวจ

ความคิดเห็นของลูกค้าและการส�ารวจความพึงพอใจพนักงาน  

การรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและ 

ถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น  

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของ

บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ  

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือ 

คณะท�างาน หรอืคณะอนทุ�างานตา่งๆ ขึน้ เพือ่ปฏบิตังิานตามหนา้ที่

ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง

การดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2554  

ที่ผ่านมา ดังนี้ 

 3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น

    ส�านักเลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ใน 

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 

เท่าเทียมกัน

 3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 

    สายธุรกิจได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ

สมัพนัธก์บัลกูคา้ ตดิตามปญัหาและรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ รวมทัง้ 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ 

ของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดประชุมกับลูกค้า 

รายส�าคัญเป็นรายเดือน การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็น

ประจ�าทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ให้กับลูกค้าบางราย อีกทั้งยังให้ค�าปรึกษาแนะน�า และให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

ของบริษัท 

 ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

โล่ประกาศเกียรติคุณความส�าเร็จด้านประหยัดพลังงาน จากส�านักงาน กระทรวงพลังงาน 4 เมษายน 2554

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ 4 เมษายน 2554

ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี 2553

ประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทน�าร่องในโครงการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 28 กรกฎาคม 2554

ขององค์กร (องค์การมหาชน)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการด้านพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 10 สิงหาคม 2554

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน 20 กันยายน 2554

และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีติดต่อ (พ.ศ. 2550 - 2554)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24 ธันวาคม 2554

ประจ�าปี 2554 (SET Awards: CSR Awards 2011)



067รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

    ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรม 

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหามหาอุทกภัยดังกล่าว จ�านวน  

4 ราย โดยได้มอบเรือเหล็กนวัตกรรมให้แก่ลูกค้ารายละ 1 ล�า  

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าส่วนใหญ่ประสบปัญหา 

เรื่องการรับสินค้าอันเป็นผลมาจากความยากล�าบากในการขนส่ง

สินค้า ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับ 

ผลกระทบโดยการผ่อนผันระยะเวลาในการรับสินค้าบางส่วน

    คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก

และบรกิารทีม่มีลูคา่เพิม่กบัลกูคา้ ไดด้�าเนนิกจิกรรมในการวเิคราะห์

ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อ 

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า  

เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสีย 

ที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจ�าหน่ายและ 

ขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2554 บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated Value Products)  

ดังกล่าวที่ร้อยละ 10.8 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด 

 3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า 

    คณะอนุท�างานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบได้

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต โดยแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจาก 

ต่างประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี 2554 จ�านวน  

4 ราย เพื่อทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical 

Protocol and Specif ication) ในการพฒันาชัน้คณุภาพของวตัถดุบิ

ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด

มากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน   

    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (SSI UK) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร จะเริ่มด�าเนินการผลิตและ 

จัดส่งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2555 

เป็นต้นไป ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

สนิคา้ของบรษิทัจะลดลง ซึง่จะท�าใหต้น้ทนุการผลติสนิคา้ของบรษิทั

อยู่ในระดับที่แข่งขันได้

    ฝ่ายจัดซื้อ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

     เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัขา่วการจดัซือ้จดัจา้งของ

บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com  

เพื่อให้คู่ค้าทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับ

บริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ 

ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย  

เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท 

     เสาะหาผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ๆ  เพิม่เตมิ

อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ  

ที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการซึ่งสามารถเข้ามา

แข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน

     จดัใหม้กีารสมัมนาและประชมุรว่มกบัผูข้ายและ

ผู้ให้บริการปีละครั้ง โดยในปี 2554 ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์  

เพือ่ชีแ้จงนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั การจดัซือ้จดัจา้งรว่ม

เครอืสหวริยิา รวมทัง้นโยบายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นจดัซือ้จดัหา 

และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัท 

     เข้ า เยี่ ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ

การบริหารงานของผู้ขายทั่วไปในปี 2554 จ�านวน 9 ราย และชุมชน

บางสะพาน จ�านวน 8 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ

คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้ง 

ใหข้อ้แนะน�าเกีย่วกบัการปรบัปรงุพฒันาคณุภาพสนิคา้ และก�าหนด

ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท

     ได้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้าที่ผลิตได้

ในชมุชน สนิคา้ทีช่มุชนเปน็ตวัแทนจ�าหนา่ย งานบรกิารทีจ่ดัหาไดจ้าก 

ชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน 

บางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 

    บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

อยา่งเปน็ธรรม โดยมแีนวปฏบิตัวิา่ ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั 

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และ 

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

    ผู้บริหารของบริษัทได้มีการพบปะสังสรรค์กับ

ผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน

    สายทรพัยากรบคุคลและธรุการ มุง่มัน่ด�าเนนิการตาม

ปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัซึง่เชือ่มัน่ในคณุคา่ของบคุลากร 
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ว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จขององค์กร 

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดยก�าหนด 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน

จดัสวสัดกิาร และประโยชนต์อบแทนในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เงนิกองทนุ 

ส�ารองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ  

การฝกึอบรมสมัมนาของพนกังาน ทนุการศกึษา สวสัดกิารรถรบั-สง่ 

และโรงอาหารส�าหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน 

สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน เป็นต้น 

    นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และ 

มีการสื่อสารกับพนักงานในหลากหลายช่องทาง อาทิ SSI Internal  

TV สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสียงตามสาย การเยี่ยมพบ

พนักงานถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน (Workplace Visit) การเยี่ยมพบ

พนักงานผู้ปฏิบัติงานในกะกลางคืน (Night Workplace Visit)  

การเยี่ยมพบพนักงานที่บ้าน (Home Visit) เป็นต้น เพื่อให้เกิด 

ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจระหว่างพนักงานกับบริษัท  

ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ 

ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน 

เป็นปีที่ 9 (พ.ศ. 2546 - 2554) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ให้ 

ความส�าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน

มาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งครอบคลุมการดูแล 

ให้พนักงานของบริษัทได้รับการเคารพสิทธิและคุ้มครองตาม

กฎหมายแรงงานตามข้อก�าหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ 

ทางสังคมและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการปรับปรุง 

การด�าเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวน

นโยบายระบบการจัดการให้เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนด้วย และในปี 2554 บริษัทได้มีการสนับสนุนการจัดตั้ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

การพัฒนาสวัสดิการรักษาพยาบาลให้พนักงานสามารถใช้บัตร

ประกันสุขภาพกับคลินิกที่อ�าเภอบางสะพานได้ด้วย รวมถึง 

ได้มีการเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงวิถี เอสเอสไอ  

(SSI Way) อันประกอบด้วยปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรม

ธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ให้แก่พนักงาน

ทั้งหมด 

 3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ากับดูแล

    บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของ

ธุรกิจ  ประกอบกับบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด  

พรอ้มทัง้ใหค้วามรว่มมอืตอ่องคก์รทีก่�ากบัดแูลอยา่งเตม็ที ่ซึง่ไดแ้ก ่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ 

 

 3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 

    ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้ด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    คณะท�างานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปี 2554  

เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน  

ดังนี้

    (1)  กลุ่มกิจกรรมภายในองค์กร มุ่งเน้นการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการรณรงค์ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลดภาวะโลกร้อน  

ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงเดือนมกราคมถึง

เดอืนตลุาคม 2554 เปน็ปรมิาณ 12,215.72 ตนัคารบ์อนไดออกไซด์

เทียบเท่า โดยด�าเนินโครงการผ่านกลุ่มกิจกรรมย่อย 10 กลุ่มย่อย 

ได้แก่ โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โครงการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต โครงการปรับปรุงการขนส่ง โครงการซ่อมบ�ารุงด้วยการลด 

การใช้วัสดุสิ้นเปลือง โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน 

อาคารส�านักงาน โครงการพัฒนาและใช้ระบบ IT โครงการ 

ลดการเกิดของเสีย โครงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างเครือข่ายสีเขียวภายในองค์กร และ

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

      ส�าหรับกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของพนักงานที่ส�าคัญ ได้ด�าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

การจัดกิจกรรม Green Day ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เช่น การปิด 

คอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยง  

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการปลูกต้นไม้ในวันเกิด เป็นต้น  

การจัดสัปดาห์กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน อนุรักษ์พลังงาน จริยธรรม

และมาตรฐานแรงงานไทย หรือ Ceet Week การส�ารวจความ



ภาครัฐ/เอกชน กิจกรรม

TGO (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  โครงการน�าร่อง “การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

(องค์การมหาชน)) และ MTEC (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ)

TGO (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  โครงการ Dissemination of Korea Voluntary Emission Reduction Program 

(องค์การมหาชน)) และ KEMCO (Korea Energy  of Thailand ระยะที่ 2 (KVER 2)

Management Corporation)

สมอ. (ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) โครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดระบบการจัดการพลังงาน 

   ISO50001 (ระยะเวลาโครงการ ก.ย. 2554 - มิ.ย. 2555)
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ตระหนักในการลดภาวะโลกร้อนของพนักงานผ่านแบบสอบถาม 

โดยผลการส�ารวจพบว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจสูงถึงร้อยละ  

99.45 (เป้าหมายร้อยละ 95) พร้อมทั้งได้จัดท�าหนังสือคู่มือ 

การจัดการโลกร้อนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้อ่านเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการ และเทคนิคการลดภาวะโลกร้อน 

ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

    (2) กลุ่มกิจกรรมภายนอกองค์กร เป็นกิจกรรม

การเข้าร่วมโครงการด้าน Climate Change กับภาครัฐ ซึ่ง 

สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ

ในอนาคตอันใกล้ โดยบริษัทได้ด�าเนินโครงการผ่านกลุ่มกิจกรรม

ย่อย 2 กลุ่มย่อย โดยในปี 2554 มีจ�านวนโครงการร่วมกับภาครัฐ

ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

    (3) กลุ่มกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็น

กิจกรรมที่บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการเองหรือร่วมผลักดันกับภาครัฐ 

และหนว่ยงานทอ้งถิน่ในการจดักจิกรรมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารเพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 

โครงการ อาทิ โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก (Green  

Building) ศิลป์สานฝันปันน�้าใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น�้าปี 3  

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติคืนผืนป่าให้พ่อ เยาวชนอาสาเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยุวเกษตรปลูกพืชไร้ดิน เอสเอสไอรักษ์

ชายหาด Super Smart & Intelligent Kids นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์  

รุ่นที่ 7 เดิน-วิ่ง ปลูกหญ้าแฝก 8.4 หมื่นต้นเฉลิมพระเกียรติ 2 ล้อ

รักษ์บางสะพาน เป็นต้น 

     ทั้งนี้ กิจกรรม 2 ล้อรักษ์บางสะพาน ถือเป็น

กิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความสนใจของท้องถิ่นชาวบางสะพานใน 

การด�ารงชีวิตแบบลดภาวะโลกร้อนและมีสุขภาพแข็งแรงนั้น ได้มี 

ชาวบางสะพานทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 5 - 80 ปี น�าจักรยาน 

รวม 320 คันเข้าร่วมกันปั่นจักรยานจ�านวนมากจากจุดลงทะเบียน

ทัง้ 5 จดุ คอื เทศบาลต�าบลก�าเนดินพคณุ องคก์ารบรหิารสว่นต�าบล 

ก�าเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต�าบลพงศ์ประศาสน์ องค์การ 

บริหารส่วนต�าบลแม่ร�าพึง และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด  

(มหาชน) มารวมตัวกันหน้าที่ว่าการอ�าเภอบางสะพานและร่วมกัน 

ปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานรอบตลาดบางสะพาน  

รวมถึงขอความร่วมมือชาวบางสะพานร่วมท�ากิจกรรมลดภาวะ 

โลกร้อนโดยร่วมกันงดใช้ยานยนต์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30 น.  

เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถลดการปล่อย

คาร์บอนได้ในปริมาณถึง 3.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

     ส�าหรบัชอ่งทางประชาสมัพนัธท์ีบ่รษิทัไดด้�าเนนิ

การผ่านสื่อต่างๆ มีดังนี้

     (1) การประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท เว็บบล็อก 360 องศา รายการโทรทัศน์ 

SSI NEWS จดัรายการวทิยเุสยีงตามสาย หนงัสอืพมิพข์า่วฅนเหลก็ 

จัดรายการวิทยุท้องถิ่น เป็นต้น

     (2) การประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น จัดท�า 

สื่อโฆษณารณรงค์ “ชุดลดใช้พลังงาน” เผยแพร่ข่าวและภาพข่าว

ผ่านหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ เผยแพร่บทความผ่านนิตยสาร 

รายสัปดาห์ เว็บบล็อก 360 องศา หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก  

เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลด้านบริหารจัดการเพื่อ 

ลดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Initiatives)  

ในรายงานประจ�าปี และในรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Report) ซึ่งจัดท�า 

เป็นฉบับพิเศษในปี 2554 
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3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย 

 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ด�าเนินการในบางประการ 

โดยการท�าประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในบางกรณี ได้แก่ 

  การประกนัภยัความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอกของกรรมการ

และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Off icers Liability 

Insurance) 

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง

ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy) 

  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่อง

มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability 

Insurance) 

  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน การ

ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน�้าระเบิด  

และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�าหรับโรงงานขนาดใหญ่)  

[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler 

Explosion and Business Interruption Insurance (for major 

plants)]

  การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (ส�าหรับ

อาคารส�านักงาน) [Property All Risks Insurance (for off ice 

building)]

 นอกจากการจดัท�าประกนัภยัหลกัของบรษิทัตามรายละเอยีด

ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดท�าประกันภัย เพื่อ

ขยายความคุม้ครองไปยงับรษิทัอืน่ในเครอืสหวริยิา ซึง่ประกอบธรุกจิ

อยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัท เวสท์โคสท์  

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด บริษัท เหล็กแผ่น 

รดีเยน็ไทย จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ียเูค จ�ากดั 

เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยง

ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีอยูเ่ปน็

ระยะๆ และจดัท�าประกนัภยัเพิม่เตมิเพือ่ใหค้วามคุม้ครองเหมาะสม

กับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

 นอกจากนี้ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทยังได้ให้ความส�าคัญ 

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ด้าน  

ซึ่งรวมถึงกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์  

โดยบริษัทได้มีประกาศนโยบายและระเบียบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องส�าหรับพนักงานทุกคน 

ต้องถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2543 ว่า พนักงานต้องไม่น�าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จากภายนอกบริษัท หรือ Download โปรแกรม

คอมพิวเตอร์จาก Bulletin Board System (BBS) หรือ Internet  

หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ภายนอกบริษัทมาใช้ หรือเก็บไว้ใน

คอมพิวเตอร์ของบริษัท ทั้งนี้ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการถือ

ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบดังกล่าว

3.3 ข้อพิพาทที่ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยการป้องกันการเกิดข้อขัดแย้ง

หรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่บริษัทเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน 

สังคมและชุมชน ทั้งนี้  บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแลให้ 

หนว่ยงานตา่งๆ ภายในบรษิทัถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�า

บญัชรีายชือ่กฎหมายทีบ่รษิทัตอ้งถอืปฏบิตัแิละปรบัปรงุบญัชรีายชือ่ 

กฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังให้แต่ละ

หนว่ยงานไดท้�าการสอบทานการถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีห่นว่ยงาน

ของตนตอ้งปฏบิตัติาม แลว้รายงานมายงัส�านกักฎหมายกลุม่บรษิทั

เกีย่วกบัการปฏบิตัติามหรอืขอ้ขดัขอ้งในการถอืปฏบิตั ิเพือ่รวบรวม

น�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

 ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัท ตามที่ได้ 

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ส�านักกฎหมาย

กลุม่บรษิทั นอกจากไดม้กีารรายงานผลความคบืหนา้และความเหน็ 

เกี่ยวกับคดีความของบริษัทให้ฝ่ายจัดการของบริษัททราบเป็น 

ระยะๆ แลว้ ยงัไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาสอีกด้วย

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวอย่างเช่น การพิจารณาเรื่องวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม การค�านึงถึงแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น การจัดซื้อจัดหา 

ทีม่คีวามโปรง่ใสและตรวจสอบได ้การปฏบิตัดิา้นแรงงานทีเ่ปน็ธรรม 

การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง การขายและการตลาด 

ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การให้บริการและการรับประกัน 

ที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งท�าให้บริษัทด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น  

และเกิดความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ 
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3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดต้ระหนกัถงึความส�าคญั

ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยก�ากับ 

ดูแลบริษัท จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงาน 

และจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทาง 

การค้า สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�าผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรมธุรกิจ หรือการกระท�าทุจริต หรือการกระท�าความผิด 

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระท�าการ 

ขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง  

หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง  

หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�าอื่นๆ  

ที่อยู่ในข่ายท�าให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย มายัง 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ 

ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะท�าให้บริษัททราบถึงปัญหา 

หรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้บริษัทน�าข้อมูล 

ที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางมาตรการ

ป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะท�าให้การบริหารงานโดยรวม 

ของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแจ้ง 

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท  

ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อเดือน

สิงหาคม 2551 โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึง 

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง 

ต่างๆ เช่น ระบบ Intranet ของบริษัทที่ http://ssi.net ระบบ  

Internet ที่เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้งสามารถ 

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัท 

ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิสท์ี ่e-mail address: ssigcg@

yahoo.com หรือ

  ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500

 ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ก�าหนด

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�าหนดบุคคลผู้มีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว  

กล่าวคือกล่องรับข้อความทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือตู้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท 

ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ

ข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรายงานตรงต่อประธาน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น 

ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  

ทันการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.)  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยน�าเสนอทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห ์

หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบ 

ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามหลักการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี เนื่องด้วยข้อมูลส�าคัญเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา 

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างเป็นนัยส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แถลงถึงเจตนา 

อย่างชัดแจ้งดังปรากฏในข้อ 1 และข้อ 7 ของนโยบายการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 ทัง้นี ้บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งการเปดิ-

เผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คือ ส�านักเลขานุการบริษัท และฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
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4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศหรือข้อก�าหนด

หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ในป ี2554 การเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัผา่นส�านกั

เลขานุการบริษัท มีดังนี้

  เปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศทีจ่�าเปน็ตอ่การตดัสนิใจของผูถ้อื

หุ้นและผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ก�าหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ 

การเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาสและ 

ประจ�าปหีลงัสอบทานหรอืหลงัตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต  

พร้อมทั้งเปิดเผยค�าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท  

บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั (Management Discussion 

and Analysis: MD&A) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้แจ้งไปยังตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอยกเลิกการน�าส่งงบการเงิน 

ก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจ 

โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรในสหราชอาณาจักร  

ซึ่งมีมาตรฐานบัญชีที่มีความแตกต่างกัน อาทิ บริษัทยังมิได้ 

ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ (IAS/TAS 12  

Income Taxes) ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลา 

บัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป แต่บริษัทย่อย 

ในสหราชอาณาจกัรไดใ้ชม้าตรฐานการบญัชฉีบบันีแ้ลว้ ท�าใหบ้รษิทั

ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท�างบการเงินรวมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบ

กบัในอดตีทีผ่า่นมา นอกจากนี ้เพือ่เปน็การลดโอกาสทีจ่ะเกดิความ

สับสนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจากการน�าส่งงบการเงินสองครั้ง 

(ก่อนและหลังสอบทานหรือตรวจสอบ) ดังนั้น บริษัทจึงขอ 

แจ้งยกเลิกการน�าส่งงบการเงินฉบับก่อนสอบทานและก่อน 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยให้มีผลตั้งแต่การน�าส่งงบการเงิน

ส�าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เป็นต้นไป

  จัดส่งรายงานประจ�าปี 2553 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้น

ของบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ 

เวลาบัญชีของบริษัท

  เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2553 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท

 ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วนและ 

ตรงตามก�าหนดเวลา

   

4.2 การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อความโปร่งใสของบริษัท

     

 ก่อนปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” คือส�านักนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และมีหน้าที่  

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน  

ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

อยา่งเทา่เทยีมกนั ตอ่มาในป ี2554 บรษิทัไดร้วมหนว่ยงานดงักลา่ว 

กับฝ่ายการเงิน เป็นฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับทราบข้อมูลที่น�า 

มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใน 

เชงิลกึไดด้ยีิง่ขึน้ และมสี�านกัประชาสมัพนัธแ์ละชมุชนสมัพนัธ ์เพือ่

ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

ต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของบริษัทได้ 

ด�าเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ 

ของบริษัท  ที่ http://www.ssi-steel.com ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ 

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถอ่านและรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลทางการเงิน รายงาน
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ประจ�าปี ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา 

 4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

   ในปี 2554 ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์ (ซึ่งปัจจุบันคือ  

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์) มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

    จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 

และข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ และจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา และอย่าง 

เท่าเทียมกัน 

    จดัใหม้กีารตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ

กับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับ

บริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address: ir@ssi-steel.com  

และสามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทาง e-mail ที่เว็บไซต์ 

ของบริษัทได้

    จดัใหม้กีารประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst 

Meeting) และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับ 

บริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานและฐานะ 

การเงินของบริษัท ส�าหรับการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทจะจัด

ประชุมในวันท�าการเดียวกันกับหรือหลังจากวันที่บริษัทได้เปิดเผย

งบการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 บริษัทได้จัดท�า

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และสรุปข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส 

(Quarterly Update) ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนทราบ 

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

    จัดให้นักลงทุนประเภทสถาบันทั้ ง ไทยและ

ต่างประเทศ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึง 

นักลงทุนรายย่อยเข้าพบปะกับผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล 

หรือรายบริษัท (One-on-One Meeting) ณ ส�านักงานกรุงเทพ  

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

    เข้าร่วมโครงการพบปะนักลงทุนทั้งไทยและต่าง

ประเทศ (Corporate Roadshow) เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

น�าเสนอข้อมูลบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ จ�านวน 7 ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2554 พบปะ

นักลงทุนสถาบันในประเทศ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด และ บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย)

     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2554 พบปะ

นกัลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ทีเ่ขตปกครองพเิศษฮอ่งกง และประเทศ 

สิงคโปร์ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด บริษัท 

หลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั และ บมจ. หลกัทรพัย ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)

     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เชิญ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมบันทึกเทปการประชุม 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทจัด เพื่อเผยแพร่ในงานบริษัท 

จดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

     ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 พบปะ

นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) ณ ที่ท�าการของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

     ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2554 พบปะ

นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส จ�ากัด

     ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พบปะ

นักลงทุนรายย่อยในงาน Trinity Tea Talk Seminar โดยกลุ่ม 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีติี ้จ�ากดั ณ ทีท่�าการของกลุม่บรษิทัหลกัทรพัย์

ดังกล่าว 

     ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 พบปะ

นักวิเคราะห์และนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  

(Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4.2.2 ความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่และสาธารณชน

   ในปี 2554 ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  

มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้

    จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาสในวัน

ท�าการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินหลังสอบทานหรือ 

หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
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    จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ

    จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้

รับการติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชน 

ให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท

    จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัท

ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ

     สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายงาน

ประจ�าปี 

     การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย

     สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ 

ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.

com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ

    จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address: pr-ir 

@ssi-steel.com

    

5.		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 

ความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 

ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ  

ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี ตลอดจน 

ประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก  

ซึง่จ�านวนกรรมการตามหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัลา่สดุ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 มีจ�านวน 12 คน ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระจ�านวน 6 คน และกรรมการที่มิได้เป็นอิสระ 

อีกจ�านวน 6 คน ในจ�านวนนี้มีกรรมการที่เป็นพนักงานระดับ 

บริหาร 1 คน คือ นายวิน วิริยประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม 

ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 8 ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัท

 

  5.1.2 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

    การก�าหนดระยะเวลาทีก่รรมการบรษิทัจะด�ารงต�าแหนง่

ในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด บัญญัติไว้ว่า กรรมการต้อง 

ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี ส�าหรับการก�าหนด

จ�านวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะ 

กรรมการบริษัทนั้น บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว 

ในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะ 

ด้านที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจ 

ในลักษณะธุรกิจของบริษัท 

  5.1.3 การก�าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”

   รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการเป็น

กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง 

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  5.1.4 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

   บริษัทได้มีการจัดส่งผู้บริหารของบริษัทให้ไปด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหาร

ระดับสูง ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด และบริษัท ท่าเรือ

ประจวบ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และในบริษัท  

เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.7  

โดยบริษัทมีการคิดค่าบริหารจัดการจากการส่งผู้บริหารไปด�ารง 

ต�าแหน่งฯ จากบริษัทดังกล่าว ในอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่าง 

บริษัท ส�าหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ซึ่งเป็น 

บริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี

มตอินมุตัใิหน้ายวนิ วริยิประไพกจิ กรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทั 

ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว

 ทั้ งนี้  แนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของบริษัท ได้ก�าหนดไว้ว่าพนักงานทุกคนซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร 

ในกจิการธรุกจิใดๆ ทีม่ลีกัษณะเปน็การแขง่ขนัโดยตรงหรอืโดยออ้ม

กับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งท�าการค้าหรือ 
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ก�าลงัตดิตอ่ทีจ่ะท�าการคา้กบับรษิทั เวน้แตเ่ปน็การไปด�ารงต�าแหนง่

ในบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

 

  5.1.5 การแยกต�าแหนง่ประธานกรรมการบรษิทั ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

   ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญออกจากกัน 

กล่าวคือ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ 

นายวิน วิริยประไพกิจ ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย 

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่ง 

ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท ในข้อ 10 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 และหลังจากนั้น 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2554 เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 

2554 ไดม้มีตแิตง่ตัง้นายวทิย ์วริยิประไพกจิ ด�ารงต�าแหนง่ประธาน

กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ท�าให้ 

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวควบคู่กับต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทด้วย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 

2554 

   

  5.1.6 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

   บรษิทัยงัมไิดก้�าหนดเปน็นโยบายของบรษิทัวา่ ประธาน

กรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็นข้อจ�ากัด 

ที่ท�าให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการด�ารง

ต�าแหนง่ดงักลา่วในชว่งเวลาทีบ่รษิทัตอ้งการ เนือ่งจากอตุสาหกรรม

เหลก็และเหลก็กลา้มคีวามจ�าเปน็ทีต่อ้งการบคุคลทีม่ปีระสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้น�าที่มี 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการก�ากับดูแล 

การบริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

  5.1.7 เลขานุการบริษัท

   บรษิทัมเีลขานกุารบรษิทั เพือ่ใหค้�าแนะน�าดา้นกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ และ

ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

ในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ

นโยบายในการด�าเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ

ประจ�าปขีองบรษิทั รวมทัง้ก�ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่ง

และการบรหิารงานของฝา่ยจดัการด�าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย

และแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล และปฏิบัติถูกต้อง 

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร 

ที่ก�ากับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึง 

ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ทั้งนี้  

เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่ม

มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัอ�านาจ 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ 

เรื่อง คณะกรรมการบริษัท

  5.2.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

   คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะ

พัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท  

ซึ่งต้องพึ่งพาและประสานการท�างานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน 

คือ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  

ฝ่ายจัดการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น

อิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในส่วนของคณะ

กรรมการบริษัทจ�าเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด ดังนั้น เมื่อปี 2545  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับ

การก�ากบัดแูลกจิการ บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) 

ซึ่งได้ก�าหนดให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 

15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 

ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ดังนี้
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  1) คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดี

ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงมี 

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษา

สิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการของ 

ผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตาม

บทบญัญตัขิองกฎหมาย รวมทัง้ดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ 

ทุกท่านได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูล

จากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

  2) คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้การประชุม 

ผูถ้อืหุน้และการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัเปน็ไปตามบทบญัญตัขิอง 

กฎหมายและเปน็ไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

  3)  คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลและติดตามให้มี

การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกัน 

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้ทราบ

  4)  คณะกรรมการบรษิทัจะค�านงึถงึ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

และก�ากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตามบท 

บัญญัติของกฎหมาย

  5)  คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดถีงึความส�าคญัในการ

ดแูลสิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคม โดยจะก�ากบัดแูลใหม้แีนวปฏบิตัิ

ทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยเรือ่งความรบัผดิชอบของ

บริษัทต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม และติดตามผลการปฏิบัติ 

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

  6)  คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดี

ถงึความโปรง่ใสในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ทีพ่งึขจดัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ระหว่างประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์

สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

อื่น โดยจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่า

ด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง  

ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

   ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

  7)  คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมี

ความมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของ

บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

  8)  คณะกรรมการบริษัทจะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า  

1 ใน 3  ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

  9)  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อย 

ชุดต่างๆ โดยให้มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท 

ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจ

พิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ อีก เพื่อให้การบริหารงาน

ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส

  10)  คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรใหม้กีารแบง่แยกบคุคล

ผูด้�ารงในต�าแหนง่ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท 

จะก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของแต่ละต�าแหน่งให้ชัดเจน นอกจากนี้  

ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออ�านาจด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

และขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อ�านาจที่แจ้งชัด

  11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน 

การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของ

บริษัท รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามแผนงาน 

ให้สอดคล้องกัน

  12) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ในการก�ากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด

 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  อย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 4 - 5 อยู่ในหมวด

 บทบาทของผู้มีส่วน 

  ได้เสีย

ข้อ 6 - 7 อยู่ในหมวด

 การเปิดเผยข้อมูล

  และความโปร่งใส

ข้อ 8 - 16 อยู่ในหมวด

• ความรับผิดชอบ 

  ของคณะกรรมการ
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  13) คณะกรรมการบรษิทัจะยดึมัน่ในปรชัญาในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท และจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการ

บริษัท และจริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่าย

ได้ทราบ

  14)  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชมุโดยสม�า่เสมอ

เป็นประจ�าอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุม

พเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเปน็ได ้โดยมกี�าหนดการประชมุลว่งหนา้ 

มีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถเสนอ

เรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และมีการน�าส่งเอกสารประกอบ

การประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  15) คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็น 

ประจ�าตามความเหมาะสม ดงันี ้คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุ

ประจ�าทุกเดือน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 

ทุกสามเดือนต่อครั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุอยา่งนอ้ยปลีะสองครัง้  

ส�าหรบัคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน 

มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการย่อยแต่ละชุด 

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นได้ โดยมีก�าหนด 

การประชุมล่วงหน้า มีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมี

การน�าสง่เอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ เพือ่ใหก้รรมการไดม้ี

เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

  16) คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทน 

ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ส�าหรับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม  

มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 5.2.2 จริยธรรมกรรมการ

   เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้น  

ในป ี2544 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบในการก�าหนด

จริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

   1) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้

   2) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัท

   3) กรรมการบรษิทัพงึอทุศิเวลาปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความ

รบัผดิชอบอยา่งเพยีงพอ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และทกัษะการ

บริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า 

มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม

   4)  กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงความ

รบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และในขณะเดยีวกนัตอ้งค�านงึถงึผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อ 

ทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม

   5)  กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ในการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ 

บริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ 

ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย 

ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อ 

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

  5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการด�าเนินการ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 

ชดัเจน และสามารถอธบิายได ้ซึง่จะยงัประโยชนต์อ่ความนา่เชือ่ถอื

ในการบรหิารงานของบรษิทั และสง่ผลใหก้ารด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้

   1)  ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและ

ส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่าเสมอตลอดมา
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   2)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the  

Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อ 

การค้าเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยง 

จากการให้สินเชื่อการค้าของบริษัท 

     และแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาสินเชื่อ (Credit 

Committee) เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้วงเงิน 

และประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดย

พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�าระหนี้ 

รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือ 

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า 

ของลูกค้าแต่ละรายด้วย

   3)  ก�าหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและราคา 

ขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

ทุกไตรมาส และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ 

เป็นประจ�าทุกเดือน (แทนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสิ้น

สภาพไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนิน 

ธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

   4)  การจดัท�ารายงานการถอืครองหลกัทรพัยก์ารรายงาน

การถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบริษัท ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ได้เปิดเผยในรายงาน

ประจ�าปี 2554 โดยแสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน

   5)  ก�าหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย 

เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย ได้รายงาน 

การมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัท

ทราบเป็นรายไตรมาส

   6)  ก�าหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงานในการถือ

ปฏิบัติว่า การกระท�าใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าว

หรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

 

    อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 

กับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุม

ดังกล่าว

  5.2.4 ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน

   คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 

(มหาชน) ไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การทีบ่รษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคมุ

ภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่อง 

ดังกล่าวในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อ

ว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและ

ป้องกันความเสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และท�าให้

บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ 

เปา้หมายของบรษิทัได ้พรอ้มมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

มีอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท 

มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ 

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

   คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท  

จากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ (1) ผลการประเมินการควบคุม

ภายในของบรษิทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมนิผล

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

และ (2) ผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษิทัโดยฝา่ยจดัการ

บริษัทตามแบบประเมินผลของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งเคยเป็น 

และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง (3) ประเด็นที่เป็นสาระ 

ส�าคัญจากสรุปผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของส�านัก 

ตรวจสอบภายใน   

   บรษิทัไดจ้ดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้เปน็หนว่ยงาน 

ภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในทาง 

ปฏิบัติส�านักตรวจสอบภายในได้ศึกษาถึงกรอบการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of  

Internal Auditing) ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) 

และน�ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานส�านักตรวจสอบภายในและในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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ภายใน ส�าหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิง 

ในการปฏิบัติงานคือ Internal Control Integrated Framework  

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of  

the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ 

การควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้ คือ

   1)  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment)

   2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

   3)  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

   4)  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & 

Communication)

   5)  การติดตามและประเมินผล (Monitoring &  

Evaluation) 

   ทั้งนี้ การควบคุมภายในของบริษัทตามองค์ประกอบ 

ของกรอบการควบคมุภายในดงักลา่วขา้งตน้นัน้ บรษิทัไดด้�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านและมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญใน 

บางองค์ประกอบในปี 2554 สรุปดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

    การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร 

โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด 

(SSI UK) 

    บรษิทัไดป้รบัปรงุผงัโครงสรา้งองคก์รเปน็ระยะๆ ให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของบริษัท เช่น การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการโดย

จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) และยุบ

คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors) รวมทั้ง 

เพิ่มต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI (Group Chief  

Executive Off icer) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ปรับเปลี่ยน เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

    รายละเอยีดขอ้มลูปรากฏอยูใ่นเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

    บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้ง

แนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกเหนือจากการมีคู่มือ 

อ�านาจด�าเนินการ (Authorization Chart) ที่ก�าหนดให้มีการแบ่ง

แยกอ�านาจอนุมัติระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

บริหาร คณะกรรมการจัดการ และผู้บริหารในแต่ละระดับใน 

แต่ละหมวดภารกิจของบริษัทไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ระบบการควบคุมการใช้อ�านาจของบริษัทมีความชัดเจน 

และเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิงตรวจสอบได้ 

    บริษัทก�าหนดให้มีกลไกในการควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของ

กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยจัดท�าเป็นฐานข้อมูลและก�าหนดให้มี 

ผู้ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ รวมทั้งก�าหนดให้มีระบบ 

การติดตามการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้แต่ละหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งรายงานการถอืปฏบิตัติามกฎหมาย มายงัส�านกักฎหมาย

ทกุไตรมาส เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบต่อไป

    บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เป็น

มาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง  

ดังนี้

     มาตรฐานที่ด�ารงไว้อย่างต่อเนื่อง นับแต่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานเป็นครั้งแรก ได้แก่

     -  ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  

ISO 9001:2008 

     - ระบบบริหารงานคุณภาพส�าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 

     - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน

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

ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

      - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนจากส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ส�าหรับการใช้งานประเภทต่างๆ 

      - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสหภาพ

ยุโรป (CE Mark EN10025-1:2004)  

      - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน   

ISO14001:2004 (Environmental Management System  

Standard ISO 14001:2004) 
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      - ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย TIS 18001-2542 (Occupational Health and Safety 

Management System)

      - ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health  

and Safety Management System)

              -  มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) 

[Thai Labour Standard (TLS8001-2010)]

      -  มาตรฐานผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นรดีร้อนส�าหรบั 

อุตสาหกรรมต่อเรือ [Class Certification for Ship Building 

(DNV&BV&LR)]

     มาตรฐานที่อยู่ระหว่างขอการรับรองในปี 2554 

ได้แก่

      - ระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001: 

2011) [Energy Management Systems (EMS) (อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการในปี 2554 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ)]

    บริษัทจัดให้มีระบบการทวนสอบความสามารถ

ของกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อประเมินข้อจ�ากัดในการ

พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการฯ ตั้งแต่ไตรมาสแรก

ของปี 2554 และในช่วงปลายปี 2554 ได้ออกแบบสถาปัตยกรรม

ของกระบวนการเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

ทีส่ามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ และลดคา่ใชจ้า่ย

ในกระบวนการผลิต

ขอ้มลูสารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication)

    บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับความต้องการใช้ทรัพยากร

คอมพิวเตอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Virtual  

Machine ท�าให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากร

ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

    บริษัทได้มีการพัฒนาระบบวางแผนและควบคุม

การผลิต (Production Planning and Control System) ให้สามารถ

ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้จากเดิมที่เป็นการใช้งานเฉพาะบน

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อ

ระบบการขายได้อย่างคล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ให้มากยิ่งขึ้น

    บริษัทได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบริษัท (Enterprise Resource 

Planning - ERP) ซึ่งได้ติดตั้งและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อ 

ให้สามารถรองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของบริษัทและบริษัทในเครือกลุ่มสหวิริยาด้วยระบบ

สารสนเทศที่เชื่อมโยงกันหรือใช้ร่วมกัน เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

แม่นย�าและรวดเร็วมากขึ้น

    บริษัทได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมูล

กับลูกค้า CRM ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางพัฒนาความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน ด้วยข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายและการจัดส่งสินค้าให้

ลูกค้าเฉพาะราย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ 

และการจัดส่งสินค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะข้อมูลของ

ตนเอง

    บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท โดยการรวมหน่วยงานที่ให้

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�านักงานใหญ่และโรงงาน 

เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

    บริษัทก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน

ของแต่ละสายงาน ในที่ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) 

เป็นประจ�าทุกเดือน

    คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการรายงาน

และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่กลั่นกรอง 

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นประจ�า 

ทุกเดือน ในกรณีที่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญ จะได้พิจารณา

ด�าเนินการแก้ไขทันที

    คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้สรุปรายงานผลการ

ด�าเนนิงานหรอืผลการประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ

เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจ�าตามวาระที่ก�าหนด

ไว้เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ 

  5.2.5  การบริหารความเสี่ยง 

   รายละเอยีดขอ้มลูปรากฏอยูใ่นเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง

 



คณะกรรมการชุดย่อย เมื่อเดือนมกราคม 2554 คณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554

1)  คณะกรรมการบริหาร  -

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

3)   คณะกรรมการสรรหา 2)   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4)   คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

5)   คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4)   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ระจายอ�านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ในการก�ากับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ช่วยศึกษาและ

กลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจ�านวน 6 ชุด  

และต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่  

11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร

จัดการของบริษัท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 

ท�าให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง 4 ชุด โดย

  ให้ยุบคณะกรรมการบริหาร และจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดการ (Management Committee) ขึ้นแทน โดยมีการแต่งตั้ง 

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ารงต�าแหน่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI เป็นประธานคณะกรรมการ

จัดการ เพื่อรับผิดชอบภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร

  ให้รวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทน เข้าด้วยกัน เรียกว่า คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด มีกรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมสีมาชกิทกุคนเปน็กรรมการ

อิสระ ส่วนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ 

อิสระ ส�าหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกส่วนใหญ่ 

ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี 

กรรมการอสิระเพิม่ขึน้ในโอกาสทีเ่หมาะสมตอ่ไป สว่นในรายละเอยีด 

ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อ�านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ 

สว่นการก�าหนดระยะเวลาทีก่รรมการชดุยอ่ยตา่งๆ จะด�ารงต�าแหนง่

ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนดวาระละ 3 ปี ส�าหรับ 

การก�าหนดจ�านวนวาระสงูสดุทีก่รรมการจะด�ารงต�าแหนง่ตดิตอ่กนั 

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

   5.4.1 การก�าหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า

   บริษัทได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เปน็การลว่งหนา้ โดยมกีารประสานงาน

เพื่อก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดและ 

แจง้ใหก้รรมการแตล่ะคน รวมทัง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในบรษิทั

ทราบเปน็การลว่งหนา้ดว้ย เพือ่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน  

คณะกรรมการบรษิทัมกี�าหนดการประชมุทกุ 3 เดอืน แตต่ัง้แตเ่ดอืน

ตุลาคม 2554 บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ

ของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 5.3 คณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย ท�าใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกี�าหนดการประชมุเปน็ทกุเดอืน 

นอกจากกรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ะเปน็ผูเ้สนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนวาระ

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัแลว้ กรรมการแตล่ะคนยงัสามารถ 
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ที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาเรื่องบรรจุใน 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อความครบถ้วนของวาระ

การประชุม

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น�าเสนอ

โดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหาร

ระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผน

ทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) ด้วย 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง คณะ

กรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและรายงาน

การติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้งพิจารณา

เรื่องที่เป็นอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะก�ากับควบคุมและดูแลให้ 

ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ด�าเนินงาน 

ตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้เป็น

ไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในข้อ 14 ซึ่งใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการก�าหนดวาระการประชุม

ที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 

การประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดย

ก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้

กรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มการประชมุ 

การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2554  

ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจ�านวน 8 ครั้ง  

ในเดือนกุมภาพันธ์ (2 ครั้ง) พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม  

ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 

   ส�าหรบัคณะกรรมการบรหิารมกี�าหนดการประชมุทกุเดอืน 

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2554 โดยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุม

และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า เช่นเดียวกับ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ 

มกีารประชมุ เพือ่ปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ ในการก�ากบัดแูลกจิการอยา่ง

เป็นอิสระตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจ้ดัสง่หนงัสอืแจง้นดัประชมุและจดัสง่เอกสารประกอบ

การประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ 3 วันก่อน 

การประชมุ ตามล�าดบั ตามประกาศบรษิทั เรือ่ง ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบั

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)

   ในปี 2554 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการประชุม

ของแต่ละชุด ดังนี้

   1) คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมเดือนละครั้ง  

รวมจ�านวน 8 ครั้ง 

   2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�านวน  

8 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม 

พฤศจิกายน (2 ครั้ง) และธันวาคม

   3)  คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง  

ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 

   4)  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุม

จ�านวน 3 ครั้ง ในเดือนเมษายน และสิงหาคม (2 ครั้ง) 

   5)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม

   6)  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม

จ�านวน 6 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน 

พฤศจิกายน และธันวาคม

   7)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม

จ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

   บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ  

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน โดยในปี 2554 นี้  

มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม  

สิงหาคม และพฤศจิกายน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 

การจัดการของบริษัท โดยหากมีประเด็นหรือข้อสังเกตท่ีมีความส�าคัญ  

คณะกรรมการอิสระจะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไปด้วย

   นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการก�ากับ

ดแูลการบรหิารงานของบรษิทั โดยมกีารประชมุกรรมการเปน็กลุม่ยอ่ย 

อย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่อง 

ที่จะปรึกษาหารือว่า ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง 

ขอ้คดิเหน็ทางดา้นใดจากกรรมการ อาท ิดา้นวศิวกรรม ดา้นการผลติ 

หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งยังได้มี 

การปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ

กรรมการบางคนทีม่ปีระสบการณโ์ดยตรง เปน็ประจ�าอยา่งสม�า่เสมอ



การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2554 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

 1.  นายมารวย ผดุงสิทธิ์  2/2  4/4

  ประธานกรรมการ

         2.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  8/8            2/2

  รองประธานกรรมการ

  และกรรมการอิสระ

    3.  นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 2/3    3/3  2/2      

  กรรมการอิสระ  

 4 . ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 7/8    8/8       

  เกษรี ณรงค์เดช

  กรรมการอิสระ 

 5.  นายทองฉัตร  8/8              4/4 

  หงศ์ลดารมภ์ 

  กรรมการอิสระ  

 6 . นายทวี บุตรสุนทร  3/5        3/3    4/4

  กรรมการอิสระ   

 7 . นายศิริพล 6/8          1/1

  ยอดเมืองเจริญ 

  กรรมการอิสระ 

     8 . นายประทีป บุปผาอินทร ์  8/8    8/8      1/1  6/6

  กรรมการอิสระ

    9 . นายวิทย์ วิริยประไพกิจ 8/8  8/8        

  กรรมการ 

 10 . นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ 7/8        3/3      4/4

  กรรมการ   

 11.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 8/8  8/8      2/3      4/4

  กรรมการ 

คณะกรรมการ

บริษัท
ชื่อ

 คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

และก�าหนด

ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น 
 เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็นหรือมีภารกิจที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
 ทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการ 
 คณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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 5.4.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย



การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2554 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

คณะกรรมการ

บริษัท
ชื่อ

 คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

และก�าหนด

ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

   12.  นายกมล จันทิมา 8/8      2/2      6/6   

  กรรมการ 

 13 . นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 6/8    5/5         

  กรรมการ 

 14 . นายยุกต์ ศุทธรัตน์ 1/2  0/2        

  กรรมการ 

 15.  นายปิยะ วิริยประไพกิจ 7/8  6/8    2/2    1/1    

  กรรมการ 

 16. นายวิน วิริยประไพกิจ  8/8  8/8        

  กรรมการ

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น 
 เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็นหรือมีภารกิจที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
 ทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการ 
 คณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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5.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 5.5.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

     บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้ริเริ่มด�าเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งท�าการประเมินผล

ส�าหรบัป ี2548 ตามแบบประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทั

ประจ�าปี (Board of Directors Self-Assessment Guide) ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด�าเนินการประเมินผล 

เป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้ 

คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหา และอปุสรรค

ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้  

ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท

ยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็น 

รายบุคคล 

 5.5.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

   ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ 

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี 

การประเมินผลตนเองปีละคร้ังเช่นกัน ตามแบบประเมินผลตนเอง 

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี (Audit Committee  

Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: 
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IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา  

(The American Institute of Certified Public Accountants: 

AICPA) และได้รายงานผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ

บรษิทัทราบเปน็ประจ�าทกุป ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิ

ผลตนเองตัง้แตป่ ี2543 เปน็ตน้มา ส�าหรบัในป ี2554 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองโดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง” ตามแนวทาง

ตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ” ของส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้จัดท�าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

และบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จ�ากัด และเผยแพร่ให้บริษัท

จดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่  16 เมื่อวันที่  5  

เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตรา 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�าหนดให้เป็น

ค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�าหนดให้เป็น

แต่ละครั้งของการประชุม ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็น 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของผูบ้รหิารระดบัสงู

เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัท

ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม 

ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 

ตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจ�าปี (Goals Program) ด้วย  

ซึ่งค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ  

โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ 

ในระดับที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรม 

ที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทน

กรรมการให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ

 กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัท ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการ

ก�าหนดคา่ตอบแทน (ปจัจบุนั คอื คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย และได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ  

หัวข้อที่ (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2554

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วม 

ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงาน 

ของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อ 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยน�าความรู้ 

ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ของบริษัท ซึ่งมีทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท 

และที่สถาบันภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียน 

ผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มบริษัทเอสเอสไอ เพื่อการเรียนรู้งาน 

และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท 

อีกด้วย

 เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�าหนด

นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา

บุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรม/สัมมนา

พนกังาน และแนวปฏบิตัวิา่ดว้ยเรือ่งการเบกิคา่ใชจ้า่ยการฝกึอบรม/

สัมมนา 
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   5.7.1 การพัฒนากรรมการ

     1)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

    กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ 

ประธานกรรมการบรษิทัจะเปน็ผูแ้นะน�าลกัษณะธรุกจิ และแนวทาง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ คู่มือกรรมการ  

คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท คู่มือจริยธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ

บริษัท และอื่นๆ ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญ 

ของบริษัท อาทิ ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม  

เปน็ตน้ และจดัพมิพเ์ปน็คูม่อืบรษิทัเรยีกวา่ วถิเีอสเอสไอ (SSI WAY) 

มอบให้กับกรรมการทุกคน

   2)  การอบรมของกรรมการในโครงการอบรมต่างๆ  

โดยเฉพาะ IOD

     ในปี 2554 กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมใน

หลกัสตูรตา่งๆ กบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หรือสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ดังรายละเอียดปรากฏในประวัติคณะกรรมการ

 5.7.2  การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

   1)  การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

     ส�าหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการแนะน�า

ลักษณะธุรกิจ การด�าเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ 

โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดเอกสารและข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�างาน

ด้วย

   2)  การอบรมของผู้บริหารในโครงการอบรมต่างๆ 

    ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม 

เช่นเดียวกันกับกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ดังรายละเอียด

ปรากฏอยู่ในประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท

    ส�าหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบาย 

และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง 

แผนทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผน 

และเตรียมความพร้อมด้านอัตราก�าลังของบริษัทในอนาคต โดย

ก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ในต�าแหน่งงานหลัก  

(Key Position) 

    คณะอนุท�างานวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด

ต�าแหน่ง (Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและ

ก�าหนดรูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยให้มีแผนการ

พฒันาผูส้บืทอดต�าแหนง่เปน็รายบคุคล (Individual Development 

Plan) เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทาง 

ที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก�าหนดพนักงานผู้สืบทอด

ต�าแหนง่งานทีส่�าคญั และจดัท�าแผนพฒันาบคุคลดงักลา่วแลว้เสรจ็

และมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม



การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษัทยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001  

อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของคณะท�างาน บุคลากรด้านความปลอดภัย และพนักงานทุกคน ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก 

ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท�างาน ผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและก�าหนดมาตรการควบคุม 

ที่เหมาะสม และส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย  

SSI-OK อย่างต่อเนื่องจากปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ท�าให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�างานมีแนวโน้มลดลง โดยค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บ 

ถึงขั้นหยุดงาน หรือค่า LTIFR (Loss Time Injury Frequency Rate) ของบริษัท ณ เดือนธันวาคม 2554 เท่ากับ 2.14 ซึ่งมีค่าลดลง 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (LTIFR ปี 2553 เดือนธันวาคม เท่ากับ 3.23) 

ฟตุบอล ปงิปอง วอลเลยบ์อล ตะกรอ้ เปตอง เปน็ตน้ รวมถงึกจิกรรม

วันกีฬาและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

เพื่อนพนักงานและสมาชิกในครอบครัว

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมเพื่อ 

เพิ่มทักษะและความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ซึง่เปน็พืน้ฐานส�าคญัในการปอ้งกนัอบุตัเิหตแุละโรคจากการท�างาน  

โดยก�าหนดให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคลในการสะสม

ชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี ข้อมูล ณ เดือน 

ธันวาคม 2554 พนักงานมีชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 31 ชั่วโมง/ปี โดยเป็น

ชั่วโมงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 ชั่วโมง/ปี

การเตรียมความพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉิน

 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและทบทวน 

แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินทุกกรณี ได้แก่ เพลิงไหม้ หม้อไอน�้า 

ผิดปกติ สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซแอลพีจีรั่วไหล รังสีรั่วไหล และ 

น�้าท่วม โดยเฉพาะกรณีน�้าท่วม ได้ท�าการปรับปรุงแผนการ 

เฝ้าระวังน�้าท่วม โดยการติดตามสถานการณ์น�้าของพื้นที่โดยรอบ

เพื่อประเมินความเสี่ยง และระยะเวลาก่อนที่น�้าจะเข้าท่วมพื้นที่

โรงงาน เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมการและตดัสนิใจสัง่การเพือ่ตอบสนอง

เหตุได้อย่างเหมาะสม เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน การอนุญาต 

ให้พนักงานกลับไปดูแลบ้านพักซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม 

การสั่งหยุดผลิต เป็นต้น

 ส�าหรับความปลอดภัยนอกงาน ได้ด�าเนินการภายใต้ชื่อ

โครงการรณรงคส์ง่เสรมิการสวมหมวกนริภยัและขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์สนับสนุน

ความปลอดภัยในการท�างานเครือสหวิริยา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย 

ความร่วมมือระหว่างเครือสหวิริยาและส�านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของบริษัทในเครือ  

และสนับสนุนงานของภาคราชการซึ่งมีบทบาทในการก�ากับดูแล 

และส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน

 บริษัทได้ท�าโครงการต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบเนื่องจาก 

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ไดแ้ก ่โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานเกี่ยวกับฝุ่นและควันในโรงงาน และโครงการปรับปรุง

แสงสว่างในพื้นที่การท�างาน ควบคู่ไปกับการทบทวนการสัมผัส

ปัจจัยเสี่ยงจากการท�างานเป็นรายบุคคล และปรับปรุงรายการ 

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง น�ามาประกอบการพิจารณาเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการท�างานกับภาวะสุขภาพ  

เพื่อให้สามารถค้นหาและเฝ้าระวังโรคจากการท�างานได้อย่างเป็น

ระบบมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริม

พนักงานให้ออกก�าลังกายและลดความเครียดเนื่องจากการท�างาน 

โดยจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกายกลางแจ้งและ 

ในร่ม รวมถึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น 
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การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์

 การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทใน 

เครือสหวิริยาส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล โดยการด�าเนินงาน 

ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด ซึ่งมั่นใจในเรื่องการดูแล 

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการด�าเนินงานจากการรับรอง

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ส่วนวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นั้น ได้จัด 

ให้มีคณะท�างานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา ซึ่ง

ด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะท�างาน

ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกบริษัทในเครือสหวิริยาและบริษัท 

ขนส่ง เพื่อก�าหนดแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

ในการขนสง่ โดยมกีารประชมุตดิตามความคบืหนา้และแกไ้ขปญัหา

อุปสรรคเป็นประจ�าทุกเดือน 

 ในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการก�าหนด

ทิศทางและติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างานผ่านคณะ 

ขับเคลื่อนสภาผู้น�าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่  

กลุ่มผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและผู้บริหารเครือสหวิริยา  

ซึ่งมีการประชุมติดตามความคืบหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะ  

ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเครือสหวิริยาจาก 

ชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้  ยังได้เพิ่มช่องทาง 

ในการตรวจสอบและควบคุมรถขนส่งด้วยกล้องวงจรปิด ติดตั้ง 

ในจุดส�าคัญภายในเขตชุมชน และติดตั้งป้ายเตือนกฎระเบียบ 

และรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งให้กับพนักงานขับรถ  

รวมถึงการอบรมพนักงานขับรถ และจัดสัมมนาผู้ประกอบการ 

ขนส่งเพ่ือให้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการขนส่ง 

อย่างปลอดภัย จากการด�าเนินการข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยอัตรา 

การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการขนส่งในเขตชุมชนลดลง

จากร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็น ร้อยละ 4.25 ในปี 2554 และชุมชน 

มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 บรษิทับรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร ตาม

ระบบมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2004 

ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึง

ปัจจุบัน

 การบริหารจัดการน�้า บริษัทยังคงบริหารจัดการน�้าด้วย

การด�าเนินการตามข้อตกลงที่มีกับชุมชน คือ การไม่สูบน�้ามาใช้ใน

หน้าแล้ง โดยจะไม่สูบน�้าจากคลองบางสะพานในกรณีที่ระดับน�้า 

ต�่ากว่า 2.2 เมตร ที่บริเวณสถานีสูบน�้า ทั้งนี้ ในส่วนการจัดการ 

น�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคภายใน

โรงงานของพนักงานจะถูกรวบรวม และน�าไปบ�าบัดให้ได้ตาม

มาตรฐาน กอ่นน�ากลบัมาใชใ้หมท่ัง้หมด โดยไมม่กีารระบายน�า้เสยี

ออกสู่สาธารณะ (Zero discharge) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน�้า 

ของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด

 การดูแลคุณภาพอากาศ บริษัทยังคงดูแลคุณภาพอากาศ

ด้วยการควบคุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดก�ามะถันเจือปนต�่า  

ไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตอย่างเข้มงวด  

รวมถึงควบคุมอากาศเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ด้วยระบบ 

การควบคมุเตาเผาเหล็กแบบอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบแลกเปล่ียน

น�าความร้อนเหลือทิ้งมาอุ่นอากาศ ท�าให้มีการเผาไหม้ที่ดีและ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งผล

การตรวจสอบในป ี2554 ไมพ่บวา่มคีา่การตรวจวดัใดเกนิมาตรฐาน  

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดและมาตรการด�าเนินการต่างๆ บริษัทได้มี 

การรายงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล  

รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจ 

ไดว้า่การด�าเนนิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัจะอยูภ่ายใต้

การควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการและชุมชนอย่าง

เคร่งครัด

 ส�าหรบัการตรวจประเมนิและตรวจสอบโรงงานจากหนว่ยงาน 

ภายนอกนั้น บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับกระทรวงอุตสาหกรรม 

ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น จากผลการประเมินบริษัท 

ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว  

(Green System)”  ทีม่กีารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเปน็ระบบ  

และมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง  โดยมีระยะเวลารับรอง 3 ปี (24 สิงหาคม 2554 ถึง 23 

สิงหาคม 2557) 

 บรษิทัไดต้ระหนกัถงึปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

ซึ่ ง เป็นปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ส่ งผลกระทบในระดับโลก  

จึงได้จัดตั้งคณะท�างานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศขึ้นในปี 2550 เพื่อด�าเนินกิจกรรมลดผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน การจัดการของเสีย รวมถึง 

การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปทราบถึง 

ผลกระทบ แนวทางในการชว่ยลดผลกระทบและการใหค้วามรว่มมอื 

กับหน่วยงานของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 นอกจากนี้ บริษัทได้น�าหลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

มาใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุง 

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 

นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทลดการใช้พลังงาน

จากการผลิตคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

สะสมจากปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี 2554 ได้ถึง  

76,884 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส�าหรับในปี 2554 บริษัท 

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 13,485.82  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประหยดัพลงังาน ลดการปลดปลอ่ยมลพษิอากาศออกสูบ่รรยากาศ 

รวมถึงการติดตั้งระบบบ�าบัดอากาศในระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้

แนใ่จวา่คณุภาพอากาศทีร่ะบายออกนอกโรงงานของบรษิทัไดต้าม

ที่มาตรฐานก�าหนด 

 การจัดการด้านกากของเสีย บริษัทควบคุมกากของเสีย

โดยเน้นการลดกากของเสียจากแหล่งก�าเนิด และใช้ระบบ 

การคัดแยกกากของเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทางทั้งกากของเสียจาก 

พนักงานและจากการผลิต บริษัทได้น�ากากของเสียที่ผ่าน 

การคัดแยกแล้วนั้น น�ามาก�าจัดโดยมุ่งเน้นวิธีการน�ากลับมาใช้ใหม่

หรือขายเพื่อน�าไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอื่นๆ ทดแทน 

การเผาหรอืการฝงักลบ ทัง้นี ้ท�าใหร้อ้ยละของการก�าจดักากของเสยี

ด้วยการรีไซเคิลในปี 2554 สูงถึงร้อยละ 99.22 

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด�าเนินการตรวจติดตามการระบาย

มลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศและชุมชนอย่างสม�่าเสมอ 

โดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ปี 2550 จนถึงปี 2554 
เอสเอสไอลดการปล่อย CO

2
 

สะสมได้ถึง 76,884 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 ในปี 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ตามแนวทางแห่งการพัฒนา 

สู่ความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท 

พนักงาน ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของพนักงาน 

ในนาม “เอสเอสไออาสา” การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี การร่วมดูแล 

ท�านุบ�ารุงศาสนาและวัฒนธรรม 48 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดี และได้รับความไว้วางใจ 

จากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 นับเป็นที่น่ายินดีในปี 2554 หลายกิจกรรมได้ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่ภายใต้ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม โดย “พนักงาน”  

และภาคชุมชนโดย “ชาวบางสะพาน” การเติบโตเบ่งบานของ “วัฒนธรรมจิตอาสา” ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ดังนี้

1.	 การพัฒนาทุนทางสังคม

1.1 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรม 

ในอุตสาหกรรมเหล็ก

 1.1.1 โครงการออกแบบประกวดบ้านเหล็ก 2011

   โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “Thailand Steel 

House Contest” ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท จัดขึ้นภายใต้

แนวคิด Thailand Steel House Contest 2011 (Greenovation: 

Less is More) อยา่งไรกต็าม เนือ่งจากประเทศไทยประสบเหตกุารณ์

มหาอุทกภัยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมไปเป็นปี 2555

 1.1.2 โครงการสนับสนุนนักโลหวิทยาดีเด่นและการจัด

ประชุมวิชาการโลหวิทยาครั้งที่ 5

   เอสเอสไอให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทาง 

โลหวิทยามาอย่างต่อเนื่อง ปี 2554 นับเป็นครั้งที่ 5 ในส่วน 

ของรางวัล 2 รางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมประจ�าปี งานครั้งนี้จัดขึ้นโดย 

ภาควชิาวศิวกรรมวสัด ุและเทคโนโลยกีารผลติ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.2  การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต

 1.2.1 กรุงเทพไตรกีฬาประจ�าปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เอสเอสไอร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันกรุงเทพฯ ไตรกีฬา ครั้งที่ 3 

“Bangkok Triathlon 2011” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

เทิดไท้องค์ราชัน หารายได้ให้แก่มูลนิธิโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อ

ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโรคเรือ้นและโรคเอดส ์ซึง่สอดคลอ้ง

กับแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม  

ในการช่วยเหลือและสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 1.2.2 โครงการฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาชิงแชมป์

ประเทศไทยและนานาชาติ 2554 

   เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมทอ่งเทีย่วในเขตอ�าเภอบางสะพาน 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ บริษัทได้จัดการแข่งขัน 

ไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 

2554 ณ บริเวณชายหาดบ้านกรูด ต�าบลธงชัย อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 159 คน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง

ข้าราชการ นักท่องเที่ยว และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ที่หาดบ้านกรูด จ�านวน 2,151 คน

 1.2.3 โครงการฅนเหล็กมินิมาราธอน 2554

   4 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยา 

สตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด  

(มหาชน) บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล 1995 จ�ากัด และ  

บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผนึกก�าลังจัดกิจกรรม

เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาส Thailand Iron Man Mini  

Marathon 2011 “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ครั้งที่ 4 น�าเงินบริจาค  

2.5 ล้านบาท บริจาคให้ 23 มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส 
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แผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่นของพนักงานในกลุ่มเครือ 

บริษัทสหวิริยาอีกจ�านวน 24,630 บาท ผ่านครอบครัวข่าว 3 

   - เอสเอสไอ-TCRSS ผนกึกำ�ลงัชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยพิบัติ ประเทศญี่ปุ่น

    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จ�ากัด(มหาชน)  

หรือเอสเอสไอ ผนึกก�าลังบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ TCRSS มอบเงิน 2 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น ผ่านเจเอฟอีสตีลซึ่งเป็น 

องค์กรคู่ค้า

   - คว�มชว่ยเหลอืผูป้ระสบมห�อทุกภยั 20 จงัหวดั

ภ�คกล�งของประเทศ

    ตามที่ ได้ เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยกับพี่น้อง

ประชาชนชาวไทยในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางช่วงปลาย

ปี 2554 เอสเอสไอมิได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้การช่วยเหลือและ 

เยียวยาทั้งโดยตรงและผ่านหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน 

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

     พัฒนาเรือเหล็กนวัตกรรม จ�านวน 175 ล�า 

ประกอบด้วยเรือเหล็กอเนกประสงค์ 170 ล�า และเรือเหล็ก

ตรวจการณ์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 5 ล�า 

     บรจิาคและสมทบทนุหนว่ยงานใหค้วามชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ 1 ล้านบาท

     มอบถุงยังชีพผู้ประสบมหาอุทกภัย 

     พนักงานจิตอาสาจัดตั้งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ อพยพ

พนักงานเครือสหวิริยาและครอบครัว ตลอดจนขนย้ายทรัพย์สิน 

จ�านวน 46 ครอบครัวออกจากพื้นที่ประสบภัย

1.4 การสร้างวัฒนธรรมเอสเอสไอใจอาสา

 1.4.1 เอสเอสไออาสากรุงเทพ : โครงการ Do D in a Day 

ปี 2

   พนักงานร่วมบริจาคหนังสือ รวมทั้งกระดาษรีไซเคิล  

เพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่ (Reuse) เพื่อท�าเป็นหนังสือเล่มใหม่ให้กับ

น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 545 เล่ม และกระดาษที่สามารถน�า 

กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ได้ประมาณ 150 กิโลกรัม มอบให้มูลนิธิ

กระจกเงาเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมให้ 

ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้หนังสือต่างๆ

 1.2.4 โครงการสานฝนัเยาวชนฅนเหลก็บางสะพาน 2554 

(รุ่น 1) 

   บริษัทได้รับสมัครและคัดเลือกเยาวชนบางสะพาน 

เข้าร่วมฝึกทักษะ และเก็บตัวเพื่อเป็นตัวแทนอ�าเภอบางสะพาน 

ลงแข่งขันฅนเหล็กบางสะพานไตรกีฬาฯ และรายการอื่นๆ  

โดยความสนบัสนนุจากเครอืสหวริยิา ป ี2554 มเียาวชนบางสะพาน

ผ่านการคัดเลือก 5 คน ได้ผ่านการฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขัน 

รายการส�าคัญของประเทศและมีสถิติที่ดีขึ้น

1.3 การสร้างความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ประสบภัย

 1.3.1 โครงการศิลป์สานฝันปันน�้าใจ เอสเอสไอชวนน้อง

รักษ์น�้า

   เอสเอสไอร่วมมือกับกรมเจ้าท่า ส�านักการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการแต่งกลอน 

กิจกรรมด้านศิลปะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน�้า ซึ่งเป็น

ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญั มเียาวชนทีอ่ยูใ่นความดแูลของสมาคม  

สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิรวม 5 แห่ง จ�านวนกว่า 100 คน  

ร่วมโครงการ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะน�าส่งเข้าประกวด 

ในโครงการนทิรรศการศลิปะเดก็นานาชาต ิครัง้ที ่42 ณ กรงุโตเกยีว 

ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

 1.3.2 กจิกรรมการกศุล “วา่ย ปัน่ วิง่ แบง่ปนัผูด้อ้ยโอกาส” 

   เป็นกิจกรรมเสริมการแข่งขัน “ฅนเหล็กบางสะพาน  

ไตรกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์นานาชาติ ประจ�าปี 

2554” โดยให้พนักงาน และประชาชนร่วมกันบริจาค มีจ�านวน 

ผู้บริจาค 129 คน เงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย 59,879 บาท น�าไป 

มอบให้กลุ่มเยาวชน ชมรมดนตรีเทศบาลบ้านกรูด ภายใต้โครงการ

ลานดนตรี ต้านยาเสพติด รวมถึงองค์กรผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 

 1.3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   - เอสเอสไอรว่มชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัภ�คใต้

    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) มอบ

เงินจ�านวน 600,000 บาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  

และมอบเงินที่ได้จากการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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 1.4.2 เอสเอสไออาสาพัฒนาชุมชนบางสะพาน

   ในปี 2554 พนักงานของเอสเอสไอได้ร่วมมือร่วมใจ

ด�าเนนิกจิกรรมเอสเอสไออาสาหลกั 4 กจิกรรม และไดร้เิริม่กจิกรรม

อาสาย่อยเพื่อให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

บางสะพานมากยิ่งขึ้นอีก 16 กิจกรรม รวมพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 

1,782 คน หรือคิดเป็น 14,256  ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชน

ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 565 คน 

2.	 การพัฒนาชุมชน	

 เอสเอสไอได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้าน 

การพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของพนักงาน “เอสเอสไออาสา”  

การสง่เสรมิดแูลและรกัษาสิง่แวดลอ้ม การพฒันาอาชพี การสง่เสรมิ 

สุขภาพและอนามัยที่ดี  การร่วมดูแลท�านุบ�ารุงศาสนาและ 

วัฒนธรรมกว่า 48 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่

ของการเปน็พลเมอืงทีด่แีละไดร้บัความไวว้างใจจากชาวบางสะพาน

และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัชมุชน

และสังคมในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.1 รว่มพฒันาเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาชมุชน

 เอสเอสไอได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

อ�าเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ คือ  

การพัฒนาครู และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

การพัฒนาผู้เรียน คือ นักเรียน และการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้

เยาวชนทีบ่างสะพานมโีอกาสทางการศกึษาใกลเ้คยีงเขตเมอืงใหญ ่

โดยก�รจดัตัง้กองทนุสหวริยิ�รว่มพฒัน�ก�รศกึษ�บ�งสะพ�น

โดยเปดิโอกาสใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนในเขตอ�าเภอบางสะพาน จ�านวน 

20 แห่ง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปีที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ด้านวิชาการเพื่อชิงทุนสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนปีละ  

2.6 ล้านบาท มอบทุนก�รศึกษ�แก่นักเรียนในชุมชน จ�านวน 

22 โรงเรียน รวม 202 ทุน และทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบ 

ต่อเนื่องจนจบอีกปีละ 7 คน รวมเป็นเงิน 500,500 บาท พัฒน�

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของวิทย�ลัยก�รอ�ชีพบ�งสะพ�น 

โดยรว่มพฒันาหลกัสตูรโครงการวทิยาลยัเทคโนโลยกีารจดัการเหลก็

และเหล็กกล้า ตั้งแต่ปี 2551 โดยพนักงานได้อุทิศเวลาเป็น 

วิทยากรช่วยสอน 2,164 ชั่วโมงต่อรุ่น และมีพนักงานเป็นครูฝึก 

2,000 ชั่วโมงต่อรุ่น รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูอาจารย์ 

เพื่อรับสอนต่อ โดยสนับสนุบงบประมาณปีละ 1 ล้านบาท และ

สนับสนุนในรูปทุนการศึกษา ปีละ 1 แสนบาท 

 โครงก�รประกวดว�ดภ�พชิงทุนก�รศึกษ� ครั้งที่ 8 ชิงทุน

การศึกษากว่า 100,000 บาท มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับ 

ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวนกว่า 200 คน โครงก�ร

ยุวเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงแปลงปลูกของโรงเรียนอนุบาล

บางสะพาน เป็นแปลงน�าร่อง โครงก�รอน�คตเหล็กไทย 

สร้�งด้วยเหล็กไทย สร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์ 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

โครงก�ร “ก�รพัฒน�ครูเพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถท�ง 

ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์” เน้นความถูกต้องของเนื้อหาการน�า

ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้เข้าใจได้อย่างไร รวมไปถึงเทคนิค 

การสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีความสนุกกับ

การเรียน โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 140 คน และโครงก�ร 

Super Smart & Intelligent Kids (SSI Kids)  กิจกรรมเรียนรู้

เรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศบริเวณโรงงานผ่านการทดลอง 

ทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายให้แก่นักเรียน

 นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชุมชน  

ทั้งการมอบอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม

ของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ชุมชน และอื่นๆ

2.2 พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจครัวเรือน

  เอสเอสไอได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่ 

สนับสนุนโครงก�รสหวิริย�ร่วมพัฒน� ด�าเนินการโดยเครือ

สหวิริยา โดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่ 4 ต�าบล 

รอบโรงงานไปแล้ว 2 รุ่น 11 แห่ง มีเงินกองทุนรวม 4.8 ล้านบาท 

เพิ่มสัดส่วนก�รรับพนักง�นในพื้นที่ จากสัดส่วนร้อยละ 40 - 50 

ให้เป็นร้อยละ 77 โดยมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการรับสมัคร

งานต่อที่ประชุมสภาผู้น�าชุมชนทุกเดือน ร�ยก�รวิทยุเกษตร
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อินทรีย์วิถีธรรมช�ติ เพื่อให้เกษตรกรในอ�าเภอบางสะพาน

ไดม้แีหลง่ขอ้มลูในการเรยีนรูใ้นการท�าเกษตรอนิทรยี ์สนิค�้ชมุชน

พบคนโรงง�น สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่อ�าเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อ

ผลิตภัณฑ์ สินค้าภายในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัด 

โครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ น�าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้า 

OTOP คุณภาพดี ราคาถูกจากกลุ่มอาชีพแม่บ้านต�าบลต่างๆ  

ในพื้นที่อ�าเภอบางสะพานมาจ�าหน่ายภายในบริษัท เพื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอ�าเภอบางสะพานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  

และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในอ�าเภอบางสะพานอีกทาง

หนึ่งด้วย ก�รจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริก�รจ�กชุมชน ปี 2554 

เอสเอสไอตั้งเป้าหมายจัดซื้อสินค้าชุมชนไว้ที่  145 ล้านบาท  

และเอสเอสไอมียอดจัดซื้อสินค้าชุมชนได้เกินเป้าหมายอยู่ที่   

176 ล้านบาท 

2.3 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 เอสเอสไอให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม 

ดูแลกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจาก

กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย

ของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว เอสเอสไอยังได้ร่วมมือกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ กิจกรรมสองล้อรักษ์

บ�งสะพ�น เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

84 พรรษา มีชาวบางสะพานน�าจักรยานรวม 320 คัน เข้าร่วมกัน 

ปั่นจักรยานอย่างคึกคัก กิจกรรมในวันดังกล่าวสามารถช่วยลด 

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง 3.95 ตัน โครงก�ร

เอสเอสไอรักษ์ช�ยห�ด โดยพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ

สหวริยิา รว่มท�าความสะอาดเกบ็ขยะชายหาดบางสะพานตลอดแนว

เป็นประจ�าทุกปี มีผู้ประกอบการ-พนักงาน-ผู้น�าชุมชน-ชาวบ้าน 

เข้าร่วม กว่า 500 คน โครงก�รธน�ค�รขยะเอสเอสไอสำ�หรับ

สถ�นศึกษ�  5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียน

บ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนอนุบาล

บางสะพาน และโรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้ 

อย่างถูกต้อง ก�รควบคุมรถขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน 

เอสเอสไอได้มีการควบคุมรถขนส่งเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน  

โดยทบทวนแผนงานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยา และ

จัดท�าแผนควบคุมการปฏิบัติรถขนส่งเครือสหวิริยา ประจ�าปี 2554 

โครงก�รปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ คืนผืนป่�ให้พ่อ ร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “คืนผืนป่าให้พ่อ” ซึ่งจัดโดยชุมชน 

บ้านสายเพชร ต�าบลทองมงคล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554  

ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมชุมชนบ้านสายเพชร จ�านวน 20 ไร่ 

2.4  ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

 สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น  

อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามตลอดมา ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม

บางสะพาน เอสเอสไอจึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือ 

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน และด�ารงไว้ซึ่งศาสนา

และวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ได้แก่ ก�รสนับสนุนด้�นศ�สน�และ

วัฒนธรรม โดยได้สนับสนุนการบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์

ให้กับวัดในชุมชน ร่วมกิจกรรมศาสนาและประเพณีส�าคัญ 

ในท้องถิ่น ก�รจัดกิจกรรมวันผู้สูงอ�ยุ ให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพกลุ่มประชาชนเขตอ�าเภอบางสะพาน ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 

100 คน โครงก�รค�ร�ว�นคว�มสุขเอสเอสไอ เป็นการออก

หนว่ยใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีก่ระจายไปแตล่ะต�าบลของอ�าเภอ 

บางสะพาน โดยเป็นการให้บริการสาธารณสุข ด้านทันตกรรม  

บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการ 

ตัดผม ส�าหรับปี 2554 ได้ให้บริการจ�านวน 2 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการ 

290 คน
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ชื่อ	ที่ตั้งสำานักงาน	ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

   Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited

ชื่อย่อ : เอสเอสไอ

   SSI

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688

Web Site : http://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   

   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

จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554)

ทุนจดทะเบียน    จ�านวน 20,434,108,235  บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ    จ�านวน 20,434,108,235  หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    1 บาท

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

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

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ    1 บาท

ข้อมูลทั่วไป



ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)
ชื่อและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของนิติบุคล

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ
(บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญ
ที่จ�าหน่ายได้แล้ว

(หุ้น)

อัตราส่วน
จ�านวนหุ้นที่ถือ

(%)
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ชื่อ	สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล 

ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

บริษัท เวสท ์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ธุรกิจวิศวกรรม 75,000,000 10 7,500,000 99.99

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3 และซ่อมบ�ารุง

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2238-3063-82

โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 400,000,000 10 40,000,000 51

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0323-32

โทรสาร 0-2236-7046, 0-2236-7057

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตเหล็ก 10,703,000,000 10 1,070,300,000 50.15

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5 แผ่นรีดเย็น

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0300

โทรสาร 0-2630-0320-2

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 247,600,000 1,000 247,600 100

Steel House, Trunk Road, Redcar,   ปอนด์สเตอร์ลิง ปอนด์สเตอร์ลิง

TS10 5QW United Kingdom

โทรศัพท์  +44 16 4240 8000

โทรสาร  +44 16 4240 4552

Redcar Bulk Terminal Limited ธุรกิจท่าเรือ 26,502,718 1 26,502,718 50

Steel House, Trunk Road,  ขนถ่ายสินค้า ปอนด์สเตอร์ลิง ปอนด์สเตอร์ลิง

Redcar, TS10 5QW

United Kingdom

โทรศัพท์  +44 16 4240 5500
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1.	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ

	 ประธานกรรมการบริษัท	 

 อายุ 76 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

  บิดานายวิน วิริยประไพกิจ

  น้าชายนายปิยะ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 

 17 ปี (วันที่ 21 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 0.00000054522% (100 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  -ไม่มี-

ประสบการณ์ 

2538 - 2553  กรรมการ บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง จ�ากัด

     กรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ากัด

2537 - 2553  ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล 

    จ�ากัด (มหาชน)

2533 - 2553  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

    กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

2533 - 2546  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2525 - 2543  กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)

2525 - 2541  กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

    (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

  (มหาชน)  (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว

  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)

  กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) 

  กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ากัด 

  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

  กรรมการ บรษิทั สหวริยิาพาณชิย์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

  กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร  8/8 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554    3/3 ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	

	 รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 อายุ 63 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 

 2 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 14)

  ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร 

  สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ 

  ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง

  ในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่11 

  สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  (DCP 80/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

  (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน)

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

  (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บรษิทั ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ากดั (มหาชน)

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด (ตลาดไท)

  ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

  จ�ากัด 

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

 

การเข้าร่วมประชุม 

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/4 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

  กิจการที่ดี     2/2 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ
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3.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	เกษรี	ณรงค์เดช	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 และประธานกรรมการตรวจสอบ

 อายุ 74 ปี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 13 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโททางการบัญชี Master in Professional 

  Accounting, The University of Texas at Austin

  ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบัญชี) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกียรติคุณทางวิชาการ 

  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 2/2000)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง DCP Refresher Course 

  (5/2007) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กรรมการบริหาร สมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย

  กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงต่างประเทศ

  คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

  ประกันภัย

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ส�านักงานก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย 

  จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

  ประธานอนกุรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 

  กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

 

การเข้าร่วมประชุม 

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 4/4 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   2/3  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ

4.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

 อายุ 73 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 17 ปี (วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 

  Northwestern University, U.S.A.

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 

  Program (DAP 36/2005) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance 

  Director (FND 24/2005)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2547 - 2553  กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน 

    จ�ากัด (มหาชน)

2549 - 2551  กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต

    ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

2546 - 2551  กรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ากัด  

    (มหาชน)

2544 - 2546  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตร

    เคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน)

2540 - 2551  ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

    กองทุน ทหารไทย จ�ากัด

2539 - 2544  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

    บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น 

    จ�ากัด (มหาชน)

2530 - 2534  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

    บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 

    (มหาชน)

2522 - 2530  ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2519 - 2522  ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

  (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 

  กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จ�ากัด 

  (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด์ จ�ากัด

  กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

  นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  พระจอมเกล้าธนบุรี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม  

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/4 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   1/3  ครั้ง
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ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ

5.	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 และประธานกรรมการสรรหา

	 และกำาหนดค่าตอบแทน

 อายุ 63 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 2 ปี (วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.), 

  University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย

  ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 43)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 131/2010)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2553 - 2554  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

    ความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2552 - 2553  กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด 

    (มหาชน)

2550 - 2553  ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร

     คณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้า

    เกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์

2550 - 2552  กรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

    และตลาดหลักทรัพย์

    ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

    และตลาดหลักทรัพย์

2550 - 2552  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

2548 - 2551  กรรมการ ธนาคารออมสิน

2544 - 2550  อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  กรรมการอสิระ บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาติ 

  (องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม  

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/4 ครั้ง
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 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ

6.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 กรรมการตรวจสอบ	

	 และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  อายุ 72 ปี    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 12 ปี (วันที่ 29 เมษายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 22/2002)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2540 - 2542  เลขานุการกรม 

    กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2538 - 2540  ผู้อ�านวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 4

    กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม 

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 4/4 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

  กิจการที่ดี     6/6 ครั้ง

 5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554  3/3  ครั้ง

 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ

 

7.	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	

	 และกรรมการตรวจสอบ

 อายุ 60 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 12 ปี (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 

  Program (DAP 3/2003) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร Understanding the Fundamental 

  of Financial Statements (UFS 12/2007)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2542 - 2554  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อ

    และสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2552  ประธานกรรมการ 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

    ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม 

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

  หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

   ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย

   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ 

   อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ

8.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	

	 กรรมการบริษัท	

	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ 75 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
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  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  รัตนโกสินทร์

  อาจารย์พิเศษ สถาบันการประชาสัมพันธ์

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม 

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทน    3/3 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

9.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	

	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 อายุ 72 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 8 ปี (วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State 

  University, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

  การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 

  2547 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 12 ปี (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาสถาบันศิลป์ โรม อิตาลี

  ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 

  Program (DAP 26/2004)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2542 - 2554  กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2537 - 2538  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2535 - 2537  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

2533 - 2535  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2527 - 2533  อธิบดีกรมศิลปากร

 

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บางสะพานบาร์มิล 

  จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

  กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ ศาลปกครองสูงสุด

  ที่ปรึกษาพิเศษ ส�านักงานศาลปกครอง ด้านศิลปกรรม 

  กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ ส�านักงานทรัพย์สิน

  ส่วนพระมหากษัตริย์

  นายกสภาวิทยาลัยลุ่มน�้าปิง

  กรรมการที่ปรึกษา กรมศิลปากร

  อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประสบการณ์ 

2533 - 2542  กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 

    (มหาชน)

    กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

    (มหาชน)

2529 - 2541  กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ากัด 

    (มหาชน)

2527 - 2542  กรรมการ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) 

2526 - 2542  กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ�ากัด 

    (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด 

  (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

  (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว

  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทน    2/3 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

 5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน  1/1 ครั้ง

 6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์   

 

10.	นายกมล	จันทิมา	

	 กรรมการบริษัท	

	 และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

 อายุ 73 ปี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ :  

 13 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 0.007% (1,284,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 3/2000)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท 

  (RCP 4/2001)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (Board & CEO 1/2003)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2543 - 2545  ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ

    สถาบันการเงิน (ปรส.)

2541 - 2543  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2541    อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2539 - 2541  ประธานกรรมการ 

    ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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2538 - 2542  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2536 - 2541  รองปลัดกระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

  กระทรวงศึกษาธิการ

  ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

  กิจการที่ดี     6/6 ครั้ง

 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

 

11.	นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	

	 กรรมการบริษัท	และกรรมการสรรหา

	 และกำาหนดค่าตอบแทน

 อายุ 62 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

  หลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 

 16 ปี (วันที่ 24 เมษายน 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  

  Portland State University, Oregon, U.S.A.

  ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา 

  Portland State University, Oregon, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

 -ไม่มี-

ประสบการณ์ 

2539 - 2544  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

2535 - 2552   กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

2534 - 2543  กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)

2533 - 2541  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

    (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/8 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
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 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

  และก�าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

 5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

12.	นายวิน	วิริยประไพกิจ	

	 กรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

	 ประธานคณะกรรมการจัดการ	

	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	

 อายุ 41 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

  บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 

 12 ปี (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัในปัจจบุนัคดิเป็นร้อยละของทนุช�าระแล้ว :

 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 100/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท 

  (RCP 20/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ 

2553 - 2554  กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited

2542 - 2546  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

    (มหาชน)

2539 - 2548  กรรมการ บรษิทั สหวริยิาเพลทมลิ จ�ากดั (มหาชน)

2535 - 2552  กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

  กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด

  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  

  กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด

  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม  

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง

 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554   3/3  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
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2540 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยสตลีเซลส์ จ�ากดั

2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด

     กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

2537 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จ�ากัด

2553 - 2554   กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited

2542 - 2546   กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

     (มหาชน)

2539 - 2548   กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด 

     (มหาชน)

2535 - 2552   กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

2.	 นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการเงิน

	 และบัญชี	และเลขานุการคณะกรรมการ

	 บริหารความเสี่ยง

 อายุ 41 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร

      บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

     กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

2552 - 2553   Assistant Managing Director, Investment 

     Banking Department,

     บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

2551 - 2552   Finance Director, Canadoil Group

2548 - 2551   Director, Co-Head of Corporate 

     Banking, ABN AMRO Bank N.V.

1.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	

	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 อายุ 41 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ

  ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 100/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท 

  (RCP 20/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ 

2553 - ปัจจุบัน  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด 

     (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน 

     อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน  กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ 

     สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

     กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

     กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร
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3.	 นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจ

 อายุ 53 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์ 

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2531 - 2534   Trading Manager บริษัท ไทปัน เท็กซ์ไทล์ 

     จ�ากัด

4.	 นายนาวา	จันทนสุรคน	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายกิจการ	

	 สาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม

	 และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

	 และกำาหนดค่าตอบแทน

 อายุ 46 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหาร

  โครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 104/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2546 - 2550  ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง

    เครือพิกุลทองล�่าซ�า

2534 - 2546  รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

5.	 นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการผลิต

 อายุ 45 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 104/2009)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั เวสท์โคสท์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั

2548 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

2553 - 2554   กรรมการและกรรมการบริหาร

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2553   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2534 - 2535   Industrial Engineer บรษิทั ฮานาคอยส์ จ�ากดั

6.	 นายจิร	โชตินุชิต

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 ประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 อายุ 44 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขา Comparative and International Law, 

  University of IOWA, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 105/2008)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์ 

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

2543 - 2550   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด 

หมายเหตุ : 

นายจิร โชตินุชิต ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

7.	 นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 ประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 อายุ 49 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ปริญญาโท วิทยาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation 

  Program (DAP 60/2006)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 84/2007)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance 

  Director (FND 34/2007)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ 

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

     กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

     ประธานกรรมการ บริษัท พรปิยะฌาน 

     ทรานสปอร์ต จ�ากัด

2549 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ 

     บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

2548 - 2553   กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด

2544 - 2553   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท่าเรอืประจวบ จ�ากดั

2543 - 2548   กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ตจ�ากัด

2540 - 2543   General Manager - Sales & Marketing 

     บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด

8.	 นายชัยภัทร	เขมาภิรักษ์	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 ประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่	

 อายุ 40 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ 

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

2550 - 2553   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

     บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด 

2547 - 2550   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

     บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด
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9.	 นายณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 ประจำาสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 อายุ 42 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ 

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั เวสท์โคสท์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั

2552 - 2554   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     สายการเงินและบัญชี

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

10.	นางวรรณี	สิริกาญจน	

	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 และเลขานุการคณะกรรมการกำากับ

	 ดูแลกิจการที่ดี

 อายุ 56 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 13/2001)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program 

  (ACP 5/2005)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 

2531 - 2541   ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.	นายสุรศักดิ์	งามสิทธิพงศา	

	 เลขานุการบริษัท

 อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย

  แห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  (DCP 15/2002)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตรผู้ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างาน

  ของคณะกรรมการ (CSP 5/2004)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

  (EDP 8) 

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ 

2531 - 2536   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

     บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด

2528 - 2536   นักวิจัยอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด  

     (มหาชน)



รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัท

 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ 100 หุ้น 100 หุ้น -

 2. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ - - - 

  คู่สมรส นางพิทยา ผดุงสิทธิ์ 2,100,000 หุ้น 2,100,000 หุ้น -

 3. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ - - -

 4. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ - - -

 5. นางเกษรี ณรงค์เดช - - -

 6. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ - - -

 7. นายทวี บุตรสุนทร - - -

 8. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

 9. นายประทีป บุปผาอินทร์ - - -

 10. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

 11. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ - - -

 12. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร - - -

 13. นายกมล จันทิมา 1,070,000 หุ้น 1,284,000 หุ้น 214,000 หุ้น

 14. นายยุกต์ ศุทธรัตน์ - - -

 15. นายปิยะ วิริยประไพกิจ - - -

 16. นายวิน วิริยประไพกิจ - - -

 17. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช - - -

 18. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง - - -

 19. นายนาวา จันทนสุรคน - - -

 20. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 1,160,000 หุ้น 1,392,000 หุ้น 732,000 หุ้น

 21. นายจิร โชตินุชิต - - -

  คู่สมรส นางจันทร์ทิวา โชตินุชิต 1,000,000 หุ้น 1,200,000 หุ้น 200,000 หุ้น

 22. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ - - -

 23. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ - - -

 24. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

31 ธันวาคม 2553
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

ล�าดับ
จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ
(ลดลง) ระหว่างปี 2554

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2554
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

หมายเหตุ : ล�าดับที่ 2  นายมารวย ผดุงสิทธิ์  ได้พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ตามวาระในคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
 ล�าดับที่ 4 นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 ล�าดับที่ 7 นายทวี บุตรสุนทร  ได้พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม วันที่ 15 กันยายน 2554
 ล�าดับที่ 14 นายยุกต์ ศุทธรัตน์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554
 ล�าดับที่ 21 นายจิร โชตินุชิต  ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 
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การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี	2554

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

 1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่

กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ซึง่คณะกรรมการบรษิทั 

แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

 (1)  (1.1) กรรมการบริษัท  25,000  บาท/เดือน 

  (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาท/ครั้ง

    กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาท/ครั้ง

  (1.3) ประธานกรรมการก�ากับ

    ดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาท/ครั้ง

       กรรมการก�ากับ

    ดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาท/ครั้ง

  (1.4) ประธานกรรมการบริหาร

    ความเสี่ยง 12,500  บาท/ครั้ง

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาท/ครั้ง

  (1.5) ประธานกรรมการสรรหา

    และก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาท/ครั้ง

       กรรมการสรรหา

    และก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาท/ครั้ง

 (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะ 

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงาน 

และเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

 1.2 ประธานกรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรษิทั 

ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา  

ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน  

ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น 

แต่อย่างใด 

 1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะ

ที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือ 

จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก  

ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

 1.4 กรรมการทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัดว้ย จะไดร้บัคา่ตอบแทน

ในฐานะของพนกังานบรษิทัเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะ

กรรมการแต่อย่างใด

 1.5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต 

ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใด 

ทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัไดป้ฏเิสธการรบัประกนับางประเภททัง้หมดและ/

หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ 

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ใหบ้รษิทัเปน็ผูร้บัภาระการประกนัโดยตรง

ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับ

ประกนัดงักลา่วในวงเงนิเทา่กบัวงเงนิประกนัและ/หรอืสทิธปิระโยชน์

ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ  

ใหค้วามคุม้ครองแกก่รรมการบรษิทัในอตัราคา่เบีย้ประกนัทีผู่ถ้อืหุน้ 

ได้อนุมัติไว้แล้ว

 1.6 คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ปน็ประเภทเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ

หรือโบนัสประจ�าปี 

 (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรร

เงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้เทา่นัน้ หากปใีดบรษิทัมไิดม้กีารจา่ยเงนิปนัผล

แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปี

นั้นๆ

 (2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน

กรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการ 

ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ

 (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี ให้จ่าย

เงินบ�าเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

 ทั้งนี้  ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1  

ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้

พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 ส�าหรับในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ 

บริษัทแต่งตั้งขึ้นส�าหรับปี 2553 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบ 

การงดเวน้การจา่ยบ�าเหนจ็กรรมการส�าหรบัป ี2553 ใหแ้กก่รรมการ 

บริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เนื่องจากบริษัทยังมี  

ก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หลังหักกลบยอดส่วนต�่า 

มูลค่าหุ้นสามัญแล้วมีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัท



ค่าตอบแทน (บาท)

รายชื่อกรรมการ  คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน*

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

รวม
(บาท)

หมายเหตุ : 1. ประธานกรรมการบริษัท
 2. รองประธานกรรมการบริษัท 
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 6. อดีตประธานกรรมการบริษัท ได้พ้นจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2554  
 7. อดีตประธานกรรมการสรรหา ได้พ้นจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 8. อดีตประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ได้พ้นจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554
 *  คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ยุบรวมเข้าด้วยกันเป็น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผล 
  นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 
 ** นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทน
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกค่าเบี้ยประชุมส�าหรับประธานกรรมการบริษัท 
  และรองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาอยู่แล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  

 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ1  422,580.65 - - - - 422,580.65

 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์2 225,000 - - - - 225,000

 3. นางเกษรี ณรงค์เดช3 420,000 150,000 - - - 570,000

 4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์4 300,000 - - - 50,000 350,000

 5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ5 300,000 - 12,500 - - 312,500

 6. นายประทีป บุปผาอินทร์ 300,000 120,000 - 60,000 - 480,000

 7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 300,000 75,000 - - - 375,000

 8. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ 300,000 - 30,000 - 40,000 370,000

 9. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 420,000 - 30,000 - 40,000 490,000

 10. นายกมล จันทิมา 300,000 - 20,000 60,000 - 380,000

 11. นายปิยะ วิริยประไพกิจ 420,000 - 30,000 - - 450,000

 12. นายวิน วิริยประไพกิจ**  - - - - - -

     กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี 2554 แต่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งที่จ่ายในปี 2554

 13. นายมารวย ผดุงสิทธิ์6  185,000 - - - - 185,000

 14.  นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ ์7  125,000 45,000 25,000 - - 195,000

 15. นายทวี บุตรสุนทร8  212,500 - 37,500 50,000 - 300,000

 16.  นายยุกต์ ศุทธรัตน์   89,032.26 - - - - 89,032.26

 รวม  4,319,112.91  390,000 185,000 170,000 130,000 5,194,112.91 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2554

จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่สามารถจ่าย

ค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี ให้แก่

กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว



ล�าดับ ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่าย 

ในปี 2554

หมายเหตุ : • นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริหารเดือนละ 200,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน 12 วัน และรับค่าตอบแทน 
  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 300,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน 19 วัน รวมจ�านวนค่าตอบแทนทั้งปี 3,161,290.32 บาท
 • นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รับค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการบริษัท ระยะเวลา 3 เดือน รวมจ�านวนค่าตอบแทนทั้งปี 600,000 บาท 
 • นายมารวย ผดุงสิทธิ์ รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัท ระยะเวลา 4 เดือน รวมจ�านวนค่าตอบแทนทั้งปี 1,200,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2554

 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท 3,161,290.32

 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท 600,000

     ประธานกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี 2554 แต่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา

 3. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตประธานกรรมการบริษัท 1,200,000

ล�าดับ ค่าตอบแทนปี 2554 (บาท)รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย

หมายเหตุ :   นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554

ต�าแหน่งในบริษัทย่อย

      บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ อดีตประธานกรรมการบริษัท 77,500

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 150,000

 3. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท 100,000

      บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

 1. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท 37,500
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 1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณ

อายุการท�างาน ค่าชดเชยรถประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัย 

ที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการก�าหนด 

(ต่างประเทศ) รวม 8 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�านวน

ทั้งสิ้นปีละ 43,038,501.26 บาท
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป รวม 8 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

1 คน จ�านวนทั้งสิ้นปีละ 2,651,102.85 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี	2554	

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ 

จ�ากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทน

การสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ

ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 3,835,000 บาท 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค  

จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี  

KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 

บัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 65,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ 

จ�ากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด) จะต้องจ่าย 

คา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ซึง่ไดแ้กค่า่บรกิารตรวจสอบโครงการ

ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�าปีในอนาคตอันเกิดจากการ 

ตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ให้แก่

ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี 

และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�านวนเงินรวม 100,000 บาท 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

ยู เค จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่ งได้แก่   

คา่ธรรมเนยีมบรกิารตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due Diligence) 

ค่าธรรมเนียมบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภาษี และ 

ค่าธรรมเนียมบริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ 

ส�านักงานสอบบัญชี KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

มีจ�านวนเงินรวม 541,348 ปอนด์สเตอร์ลิง
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ส�ารอง 

ตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ 

ก�าไรจากการด�าเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากผลการด�าเนิน

งานปี 2548 เป็นต้นไป

 มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้ว 

ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ 

ผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลส�าหรับ 

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2553 เนื่องจากบริษัทยังมีก�าไรสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หลังหักกลบยอดส่วนต�่ากว่ามูลค่า 

หุ้นสามัญแล้ว มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

 



 1. กลุ่มสหวิริยา   7,140,698,506 39.269

 2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH 2,311,455,040 12.711

 3. SIX SIS LTD 1,475,351,200 8.113

 4. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 761,380,760 4.187

 5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 345,561,748 1.900

 6. CREDIT SUISSE AG 308,196,000 1.695

 7.  นายวิทิต พงศ์พิโรดม 217,500,000 1.196

 8. นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ 209,542,400 1.152

 9.  นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 186,546,600 1.026

 10. ส�านักงานประกันสังคม (2 กรณี) 165,806,000 0.912

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ :   
กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย 

   สัดส่วนการถือหุ้น 
 1. บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน  ร้อยละ 31.218
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย 
    (1)  นายวิน  วิริยประไพกิจ   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.14
  (2)  นางธีรรัตน์  คุณัตถานนท์   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30.90
  (3)   นายปิยะ  วิริยประไพกิจ   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.95
    (4)  อื่นๆ      ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   1.01

 2. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  ร้อยละ 5.952
  (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จ�ากัด) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย
    (1)   บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด    ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.89
  (2)   บริษัท เคพี แคปปิตอล จ�ากัด  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   1.93
  (3)   อื่นๆ      ถือหุ้นอยู่ร้อยละ   0.18

 3. นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ ร้อยละ 1.588
 4. นางสาวกนกวลี  วิริยประไพกิจ ร้อยละ 0.282
 5. นางธีรรัตน์     คุณัตถานนท์  ร้อยละ 0.143
 6. นางกฤษณา   วิริยประไพกิจ  ร้อยละ 0.086
 7. นางประภา    วิริยประไพกิจ  100 หุ้น
 8. นายวิทย์   วิริยประไพกิจ  100 หุ้น     
  รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 39.269

3.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH 
  ถือหุ้นอยู่ในบริษัท   ร้อยละ 12.711
  แยกออกเป็น
  (1) ถือหุ้นในนาม CITIBANK NOMINEES SINGAPORE 
   PTE LTD-UBS AG ZURICH  ร้อยละ 11.967
  (2) ถือหุ้นในนามบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด   ร้อยละ 0.744

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.ssi-steel.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554  

มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 28.22



ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

รายการระหว่างกันในปี 2554
(ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย  เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 2.44 ลูกหนี้การค้า 0.28

จ�ากัด 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.009 เงินทดรองจ่าย 0.02

  รายได้อื่นๆ 5.59 รายได้ค้างรับ 3.36

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 3,828.09 ลูกหนี้การค้า 10.31

จ�ากัด (มหาชน) 50.15 โดยมีการควบคุมร่วมกัน ขายวัสดุสิ้นเปลือง 4.25 เงินทดรองจ่าย 0.40

  ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 25.36 รายได้ค้างรับ 2.01

  ให้บริการซ่อมบ�ารุง 42.09 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.03

  รายได้อื่นๆ 13.94 รายได้รับล่วงหน้า 0.23

  ค่าความเสียหาย 0.90

  ของเหล็กแผ่นรีดร้อน

  ค่าใช้บริการพนักงานขับรถ 0.38

บริษัท บางสะพาน  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท   เจ้าหนี้การค้า 0.00025

ทรานสปอร์ต จ�ากัด ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม   เจ้าหนี้อื่น 0.04

 เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท บางสะพานบาร์มิล  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ขายวัสดุสิ้นเปลือง 0.03 ลูกหนี้การค้า 0.44

จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 4.99 เงินทดรองจ่าย 0.03

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.04  รายได้ค้างรับ  3.28

  รายได้อื่นๆ 0.10  เจ้าหนี้การค้า 0.005

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก 8,590.07 ลูกหนี้การค้า 1,519.68

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.06 เงินทดรองจ่าย 0.03 

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 รายได้อื่นๆ 6.98  รายได้ค้างรับ 0.12

  ใช้บริการตัดเหล็ก 5.10  เจ้าหนี้การค้า 2.18 

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.002

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 2.20 เงินทดรองจ่าย 0.04

จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 0.04

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.90

  ขายเหล็กแท่งแบน 81.42

บริษัท ทรัพย์สิน เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน เช่าพื้นที่ส�านักงานกรุงเทพ 15.20  เงินมัดจ�าจ่าย 7.76

อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 0.97

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10   เจ้าหนี้อื่น 1.37

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ค่าที่พัก 1.75 เจ้าหนี้อื่น 0.06

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง   เจ้าหนี้อื่นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.07

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

118รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน



ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

รายการระหว่างกันในปี 2554
(ล้านบาท)

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน   เงินทดรองจ่าย 0.007

จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 18,037.28 ลูกหนี้การค้า 1,363.88

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 0.22

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 รายได้อื่นๆ 3.00

  ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย 1.26

  ค่าความเสียหาย 0.20

  ของเหล็กแผ่นรีดร้อน

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 5.97  ลูกหนี้การค้า 3.16

จ�ากัด ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.36  ลูกหนี้อื่น 0.08

 เกินกว่าร้อยละ 10 รายได้อื่นๆ 1.29  เงินทดรองจ่าย 0.007 

  ใช้บริการขนส่งในประเทศ 222.99 เจ้าหนี้การค้า 5.69 

    เจ้าหนี้อื่น 0.03

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.88 

บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก 0.75  ลูกหนี้การค้า 0.05

จ�ากัด  ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม รายได้อื่นๆ 0.26  ลูกหนี้อื่น 0.04

 เกินกว่าร้อยละ 10 ใช้บริการขนส่งทางน�้า    91.36 เงินทดรองจ่าย 0.0003

    เจ้าหนี้การค้า 1.01

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.92

บริษัท ท่าเรือบางปะกง  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.06 ลูกหนี้การค้า 0.06

จ�ากัด  ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม ใช้บริการขนส่งในประเทศ 7.19 เงินทดรองจ่าย 0.002

 เกินกว่าร้อยละ 10   เจ้าหนี้การค้า 0.65

บริษัท ประจวบพัฒนา เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน   เงินทดรองจ่าย 0.006

ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน   ลูกหนี้การค้า       0.003

จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ประจวบเอสเอ็มโอ  เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.004

จ�ากัด

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล  เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ต้นทุนทางการเงิน 32.07 เจ้าหนี้อื่น 32.92

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง   เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,410.26

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

Redcar Bulk Terminal  เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม ใช้บริการท่าเทียบเรือ 184.38

Limited ร้อยละ 50 โดยมีการควบคุมร่วมกัน
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ของรายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจ 

มีความขัดแย้ง เป็นการท�ารายการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติ 

และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่ ง เป็นไปตาม 

ความจ�าเป็นทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก ่

บริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการ

ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไข 

ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอ�านาจจากกรรมการบริษัท

ให้เป็นผู้อนุมัติการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล 

ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตาม

ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสัง่ หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน 

ทีส่�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท 

จะน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี  

ความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น  

บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพือ่น�าไปใชป้ระกอบ

การตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณ ีทัง้นี ้บรษิทั

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน

อนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของ

บริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

   กรุงเทพมหานคร 10110

   โทรศัพท์  0-2229-2888 

   โทรสาร  0-2654-5427 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

   นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378

   นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

   ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้

   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   โทรศัพท์  0-2677-2000 

   โทรสาร  0-2677-2222

เลขานุการบริษัท  : นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 

   ผู้จัดการทั่วไป ส�านักเลขานุการบริษัท

   โทรศัพท์ 0-2238-3063-82 

   โทรสาร 0-2236–8892

   อีเมล : surasakn@ssi-steel.com
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554
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เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่  

แทนชุดที่สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554  

ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.  นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ 

 4. นางวรรณี สิริกาญจน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้งโดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมในทุกครั้ง  

และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้
 

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

   สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปี 2554 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวม

ประจ�าปี 2554 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะกับ 

ผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟังค�าชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์   

   ให้ความเหน็ชอบในนโยบายการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีีบ่รษิทัเลอืกใช้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ประกาศก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2554 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้
 

 2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ

ของส�านักตรวจสอบภายใน 

   ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน

   สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�าหรับปี 2554 ตามแบบประเมินของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัทตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี 

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
 

 3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั 

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

   รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

และติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

   รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 

89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับรายงาน

จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส
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 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

   สอบทานโดยการตดิตามรายงานการบรหิารความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทัเป็นรายไตรมาสของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง และ/หรือนายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือนายเจริญ  

ผู้สัมฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2555 รวมทั้งเสนอแนะจ�านวนเงินค่าสอบ

บัญชี ส�าหรับปี 2555

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการพิจารณาข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 

ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ต่อไป
 

 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัย 

อ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว 

   รับทราบรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัทที่ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เปรียบเทียบกับที่ขายให้ลูกค้า

ทั่วไปในแต่ละไตรมาสว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   รับทราบการปฏิบัติทุกไตรมาสตามแนวปฏิบัติที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�าหนด

ให้บริษัทจดทะเบียนด�าเนินการ 

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนด
 

 7. อื่นๆ 

   ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)

   ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

   ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2554 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

   สอบทานข้อมลูทีเ่ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ในรายงานประจ�าปี 2554 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท (แบบ 56-1)

   รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2554 ต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ก�าหนด  

ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2555      
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รายงานทางการเงิน สำาหรับปี 2554
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำาหรับปี 2554

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท 

ในนามคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลกิจการ 

ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง 

รอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบ 

และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อที่จะดูแล 

รักษาทรัพย์สินของบริษัท และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการใดๆ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ  

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปิดเผยไว้ใน 

รายงานประจ�าปีนี้แล้ว
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและให้บริการ

งบการเงินรวม 47,975 48,090 -0.2%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 37,699 47,785 -21%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 135 180 -25%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 204 125 +63%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 9,936 - N.A.

EBITDA

งบการเงินรวม 1,405 4,076 -66%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 1,389 3,673 -62%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 211 294 -28%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 78 93 -16%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (164) (83) -98%

ตัดรายการระหว่างกัน (108) 99

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวม (981) 2,446 -140%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (444) 2,209 -120%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 109 181 -40%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 26 37 -30%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (567) (83) -583%

ตัดรายการระหว่างกัน (53) 188

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (52) (86)

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. YoY

2554 2553 +/-

หน่วย : ล้านบาท           

ผลการด�าเนินงานแยกตามธุรกิจ

หมายเหตุ : รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว
 EBITDA ที่ค�านวณจากงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นการค�านวณจากก�าไรสุทธิซึ่งรวมก�าไรจากการซื้อธุรกิจ
        การบันทึกรายการในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Limited บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method 
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

ราคาขายเฉลี่ย  769 663 +16%

ต้นทุนขายเฉลี่ย 730 616 +19%

ค่าการรีด (HRC Spread)  129 118 +9%

HRC EBITDA 29.4 51 -42%

ปริมาณขาย (พันตัน) 1,571 2,241 -30%

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 1,564 2,233 -30%

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. YoY

2554 2553 +/-

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

สรุปตัวเลขส�าคัญของบมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี   

สรุปตัวเลขส�าคัญของบจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค

ผลการด�าเนินงาน

รายได้รวมและรายได้จากการขายและให้บริการ

 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ 

ให้บริการรวมจ�านวน 47,975 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จาก 

ปี 2553 แม้ว่ารายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

จะลดลงเหลือ 36,993 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 แต่มีรายได้

เพิ่มจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กจ�านวน 9,936 ล้านบาท นอกจากนี้  

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเศษเหล็ก  

706 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทย่อย  

340 ล้านบาท ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ 5,271 ล้านบาท รายได้อื่น  

60 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวม จ�านวน 53,306 ล้านบาท ในขณะที่

ในปี 2553 มีรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

จ�านวน 47,086 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษเหล็กจ�านวน  

699 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทย่อย

จ�านวน 305 ล้านบาท ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 204 ล้านบาท  

และรายได้อื่น 38 ล้านบาท คิดรายได้รวมจ�านวน 48,332 ล้านบาท 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มียอดขายรวม 1.57 ล้านตัน 

ราคาขายเฉลี่ย 23,548 บาทต่อตัน (ประมาณ 769 เหรียญสหรัฐต่อ

ตัน) คิดเป็นรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 36,993 ล้านบาท  

และมีรายได้จากการขายเศษเหล็ก 706 ล้านบาท โดยรายได้ 

จากการขายแผ่นเหล็กรีดร้อนลดลงร้อยละ 21 จากปริมาณขาย 

ที่ลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศ 

ญี่ปุ่นในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เหตุการณ์มหาอุทกภัย 

ในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 รวมทั้งการทุ่มตลาดสินค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็นจากประเทศจีน มาเลเซีย และ 

เกาหลีใต้

ธุรกิจโค้ก

ราคาขายเฉลี่ย  373 388 465 384

ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 380 386 451 387

COKE SPREAD  (7.5) 1.8 13.7 (3.1)

COKE EBITDA  (65.9) (45.8) (21.6) (56.5)

ปริมาณขาย (พันตัน) 418 224 44 686

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 407 425 421 1,252

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2

2554

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน
2554

ไตรมาสที่ 4
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 ธรุกจิโรงถลงุเหลก็ ยงัไมม่รีายไดจ้ากการขายเหลก็แทง่แบน

เนื่องจากอยู่ระหว่างการด�าเนินการเตรียมการผลิตเหล็กแท่งแบน  

แต่มีรายได้หลักมาจากการขายและรับจ้างผลิตโค้ก โดยเป็น 

การขายโค้กจ�านวน 686 พันตัน คิดเป็นรายได้จากการขายและ

รับจ้างผลิตโค้ก รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้และรายได้ 

อื่นๆ รวมจ�านวน 9,936 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2554 ได้มีการรับรู้ 

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ จ�านวน 5,271 ล้านบาท

 ธุรกิจท่าเรือนํ้าลึก มีรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าอื่น

ที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย รวม 135 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 

เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านท่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบํารุง  มีรายได้จากการขาย

และให้บริการแก่ลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย รวม  

204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เนื่องจากมีรายได้จากกลุ่มลูกค้า 

ต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) งานโครงการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

กระดาษ เช่น บจก. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย บจก. ทีพีไอ  

โพลีน ชีวะอินทรีย์ และ บมจ. ไทยเคนเปเปอร์ (กาญจนบุรี) และ  

(2) การบริการประกอบโครงสร้างโลหะและเครื่องจักรแก่ลูกค้า 

ต่างประเทศ เช่น SMS INNSE S.p.A. HOWDEN UK LIMITED  

และ HOWDEN AUSTRALIA PTY LTD. เป็นต้น  

ต้นทุนขายและบริการ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม  

49,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนขาย 

และให้บริการ 48,554 ล้านบาท และการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า

สินค้าคงเหลือ 1,084 ล้านบาท

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีต้นทุนขายรวม 35,910 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 19 เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงร้อยละ 30  

โดยต้นทุนขายรวมดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนขายเหล็กแผ่น 

รีดร้อนจ�านวน 35,084 ล้านบาท ต้นทุนขายเศษเหล็กจ�านวน  

411 ล้านบาท และการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 

คงเหลือจ�านวน 415 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 

ดังกล่าวคิดเป็นต้นทุนขายต่อตันประมาณ 730 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 616 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2553 โดยต้นทุน

ขายต่อตันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงร้อยละ 30  

และต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  มีต ้นทุนขายและให ้บริการรวม  

13,643 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การผลิตโค้กประมาณ 11,656 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุน 

ถ่านโค้กทีส่งูผดิปกตจิากเหตกุารณ์อทุกภยัควนีส์แลนด์ในช่วงต้นปี  

และรวมค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 668 ล้านบาท  

และ (2) ต้นทนุค่าใช้จ่ายโรงงานในส่วนทีอ่ยูร่ะหว่างเตรยีมการผลติ 

และไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้กประมาณ 1,987 ล้านบาท

กำาไรขั้นต้น

 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้น 1,663 ล้านบาท  

ในขณะที่ปี 2553 มีก�าไรขั้นต้น 3,978 ล้านบาท

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีก�าไรขั้นต้น 1,789 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 51 เนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงถึงร้อยละ 30  

ถึงแม้ว่า HRC Spread จะเพิ่มขึ้นเป็น 129 เหรียญสหรัฐต่อตัน  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนขั้นต้น 3,707 ล้านบาท  

โดยมีสาเหตุมาจาก COKE Spread ที่ติดลบ 3.1 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน อันเป็นผลมาจากราคาขายที่ปรับตัวลดลงจากวิกฤตกลุ่มอียู 

ในขณะที่ต้นทุนถ่านโค้กปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติจากเหตุการณ์

อุทกภัยควีนส์แลนด์ รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

1,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

612 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขาย 

ที่ลดลงจาก 504 ล้านบาท เหลือ 214 ล้านบาท อันเป็นผลมาจาก

ปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 30 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อธุรกิจ 

โรงถลุงเหล็กในปี 2554 ประมาณ 90 ล้านบาท

 ธรุกจิโรงถลงุเหลก็  มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน 

1,251 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าภาษีโรงเรือน ค่าประกันภัย  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง รวมทั้งค่าที่ปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 

การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กตอนต้นปี 2554 และค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ ประมาณ 400 ล้านบาท
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การตั้งสำารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ

 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งส�ารองจาก 

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ เป็นจ�านวนรวม 311 ล้านบาท  

ซึง่เปน็การตัง้ส�ารองในสว่นธรุกจิโรงถลงุเหลก็ทัง้จ�านวนเพือ่สะทอ้น

ถึงการปรับตัวลงของราคาวัตถุดิบ 

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี เงินได้  ค่าเสื่อมราคา 

และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA)

 บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA 1,405 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 66 

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มี EBITDA จ�านวน 1,389 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 62 เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 30 มีผล 

ท�าให้ EBITDA ต่อตัน ลดลงเหลือ 884 บาทต่อตัน (ประมาณ  

29.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน) หรือลดลงร้อยละ 46

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มี EBITDA ติดลบ 164 ล้านบาท  

โดยมสีาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากการขายและรบัจ้างผลติโค้ก  

และภาระค่าใช้จ่ายของโรงงานในส่วนที่อยู่ระหว่างเตรียมการผลิต

และไม่เกี่ยวกับการผลิตโค้ก

ดอกเบี้ยจ่าย

 ดอกเบีย้จ่ายของบรษิทัและบรษิทัย่อยเท่ากบั 1,969 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 138 

 ธรุกจิเหลก็แผ่นรดีร้อน มภีาระดอกเบีย้ 1,321 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 65 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการสั่งซื้อ 

วัตถุดิบ เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และ

ผลกระทบจากการท�าสญัญาผกูพนัทางการเงนิ (Interest Rate Swap) 

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีภาระดอกเบี้ย 631 ล้านบาท ซึ่งเกิด

จากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพือ่การสัง่ซือ้วตัถดุบิ รวมทัง้เงนิกูย้มืด้อยสทิธิ 

ชั่วคราวจากผู้ถือหุ ้นและเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ภายใต้การลงทุนโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK 

อื่นๆ

 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารรบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุ

ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย 130 ล้านบาท ลดลง

จากรับรู้ก�าไร 206 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

ใน Redcar Bulk Terminal Limited และบันทึกส่วนแบ่งขาดทุน 

ที่มาจากธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น มีปริมาณการขาย 441 พันตัน 

คิดเป็นรายได้จากการขาย 13,464 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25  

มีก�าไรสุทธิ 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 เนื่องจากปริมาณ 

การขายที่ลดลงท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อตันสูงขึ้น ประกอบกับราคา 

LPG และราคาน�้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

กำาไร/(ขาดทุน)

 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 981 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 140 โดยเป็นผลมาจาก

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน มีขาดทุนสุทธิ 444 ล้านบาท 

ในขณะที่ปี 2553 มีก�าไรสุทธิ 2,209 ล้านบาท โดยขาดทุน 

สุทธิดั งกล่าวเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 264 ล้านบาท  

ซึ่งได้รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�านวน  

128 ล้านบาท

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก มีผลขาดทุนสุทธิ 567 ล้านบาท ซึ่งรวม

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจประมาณ 5,271 ล้านบาท และผลกระทบ 

จากสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรสุทธิ ติดลบ 

ร้อยละ 1.74 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เฉลีย่ตดิลบร้อยละ 1.44  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยติดลบร้อยละ 4.14  

และขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น

             

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2554 เพิ่มขึ้น 43,871 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103 เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทมีการลงทุน 

ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร  

จึงมีการรับโอนสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (SSI UK) เข้ามาใน 

งบการเงินรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ 

ดังนี้
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ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 5,240 6 2,963 7 2,875 7

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 25,178 29 14,205 33 14,169 33

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 50,149 58 20,293 48 21,252 50

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 4,683 5 4,045 10 3,839 9

สินทรัพย์อื่นๆ 1,114 2 987 2 639 1

สินทรัพย์รวม 86,364 100 42,493 100 42,773 100

31 ธ.ค. 2554

 ล้านบาท

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552

  ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 22,839 26 12,571 30 12,933 30

เจ้าหนี้การค้า 10,685 12 3,157 7 3,760 9

เงินกู้ยืมระยะยาว 21,048 25 6,352 15 7,890 18

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 และอื่นๆ 1,526 2 - - - -

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 2,621 3 - - - -

หนี้สินอื่นๆ 2,697 3 538 1 435 1

ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,948 29 19,875 47 17,755 42

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 86,364 100 42,493 100 42,773 100

31 ธ.ค. 2554

 ล้านบาท

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552

  ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ

 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

เท่ากบั 5,240 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 77 จาก ณ สิน้ปี 2553 เนือ่งจาก 

มลีกูหนีข้องบรษิทัย่อย (SSI UK) ทีเ่พิม่ขึน้ ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  

โดยมสี�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูหนีท้ีม่ปัีญหาค้างช�าระ

เกิน 6 เดือน จ�านวน 284 ล้านบาท  

 วัตถุดิบคงเหลือ สินค้าส�าเร็จรูปคงเหลือ และสินค้าระหว่าง 

ทางสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จ�านวน 25,178 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 77 จาก ณ สิ้นปี 2553 เนื่องมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือ 

ของบริษัทและบริษัทย่อย (SSI UK) ที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นวัตถุดิบ 

มูลค่า 13,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 189 วัตถุดิบระหว่างทาง 

มูลค่า 4,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 สินค้าส�าเร็จรูปและ 

ระหว่างผลิต มูลค่า 5,966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และวัสดุ

โรงงานและอะไหล่ 2,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 โดยมีค่าเผื่อ

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 จ�านวน 1,306 ล้านบาท 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 147 จาก  

ณ สิ้นปี 2553 เนื่องจากการรับโอนสินทรัพย์พร้อมธุรกิจของ 

บริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัท

ย่อยประกอบด้วย



132รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

จ�านวน 61,416  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 172 จาก ณ สิ้นปี 2553   

โดยมีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ 

เจ้าหนี้การค้า ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มียอดเงินกู้ยืม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 43,887 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงิน 

กู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 22,839 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น 

ของการสั่งซื้อวัตถุดิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท 

และบริษัทย่อย (SSI UK) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ 

ใน 1 ปี จ�านวน 1,423 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ถึง

ก�าหนดช�าระจ�านวน 19,625 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อย  

(SSI UK) ก�าลังอยู่ระหว่างการลงทุนตามโครงการปรับปรุง 

โรงถลุงเหล็ก SSI UK ท�าให้มียอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่ง 

เป็นเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่าง

การระดมทุนของบริษัท เพื่อน�าเงินไปเพิ่มทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 

และช�าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิดังกล่าว รวมถึงจะท�าการกู้ยืมเงิน 

เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินจ�านวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับ

โครงการดงักลา่วอกีดว้ย ทัง้นี ้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของธรุกจิ 

โรงถลุงเหล็กจะมีระยะเวลาปลอดช�าระเงินกู้ 2 ปี และทยอย 

ช�าระคืนเป็นรายไตรมาสตลอดระยะเวลา 4 - 7 ปี    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศ จ�านวน  

17,905 ล้านบาท ประกอบด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท  

ตั๋วสัญญาใช้เงิน การขายลดตั๋วเงิน แพคกิ้งเครดิต เงินเบิกเกิน 

บัญชีและหนังสือค�้าประกันธนาคาร และประมาณการหนี้สิน 

จ�านวน 4,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จาก ณ สิ้นปี 2553  

เป็นประมาณการหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรับรู ้มูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย 

หนีส้นิภาษจีากการตมีลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม

และอื่นๆ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 เท่ากบั 24,096 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 27 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อน�าเงินไปลงทุน 

ในบริษัทย่อย (SSI UK) จ�านวน 5,083 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงิน  

6,099 ล้านบาท โดยบริษัทมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 201 ล้านบาท ลดลงจากก�าไรสะสม 

ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2553  จ�านวน 1,098 ล้านบาท เนื่องจาก 

ผลขาดทนุสทุธจิากการด�าเนนิงานในปี 2554 จ�านวน 981 ล้านบาท  

และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่อง 

ผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 117 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อย 

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.46 เท่า เพิ่มขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่มีอัตราส่วน 

เท่ากบั 1.14 เท่า และอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.82 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2553 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.95 เท่า เนื่องจากเงินกู้ยืม 

จากสถาบนัการเงนิและเจ้าหนีก้ารค้าทีเ่พิม่ขึน้ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น  

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิในปี 2554 ลดลงจ�านวน  

23 ล้านบาท โดย

 1.1 เงนิสดใช้ไปสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงาน 3,313 ล้านบาท  

ประกอบด้วยเงนิสดจ่ายจากการด�าเนนิงานจ�านวน 1,990 ล้านบาท  

ซึ่งได ้รวมผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 929 ล ้านบาท ของบริษัท

และบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

และมีเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน 

ด�าเนินงาน จ�านวน 1,323 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น 

ของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าลดลง   

 1.2  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 26,899 ล้านบาท  

เกิดจากการรับโอนทรัพย์สินจากการซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กของ 

บริษัทย่อย (SSI UK) และการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามโครงการ 

ปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK เป็นหลัก

 1.3  เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 30,189 ลา้นบาท  

เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ�านวน 25,305 ล้านบาท และ 

จากการออกหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 6,099 ล้านบาท เพื่อการลงทุน 

ในบริษัทย่อย (SSI UK) เป็นหลัก

2.  อัตราส่วนสภาพคล่อง

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลงในปี  2554  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน 

ต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และ 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย ดังนี้
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อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี  0.84 0.98 0.93

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33 24 37

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 43 44 53

2554 2553 2552

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ สิ้นปี 2554 

เท่ากับ 0.84 เท่า ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 0.98 เท่า  

โดยอัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 

ร้อยละ 106 มากกว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 77 โดยหนี้สินหมุนเวียนเป็นการเพิ่มขึ้นของ (1) เงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี ร้อยละ 77  ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม 

ที่เพิ่มขึ้นทั้งที่บริษัทและบริษัทย่อย (SSI UK) โดยส่วนของบริษัท 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ท�าให้มีการใช้วงเงิน 

สินเชื่อระยะสั้นเพิ่มขึ้น ส่วน SSI UK ใช้วงเงินสินเชื่อในการซื้อ

วัตถุดิบเพื่อผลิตโค้ก และซื้อสินแร่ เหล็กและวัตถุดิบอื่นๆ  

เพื่อเตรียมผลิตเหล็กแท่งแบนที่ก�าลังจะเริ่มในช่วงต้นปี 2555  

(2) เจ้าหนี้การค้าเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 238  

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี ในขณะที่ 

ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ต�่ากว่าที่คาดหมายไปมากจาก 

เหตุการณ์มหาอุทกภัย อย่างไรก็ตามสภาวะตลาดมีแนวโน้มที่ดี 

ขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จะช่วยให้บริษัทสามารถระบายสินค้า 

ออกได้เร็วขึ้น และลดหนี้สินหมุนเวียนตาม (1) และ (2) ได้ และ (3) 

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราว (Subordinated  

Bridging Loan) จ�านวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้ถือหุ้นของ 

บริษัท เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างส�าหรับโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก  

SSI UK ในระหว่างรอการระดมทุนของบริษัท เพื่อน�าเงินไปเพิ่มทุน 

ในบริษัทย่อย (SSI UK) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างที่ยัง 

ไม่ถึงก�าหนดช�าระเงินส�าหรับโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างรอ 

การเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อน�ามาช�าระ จ�านวนประมาณ  

713 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ถึงก�าหนดจ่ายจะได้รับ 

การช�าระด้วยการเบิกเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร และส่วนของ 

เงินกู้ยืมด้อยสิทธิชั่วคราวจะถูกช�าระคืนด้วยการเพิ่มทุนของ 

บริษัทย่อย (SSI UK) ซึ่งจะท�าให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงและ 

ถูกทดแทนด้วยหนี้สินระยะยาวหรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

ราคาหุ้น

 ราคาหุ้นของบริษัท (SSI) ในรอบปี 2554 ราคาซื้อขายต�่าสุด 

อยู่ที่ 0.56 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และสูงสุดอยู่ที่  

1.52 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ปริมาณการซื้อขาย

เฉลี่ย 65.17 ล้านหุ้นต่อวัน และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเท่ากับ  

72.17 ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู่ที่ 0.71 บาท

ต่อหุ้น



134รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�าไรขาดทุนรวม

และงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท 

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดบั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิ

เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม 

ร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็น 

อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ได้ขอให้สังเกตเกี่ยวกับรายการขายและลูกหนี้การค้าที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามรายงานลงวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 2, 3 และ 18 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นว่ามีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ 

การแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ โดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้

 ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจ 

ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนรวม 30,458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของยอดขายสินค้ารวมของบริษัท (2553 : 37,543 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 79 ของยอดขายสินค้าของบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดค้างช�าระของกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจ�านวนรวม  

2,884 ล้านบาท (2553 : 2,515 ล้านบาท) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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(สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4409

 ข) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ซื้อธุรกิจ 

เสร็จสิ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ก�าไรจากการซื้อธุรกิจเป็นจ�านวน 5,271 ล้านบาทได้ถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ก�าไรจากการซื้อธุรกิจจ�านวนดังกล่าวเกิดจากการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ได้รับ 

 ค) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2, 5, 15 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2554 เป็นจ�านวนเงิน 929 ล้านบาท (2553 : ก�าไรสุทธิ 2,531 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่า 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน 4,641 ล้านบาท (2553 : 401 ล้านบาท) ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวไม่รวมเงินกู้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องกันจ�านวนเงิน 1,410 ล้านบาท ส�าหรับปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวน

เงิน 475 ล้านบาท และ 81 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ  

ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งต่อมาได้รับการผ่อนผันจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้ และการจัดการกับเงินทุน 

หมุนเวียนที่ต้องการ สถานการณ์ดังกล่าวอาจท�าให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดการโครงสร้างทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน

 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต โดยมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจต่อไป ความจ�าเป็นของการใช้เงินลงทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 168,972,867  169,356,111  27,365,829 58,335,112

ลูกหนี้การค้า  6, 8 5,239,820,058  2,962,022,682  2,910,740,874 2,918,554,285

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  6 657,303   935,423  801,943,433 1,508,016

สินค้าคงเหลือ 5, 9 25,177,544,379  14,204,920,506  19,514,776,539 14,204,919,771

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   855,790,879 441,947,463 333,214,798  431,814,285

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  31,442,785,486  17,779,182,185  23,588,041,473  17,615,131,469

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -   -  -  381,622,272

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -   -   12,534,552,269  325,651,337

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 11 4,683,313,931   4,045,305,773   4,502,797,025  4,502,797,025  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  -   -   -   -  

เงินมัดจ�าจากการซื้อธุรกิจ 5  -   313,475,031   -   -  

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร   20,248,305   -   -   -  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5, 13 50,148,668,232   20,292,616,492  17,513,577,566  18,100,614,309  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 40,221,191   45,073,187   39,896,584  44,656,167  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   28,419,083  16,907,377  6,780,012  6,456,179  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  54,920,870,742  24,713,377,860  34,597,603,456  23,361,797,289  

รวมสินทรัพย์  86,363,656,228  42,492,560,045  58,185,644,929  40,976,928,758 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงิน 15 22,838,581,474 12,570,950,796 16,683,917,377  12,562,950,796

เจ้าหนี้การค้า 6, 16 10,684,521,525 3,157,498,744 6,363,294,173  3,143,045,667

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6, 15 1,458,949,484  41,591,555   35,499,101  69,883,622

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 15 1,422,914,092  1,917,784,119  1,282,304,137  1,811,800,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ      

 ภายในหนึ่งปี 15 4,647,669  7,532,397   -   -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี 15 5,589,442 3,004,314   4,737,588  2,184,696

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ 31 315,843,658   -   -   - 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น  11,835,195  11,835,195  11,835,195  11,835,195

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - 1,455,267  -   -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 751,375,558 468,358,635   238,369,964  434,779,793

รวมหนี้สินหมุนเวียน  37,494,258,097 18,180,011,022 24,619,957,535 18,036,479,769

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 19,625,144,398 4,433,854,153  9,497,288,403  4,185,050,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 9,498,879  126,397   -   -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 15 6,011,096  3,133,634  5,143,605  2,321,261  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3, 18 133,328,397   -  95,470,245   -

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ  5  1,526,241,220   -   -   -

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 5 2,621,388,314   -   -  -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  23,921,612,304  4,437,114,184 9,597,902,253 4,187,371,261

รวมหนี้สิน   61,415,870,401 22,617,125,206 34,217,859,788 22,223,851,030

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น        

 ทุนจดทะเบียน 19 20,434,108,235  13,101,500,000  20,434,108,235  13,101,500,000

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว   19 18,184,108,235  13,101,280,000 18,184,108,235  13,101,280,000

ส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ 19 (1,238,241,813) (2,171,280,000) (1,238,241,813) (2,171,280,000)

ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากผลต่างจากการตีราคา       

 สินทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 13 5,986,592,996  6,275,434,514  5,783,502,031  6,054,479,680

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

 หน่วยงานต่างประเทศ  432,569,792 (533,938)  -  -

ก�าไรสะสม        

 จัดสรรแล้ว

  ส�ารองตามกฎหมาย  530,226,819  530,226,819  530,226,819  530,226,819

 ยังไม่ได้จัดสรร  200,501,831 1,298,287,721  708,189,869  1,238,371,229

รวมส่วนของบริษัท  24,095,757,860 19,033,415,116 23,967,785,141  18,753,077,728

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  852,027,967 842,019,723  -   -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  24,947,785,827 19,875,434,839 23,967,785,141  18,753,077,728

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  86,363,656,228 42,492,560,045 58,185,644,929  40,976,928,758

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำาไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

รายได้         

รายได้จากการขาย 6 47,643,504,597 47,790,932,300 37,699,487,383  47,784,950,101

รายได้จากการให้บริการ 6 331,185,862 298,663,667  -   -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ   -  204,095,785  - 188,996,343

รายได้เงินปันผล  -   - 43,929,739   25,500,000

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ 5  5,271,236,412  -   -   -

รายได้อื่น  6 60,478,891 37,851,919 55,339,958  39,251,867

รวมรายได้   53,306,405,762 48,331,543,671 37,798,757,080 48,038,698,311

     

ค่าใช้จ่าย        

ต้นทุนขาย  6  49,399,049,885 43,944,594,068 35,910,316,173  44,156,622,985

ต้นทุนการให้บริการ 6 238,999,826 167,691,571  -   -  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6, 22  213,952,934 503,215,725  213,991,046  504,371,595

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6, 23 1,637,862,989 443,888,520   340,344,633  283,056,858  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6, 24 103,447,575 80,484,627 57,328,432  62,310,168

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  529,779,897 -  263,895,666   -  

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 31  311,046,385   -   -   -  

ต้นทุนทางการเงิน 26 2,209,908,160  848,304,528  1,456,763,654  823,245,384  

รวมค่าใช้จ่าย  54,644,047,651 45,988,179,039  38,242,639,604  45,829,606,990

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - การบัญชี

 ด้านผู้ลงทุน      

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  11  (129,615,413) 206,453,858   -   -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (1,467,257,302) 2,549,818,490  (443,882,524) 2,209,091,321

กลับรายการภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) 27 538,591,052 (18,383,103)  -   -  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  (928,666,250)  2,531,435,387  (443,882,524)  2,209,091,321

ส่วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   (980,773,237) 2,445,810,868   (443,882,524)  2,209,091,321  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   52,106,987   85,624,519   -   -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี   (928,666,250)  2,531,435,387 (443,882,524)  2,209,091,321

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 (0.06) 0.19 (0.03) 0.17

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ
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กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  (928,666,250) 2,531,435,387  (443,882,524) 2,209,091,321   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

 หน่วยงานต่างประเทศ   433,103,730   (533,938)  -   -

การตีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ 13  (303,548,047)  (386,070,661)  (270,977,649)  (353,160,535)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี   129,555,683   (386,604,599)  (270,977,649)  (353,160,535)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   (799,110,567)  2,144,830,788   (714,860,173)  1,855,930,786 

ส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   (836,511,025) 2,073,912,798  (714,860,173)  1,855,930,786

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  37,400,458   70,917,990   -   -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   (799,110,567) 2,144,830,788  (714,860,173)  1,855,930,786   

    

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับป ี  (928,666,250)  2,531,435,387   (443,882,524)  2,209,091,321

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี   955,754,100  784,910,656   512,406,090   662,350,018

ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   927,231   2,220,911   927,231   882,576

ต้นทุนทางการเงิน   2,209,908,160   826,417,125  1,456,763,654   801,673,645

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  28,145,996  36,149,193   128,384,355   49,619,805

ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ   1,083,526,852   4,875,322   415,401,511   4,875,322

ตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ   2,339,250   -   2,339,250   -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   16,525,518  -   11,751,587   -

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ   311,046,385   -   -   -

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์   10,808,901  2,151,924   11,860,030   2,851,405

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการ

 ที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)  129,615,413  (206,453,858)  -   -

เงินปันผลรับ    -   -   (43,929,739)  (25,500,000)

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ 5   (5,271,236,412)  -   -   -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลับรายการ)  (538,591,052)  18,383,103   -   - 

     (1,989,895,908)  4,000,089,763  2,052,021,445   3,705,844,092

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

หน่วย : บาท           หมายเหตุ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน      

ลูกหนี้การค้า    (2,183,400,676)  (91,156,821)  7,857,341   (76,768,049)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   278,120   2,404,492   (715,524,599)  2,216,976

สินค้าคงเหลือ   (6,220,358,520) (40,704,697) (5,727,597,530)  (23,299,308)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (332,316,781)  76,881,363  98,645,569   80,873,036

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (31,760,012) (526,629)  (323,834)  50,000

เจ้าหนี้การค้า  7,416,550,286   (589,228,153)  3,109,768,005   (601,673,155)

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   (25,821,332)  (5,165,289)  (34,384,521)  (16,004,858)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   259,536,176   144,539,851   (199,682,784)  135,872,812

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ    (184,378,134)  -   -   -

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  (3,101,970)  -   (2,580,179)  -

จ่ายภาษีเงินได้   (18,624,727)  (25,347,948)  (973,309)  (927,231)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน   (3,313,293,478)  3,471,785,932   (1,412,774,396)  3,206,184,315

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

ลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   (11,895,425,900)  (395,034,273)

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน   (767,623,571)  -   -   (46,651,407)

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

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (4,797,791,804) (200,361,064)  (193,873,066)  (164,988,677)

ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ 5   (20,486,777,113)  -   -   -

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (4,162,821)  (5,397,146)  (4,158,421)  (5,397,146)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   2,688,218   1,897,744   1,595,327   1,141,201

เงินปันผลรับ    -   -   43,929,739   25,500,000

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

 หน่วยงานต่างประเทศ   (844,981,700)  -   -   -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (26,898,648,791)  (517,335,497)  (12,047,932,321)  (585,430,302)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท           หมายเหตุ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554 2553

(ปรับปรุงใหม่)

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน   6,099,393,882   -   6,099,393,882   -

ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน   (83,527,460)  -   (83,527,460)  -

จ่ายต้นทุนทางการเงิน   (2,032,053,279)  (835,028,776)  (1,414,725,179)  (810,142,750)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   10,232,712,609   (411,153,554) 4,086,048,512   (391,222,322)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,410,258,400   -   -   -

เงินสดรับจากการน�าสินทรัพย์ไปท�าสัญญาขาย      

 และเช่ากลับคืน   15,278,325   -   -   -

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน   (13,035,985)  (26,132,589)  (3,207,321)  (2,361,511)

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว   (7,007,598,938)  (1,908,654,810) (6,864,575,000)  (1,726,750,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  22,079,996,095   370,000,000  11,790,830,000   340,000,000

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน  (488,005,765)  -   (180,500,000)  -

เงินปันผลจ่าย   (24,500,017)  (24,500,000)  -   -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  30,188,917,867  (2,835,469,729) 13,429,737,434  (2,590,476,583)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (23,024,402) 118,980,706  (30,969,283) 30,277,430

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  22,641,158   (533,938)  -   -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  169,356,111   50,909,343   58,335,112   28,057,682

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  168,972,867  169,356,111 27,365,829  58,335,112

หน่วย : บาท           หมายเหตุ
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินนี้น�าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงาน 

เพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดท�าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษได้จัดท�าขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน 

ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย และได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจาก

คณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และทีอ่ยูท่ีไ่ด้จดทะเบยีนไว้

อยูท่ี ่เลขที ่28/1 อาคารประภาวทิย์ ชัน้ 2 - 3 ถนนสรุศกัดิ ์แขวงสลีม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ต�าบล

แม่ร�าพึง อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บริษัท

ย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัซึง่ต่อไปนีร้วมเรยีกว่า “กลุม่บรษิทั”

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อเดือนกันยายน 2537

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา 

จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 36 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย) 

และบริษัท Citibank Nominee Singapore Pte Ltd. (ถือหุ้น 

ร้อยละ 15 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์)

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่าย 

แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการ 

ที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด บริการท่าเรือน�้าลึกและบริการ ประเทศไทย 51.00 51.00

   ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง บริการซ่อมบ�ารุง ประเทศไทย 99.99 99.99

จ�ากัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี   ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า ประเทศอังกฤษ 100.00 100.00

ยูเค จ�ากัด  ประเภทเหล็กแท่งแบน  

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ถือหุ้นทางตรง     

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่น ประเทศไทย 50.15 50.15

จ�ากัด (มหาชน) รีดเย็นชนิดม้วน 

ถือหุ้นทางอ้อม 

Redcar Bulk Terminal Limited บริการท่าเรือน�้าลึกและบริการ ประเทศอังกฤษ 50.00 -

   ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

  

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

2554 2553
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2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้ 

โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) กฎระเบยีบและประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

และจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย   

  ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและ 

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้อง 

กับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ 

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้

  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน�าเสนองบการเงิน  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน   

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    

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     รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  

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 (ปรับปรุง 2552)     การรวมธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการด�าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  การส�ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการโฆษณา  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส�าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่  

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19/2554 แนวทางปฏิบัติส�าหรับการบันทึกบัญชีส�าหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
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  การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก

และปรบัปรงุใหม่นัน้ มผีลให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

ของกลุ่มบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก 

และปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก 

และปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี 

ผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว

ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34

 (ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน

  งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท  

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 (ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

  ในการจัดท�างบการเงินนี้ เป ็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณ 

และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนด

นโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ 

หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก 

ที่ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช ้ในการจัดท�า 

งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ 

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับ 

การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

  ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและ 

ขอ้สมมตฐิานทีส่�าคญัในการก�าหนดนโยบายการบญัช ีมผีลกระทบ 

ส�าคญัตอ่การรบัรูจ้�านวนเงนิในงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินต่อไปนี้

  ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน

  กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิเป็นจ�านวนเงิน 929 ล้านบาท 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (2553 : ก�าไรสุทธิ  

2,531 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 

รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน 4,641 ล้านบาท  

(2553 : 401 ล้านบาท) ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวไม่รวมเงินกู้ยืม 

ด้อยสิทธิจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�านวนเงิน 1,410 ล้านบาท

  ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

ยูเค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อสินทรัพย์และธุรกิจ  

SSI Teesside (เดิมชื่อ Teesside Cast Products) โดยมี 

สินทรัพย์ที่ ระบุได้ เป็นจ�านวนเงิน 684 ล้านเหรียญสหรัฐ  

(20,487 ล้านบาท) ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้ท�าสัญญา 

กู้ยืมเงินระยะยาวหลายฉบับเป็นจ�านวนเงิน 23,900 ล้านบาท  

และ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การซื้อธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ของไทย

ธรุกจิและเพือ่การสนบัสนนุการด�าเนนิการตามแผนการเริม่ผลติใหม ่

เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม

  ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า 

ประเภทเหลก็แทง่แบนดงักลา่ว ไดห้ยดุด�าเนนิการผลติตัง้แตป่ ี2553  

และยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการตามแผนการเริ่มผลิตใหม่ 

เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

วันเริ่มต้นของแผนการเริ่มผลิตใหม่ได้เลื่อนจากก�าหนดการเดิม 

ในเดือนกันยายน 2554 และจนถึง ณ วันที่ในรายงานนี้ การเลื่อน 

ก�าหนดการแผนการกลับมาเริ่มผลิตใหม่ดังกล่าวประกอบกับ 

เหตุการณ์อื่นๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 5 ผลของความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ 

สภาพคล่องและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

  ฝ่ายบริหารของบริษัทและของบริษัท สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด อยู่ในระหว่างการด�าเนินการเพื่อให้เริ่ม 

การผลิตใหม่ได้ เพิ่มสภาพคล่อง ปรับปรุงผลการด�าเนินงาน  
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กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

และการได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเงินต่อไปของธนาคาร 

ที่สนับสนุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทและการจัดหาเงินจาก 

แหล่งเงินทุนอื่น กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ 

อันดีกับธนาคารเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินต่อไป 

และรวมไปถึงการเจรจากับธนาคารส�าหรับเงินทุนหมุนเวียน 

และอื่นๆ ผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคาร  

และคาดวา่โรงงาน SSI Teesside จะสามารถเริม่ผลติไดใ้หมภ่ายใน

เดือนเมษายน 2555 และจะสามารถท�าก�าไรได้หลังจากไตรมาส 

ที่ 4 ของปี 2555 เป็นต้นไป

  ความไม่แน่นอนที่กล่าวข้างต้น อาจมีผลกระทบต่อ 

การไดร้บัคนืมาของมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทั สหวริยิา 

สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ในงบการเงินของบริษัท (จ�านวนเงิน  

12,255 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีของ SSI Teesside (จ�านวน

เงิน 39,770 ล้านบาท) ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสภาพคล่องและกระแสเงินสดของ

กลุ่มบริษัทส�าหรับภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมด งบการเงินรวมนี้

ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงอันอาจมีขึ้นหากผลของการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด และการที่จะไม่ได้รับ

การสนับสนุนทางการเงินต่อไปจากธนาคาร หรือธุรกิจของบริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ไม่สามารถท�าก�าไรหรือประสบ

ความส�าเร็จได้ในอนาคต

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 (ก) ภาพรวม

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ ่มบริษัท 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้

  • การน�าเสนองบการเงิน

  • การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ

  • การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  • การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ที่ถือปฏิบัติโดย 

กลุ่มบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิข้อ 3 (ข) ถงึ 3 (จ) ดงัต่อไปนี ้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่อื่นไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย 

การบัญชี ฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 (ข) การนําเสนองบการเงิน 

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�าเสนอ 

งบการเงนิ ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรฐานทีป่รบัปรงุใหม่ งบการเงนิ 

ประกอบด้วย

  • งบแสดงฐานะการเงิน

  • งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

  • งบกระแสเงินสดและ

  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  ทั้งนี้เป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยกอ่นหนา้นีก้ารเปลีย่นแปลงทัง้หมด

ดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการน�าเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการน�าเสนองบการเงิน

เท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือก�าไรต่อหุ้น

 (ค) การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  

เรือ่ง การรวมธรุกจิ และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2552)  

เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส�าหรบัการรวมธรุกจิ 

ทีเ่กดิขึน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 ซึง่นโยบายการบญัชใีหม่ 

ได้ถือปฏิบัติโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  

ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานฉบับปรับปรุง 

  การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีซื้อ ณ วันที่ซื้อ 

ซึ่งเป็นวันที่โอนอ�านาจควบคุมให้กลุ่มบริษัท การควบคุมหมายถึง 

การก�าหนดนโยบายการเงินและการด�าเนินงานของกิจการเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการประเมิน 

การควบคุม กลุ ่มบริษัทได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียง 

ซึ่งสามารถใช้สิทธินั้นได้ในปัจจุบัน
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  การซื้อกิจการในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

  กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ โดย

  • มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ บวก

  • มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

ของผู้ถูกซื้อ บวก 

  • มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่  ณ วันซื้อ 

หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หัก

  • มูลค่าสุทธิ (โดยทั่วไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของ

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

  เมื่อผลรวมสุทธิข้างต้นเป็นยอดติดลบ ก�าไรจาก 

การต่อรองราคาซื้อจะถูกรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

  สิ่งตอบแทนที่โอนให้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อให้ 

ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป จ�านวนเงินดังกล่าว

จะถูกรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซึ่งเป็นผลจากการรวม

ธุรกิจ นอกเหนือจากต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหนี้ 

หรือตราสารทุน กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

เมื่อเกิดขึ้น

  หนี้สินสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายรับรู้ด้วยมูลค่า

ยตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ หากสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายจดัประเภท

เป็นส่วนของเจ้าของ หนี้สินดังกล่าวจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่และ 

จะบันทึกการจ่ายช�าระในส่วนของผู้ถือหุ ้น นอกเหนือจากกรณี 

ดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  การซือ้กจิการระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2551 ถงึวันที่  

31 ธันวาคม 2553

  ค่าความนิยม ได้แก่ ส่วนที่เกินระหว่างต้นทุนการซื้อ 

และส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการที่รับรู้จากการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผู้ถูกซื้อ (ทั่วไปเป็นมูลค่า 

ยุติธรรม) เมื่อส่วนที่เกินเป็นยอดติดลบ ก�าไรจากการต่อรอง 

ราคาซื้อจะถูกรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

  ต้นทุนในการท�ารายการ นอกเหนือจากต้นทุนใน 

การจดทะเบียนและออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งเป็น 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของต้นทุนการซื้อกิจการ

  การซื้อกิจการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551

  ค่าความนิยมวัดมูลค่าโดยวิธี เช่นเดียวกับที่กล่าว 

ในย่อหน้าก่อน อย่างไรก็ดีค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบ  

ถูกตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเป็นเวลา 20 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษัท 

ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่43 เดมิ (ปรบัปรงุ 2550) 

กลุ่มบริษัทได้หยุดตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม ค่าความนิยมติดลบ 

ที่ยกมาในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดย

การปรบัปรงุกบัก�าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่1 มกราคม 2551

 (ง) การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ในการระบุและบันทึกบัญชีต้นทุนและค่าเสื่อมราคา

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐาน 

การบัญชี  ฉบับที่  16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้   

(ก) ตน้ทนุการรือ้ถอน การขนยา้ยและการบรูณะสภาพของสนิทรพัย ์ 

ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อมราคา

ประจ�าปี (ข) การก�าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วน 

แยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส�าคัญ  

(ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณ

ด้วย มูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น  

หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุ 

การใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือ 

และอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยน

ทันทีตามที่ก�าหนดในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน 

ฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน 

การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง  

การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อผลก�าไรและก�าไรต่อหุ้นส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 (จ) การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชน์พนกังาน ภายใต้นโยบาย 
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การบัญชีใหม่ หนี้สินของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออก 

จากงาน และหนี้สินระยะยาวอื่น ได้บันทึกในงบการเงิน ด้วยวิธี 

คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัยทุกปี ที่ผ่านมาหนี้สินเหล่าหนี้รับรู้เมื่อจะต้องจ่ายช�าระ 

  หนี้สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน และหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1  

มกราคม 2554 เป็นจ�านวนเงิน 117 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท

ตามล�าดับ กลุ ่มบริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าว 

เป็นรายการปรับปรุงก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธี 

ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  

ผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวมหน่วย : พันบาท       

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ก�าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในงวดก่อน 1,298,288 1,238,371

ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (117,013) (86,299)

กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,181,275 1,152,072

งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้

 ต้นทุนขายเพิ่มข้ึน 9,708 6,004

 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 565 531

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 6,253 5,217

กําไรลดลง  16,526 11,752

ขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น   

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.0009) (0.0007) 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดย

สม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้

กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 3 เรือ่ง การเปลีย่นแปลง

นโยบายบัญชี

 (ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

  งบการเงนิรวมประกอบด้วยงบการเงนิของบรษิทั บรษิทั

ย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (รวมกนัเรยีกว่า “กลุม่บรษิทั”) และ

ส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทัในบรษิทัร่วม และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั

  การรวมธุรกิจ

  นโยบายบญัชสี�าหรบัการรวมธรุกจิทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2554 ได้มกีารเปลีย่นแปลงโปรดดรูายละเอยีดในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 3 (ค)

  กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ 

ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

  การควบคุม หมายถึง อ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

ทางการเงนิและการด�าเนนิงานของกจิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์

จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม 

กิจการต้องน�าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา 

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยัง 

ผู้ซื้อ การก�าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน 

อ�านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ 

เข้ามาเกี่ยวข้อง 

  ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจาก 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวน 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ  

(มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา 

ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
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  สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่

เจ้าของเดมิ และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของทีอ่อกโดยกลุม่บรษิทั  

ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน 

ทีอ่าจเกดิขึน้และมลูค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ทีอ่อก

แทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ 

สิน้สดุความสมัพนัธ์ของโครงการเดมิระหว่างกลุม่บรษิทัและผูถ้กูซือ้ 

ให้ใช้ราคาที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุ

ในสญัญาและมลูค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหกัจากสิง่ตอบแทน

ที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

  หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูก

ซื้อถืออยู่ (โครงการผู้ถูกซื้อ) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต ผู้ซื้อ 

ต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็น

สว่นหนึง่ของสิง่ตอบแทนทีโ่อน หากมขีอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการท�างาน

ในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป

และราคาตลาดของโครงการทดแทน รบัรูเ้ปน็ผลตอบแทนพนกังาน

ภายหลังการรวมธุรกิจ

  หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถ่กูซือ้ทีร่บัมาจากการรวม 

ธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

  กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุตาม

อัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

  ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็น 

ผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม

วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

  บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม

บรษิทั การควบคมุเกดิขึน้เมือ่กลุม่บรษิทัมอี�านาจควบคมุทัง้ทางตรง 

หรอืทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิงาน

ของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย   

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มี

การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

  นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตาม 

ความจ�าเป็นเพือ่ให้เป็นนโยบายเดยีวกนักบัของกลุม่บรษิทั ผลขาดทนุ 

ในบรษิทัย่อยจะต้องถกูปันส่วนไปยงัส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ

แม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

มียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

  กจิการทีค่วบคมุร่วมกนับนัทกึบญัชโีดยใช้วธิส่ีวนได้เสยี 

  บริษัทร่วม

  บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมี 

นัยส�าคัญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม

นโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญถูกสันนิษฐาน 

ว่ามีอยู่เมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่

ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50  

  เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมบนัทกึในงบการเงนิรวมโดยใช้วธิี

ส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดย

รบัรูร้ายการเริม่แรกด้วยราคาทนุ รวมถงึต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้

ที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าว

  งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุน และ 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทภายหลังจากการปรับปรุง

นโยบายการบญัชใีหเ้ปน็นโยบายเดยีวกนักบัของกลุม่บรษิทั นบัจาก 

วันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมี 

นยัส�าคญันัน้สิน้สดุลง เมือ่ผลขาดทนุทีก่ลุม่บรษิทัไดร้บัปนัสว่นจาก

บรษิทัรว่มมจี�านวนเกนิกวา่สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม  มลูคา่ตามบญัชี

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสีย 

ระยะยาวใดๆ จะถกูทอนลงจนเปน็ศนูยแ์ละหยดุรบัรูส้ว่นผลขาดทนุ  

เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้อง 

จ่ายเงินเพื่อช�าระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม

  การตัดรายการในงบการเงินรวม

  ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม  

รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก 

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�า 

งบการเงินรวม ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ 

กับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุน 

เท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยัง 

ไม่ เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไรที่ยั ง 

ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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 (ข) เงินตราต่างประเทศ 

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น 

เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

  สินทรัพย์และหนี้สินที่ เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรา 

ต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึก 

ในก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

  กิจการในต่างประเทศ  

  สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

  ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิด

จากการซือ้กจิการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

  รายได้และค่าใช้จ่ายของกจิการในต่างประเทศ แปลงค่า

เป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นทีใ่กล้เคยีงกบัอตัรา ณ วนัทีเ่กดิ

รายการ

  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า 

บันทึกไว้เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่า 

มีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

  เมื่อมีการช�าระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้ 

หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้ 

คาดหมายว่าจะมีแผนการช�าระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่า 

จะช�าระเงนิในอนาคตอนัใกล ้ก�าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 

จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของเงนิลงทนุสทุธใินหนว่ยงานตา่งประเทศ และรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

 (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

  เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามา 

ใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ที่เกิดจากกิจกรรม

ด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือ 

ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม 

ตราสารอนพุนัธท์ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไข การก�าหนดใหเ้ปน็เครือ่งมอืปอ้งกนั

ความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

  การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

  ก�าไรหรอืขาดทนุจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ถูกใช้ใน 

การป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่า

รายการที่คาดไว้เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับ 

การแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา

  สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ  

และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า บันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ล่วงหน้าตามสัญญา

  การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

รับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่ได้รับ 

การป้องกันความเสี่ยงนั้น ในกรณีของสัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ย

ล่วงหน้า จ�านวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�าระด้วยเงินสด ซึ่งเป็น 

ก�าไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุ

ของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิโดยการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

หรอืดอกเบีย้จา่ย ในกรณขีองสญัญาซือ้อตัราดอกเบีย้ชนดิสามารถ

เลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็น

สนิทรพัยอ์ืน่หรอืหนีส้นิอืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และจะตดับญัชี

เป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา

 (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย  

ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้อง 

ช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในงบกระแสเงินสด
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 (จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติ 

การช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคต 

ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 (ฉ) สินค้าคงเหลือ

  สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

  ต้นทนุของวตัถดุบิค�านวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั 

สินค้าส�าเร็จรูปและลูกรีด (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอะไหล่และวัสดุ) 

ค�านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุน 

ทีซ่ือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรอืต้นทนุอืน่เพือ่ให้สนิค้าอยูใ่นสถานที่ 

และสภาพปัจจุบัน  ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่าง

ผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต

อย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ  

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้

จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย 

 (ช) เงินลงทุน

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

และบริษัทร่วม

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และ

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้

วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการ

ที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

  การจ�าหน่ายเงินลงทุน

  เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงิน 

สุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน 

จากการตรีาคาหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่คยบนัทกึในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

  ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุน 

ที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและ 

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่า 

ตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 (ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  การรับรู้และการวัดมูลค่า

  สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก 

คา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ยกเวน้ทีด่นิ อาคาร

และเครื่องจักรที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึง 

มูลค่ายุติธรรมซึ่งก�าหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ 

ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 

ที่ค�านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มา

ของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ 

ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน  

การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม 

นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกัน 

ความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถ 

ท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์  

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน  

อาคาร และอุปกรณ์ 

  ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ 

ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

  ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ ์คอืผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ�าหนา่ย

กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็น

รายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 

จ�านวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ 

จะถูกโอนไปยังก�าไรสะสม

  สินทรัพย์ที่เช่า

  การเชา่ซึง่กลุม่บรษิทัไดร้บัสว่นใหญข่องความเสีย่งและ

ผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดย 
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ท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ 

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว 

แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน 

จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตรา

ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

  การตรีาคาใหม่ด�าเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิ

ราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

  มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุน 

ในก�าไรหรือขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วนที่ตีมูลค่าเพิ่ม 

ในครั้งหลังที่เกินกว่าส่วนที่เคยบันทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ 

ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่

จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ�านวน 

ที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึก

ไว้ครั้งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น    

ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่าง

ระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคา

ของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับกับส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีม่กีารจ�าหน่ายสนิทรพัย์ทีเ่คยตรีาคาใหม่  ส่วนเกนิ

ทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�าหน่ายจะโอนโดยตรงจากก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยังก�าไรสะสมและไม่รวมในการค�านวณก�าไร

หรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

  ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็น 

ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์ 

เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูคา่ตน้ทนุ

ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก 

ตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคา

  ค่าเสือ่มราคาค�านวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการ

อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน 

ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้

งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน  5 ปี  

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า  5 และ 10  ปี  

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น  20 ปี  

เครื่องจักรและอุปกรณ์

- ส่วนการผลิต  ตามหน่วยของผลผลิต

- ส่วนงานผลิตถ่าน Coke  20 ปี  

- ส่วนการบริการ  5 - 10  ปี  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน  5 ปี 

ยานพาหนะ  5  ปี  

ถนน   5, 27 ปี  

ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค  5, 30 ปี  

เรือลากจูง  5 - 17 ปี  

โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน  5 ปี 
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  กลุม่บรษิทัไม่คดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น 

รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุ 

การใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ 

เมือ่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรพัย์

ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยม 

และตราผลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้ภายในรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่เกดิขึน้

  ค่าตัดจ�าหน่าย

  ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยน�าราคาทุนของสินทรัพย์ 

หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

  ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน

อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

จากสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึง่ไม่รวมค่าความนยิม โดยเริม่ตดัจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะ

เวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ส�าหรบัปีปัจจบุนัและปีเปรยีบเทยีบ

แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 10  ปี 

  วธิกีารตดัจ�าหนา่ย  ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน ์

และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ญ) การด้อยค่า

  ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองกลุม่บรษิทัไดร้บัการทบทวน 

ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี 

ข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  

ส�าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณ 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน  

  ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด

สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไร 

หรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ

สินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

และมกีารดอ้ยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณนีีจ้ะรบัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้

  เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง 

การเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจน

ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วน

ของผูถ้อืหุน้จะถกูบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุโดยไมต่อ้งปรบักบัยอด

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทนุเปน็ผลตา่งระหวา่งราคาทนุทีซ่ือ้กบัมลูคา่ยตุธิรรมในปจัจบุนั

ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

นั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

  การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

  มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหลกัทรพัย์ทีถ่อืไว้จนกว่า

จะครบก�าหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย  

ค�านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส�าหรับ 

ลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงิน

ส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
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  มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์

ทางการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า

ยตุธิรรมของสนิทรพัย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแส

เงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา

คิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน 

ได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ

สนิทรพัย์  ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระ

จากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

  การกลับรายการด้อยค่า

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูก 

กลบัรายการ  เมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืเพิม่ขึน้ในภายหลงั  และ

การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้

ในก�าไรหรอืขาดทนุ ส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีบ่นัทกึโดยวธิรีาคา

ทุนตัดจ�าหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 

การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 (ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรม

หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิ ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิ

ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย   

ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน

จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 (ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอนไป

อีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่าย

สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิน 

จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะ

เวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

  ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ 

ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญ เป็น 

ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานใน 

ปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสด 

เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตร 

ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนด 

ใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท โดยค�านวณ

ตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก�าไรขาดทุนจาก 

การประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�าไร 

หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

  ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่ม 

บรษิทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเกีย่วกบัการเลกิจา้ง และไมม่ี 

ความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ 

ทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออก

จากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

เมื่อกลุ่มบริษัทเสนอให้มีการออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้น และสามารถประมาณ

จ�านวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลด

กระแสเงนิสดหากระยะเวลาการจา่ยผลประโยชนเ์กนิกวา่ 12 เดอืน

นับจากวันที่รายงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

   ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังานวดัมลูคา่

โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน

ท�างานให้

  หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับ 

การจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�าไร หากกลุ่ม

บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน 

ที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีต

และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
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 (ฑ) ประมาณการหนี้สิน

  ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระ

หนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็น 

ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน

ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สิน 

ดังกล่าว และสามารถประมาณจ�านวนภาระหนี้สินได้อย่าง 

น่าเชือ่ถอื ถ้าผลกระทบดงักล่าวมจี�านวนทีเ่ป็นสาระส�าคญั ประมาณ

การหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคต

โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงภาษีเงินได้ เพื่อให้

สะท้อนจ�านวนทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลา

และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

  ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  กลุม่บรษิทัได้ประมาณการหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องกบัการฟ้ืนฟู 

สภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายด้านสิง่แวดล้อมของกลุม่บรษิทัและตามทีก่ฎหมายทีก่�าหนด

  ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสญัญาทีเ่สยีเปรยีบหรอื

ก่อให้เกิดภาระ

  ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือ 

ก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท

พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามข้อผูกพัน 

ในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เมือ่สิน้สดุสญัญา หรอืต้นทนุสทุธทิีค่าดว่าจะเกดิ

ขึ้นเมื่อด�าเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า กลุ่มบริษัทรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

 (ฒ) รายได้

  รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจาก

ส่วนลดการค้า

  การขายสินค้าและให้บริการ

  รายได้รับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยง 

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับ

ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือ

บริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญ 

ในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร

นั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง 

น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน 

สินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

  เงินปันผลรับ

  เงนิปันผลรบับนัทกึในงบก�าไรขาดทนุในวนัทีก่ลุม่บรษิทั

มีสิทธิได้รับเงินปันผล

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

 (ณ) ต้นทุนทางการเงิน

  ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงิน

กู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่าน

ไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ 

ซึง่ถกูจดัประเภทเป็นหนีส้นิ ขาดทนุจากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์

ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ (นอกเหนอืลกูหนีก้ารค้า) และขาดทนุจาก

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

  ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้าง

หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ด) สัญญาเช่าดําเนินงาน

  รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไร 

หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า

ทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 

  ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงิน 

ขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ

การยืนยันการปรับค่าเช่า

  การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

  ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลง 

ดงักลา่วประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืมสีญัญาเชา่เปน็สว่นประกอบ
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หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์  

ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

  ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ 

กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น 

องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หาก

กลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยก

จ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินใน

จ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ

เจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลงตามจ�านวนที่จ่าย  

และตน้ทนุทางการเงนิตามนยัจากหนีส้นิจะรบัรูโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้

เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทภาษีเงินได้

 (ต) ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้จากก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีประกอบด้วย

ภาษีเงนิไดป้จัจุบนั  ซึ่งได้แก่ ภาษีทีค่าดว่าจะจา่ยช�าระโดยค�านวณ

จากก�าไรประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้  

ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ

ในปีก่อนๆ

  ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท

ต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน 

และอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ย 

ที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ

ส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน 

ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมาย 

ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐาน 

การประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะ 

ท�าให้กลุ่มบริษัท เปลี่ ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่ กับความ 

เพียงพอของภาษี เงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การเปลี่ยนแปลง 

ในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวด 

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 (ถ) กําไรต่อหุ้น

  กลุม่บรษิทัแสดงก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัหุน้สามญั 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของ 

ผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง 

น�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี

5. การซื้อธุรกิจ

 ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

เพือ่เป็นการแสดงเจตนาในการพจิารณาเข้าท�ารายการซือ้สนิทรพัย์

และธุรกิจซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าประเภทเหล็ก

แท่งแบน บันทึกความเข้าใจนี้ได้ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ  

ที่บริษัทและคู่สัญญาจะต้องด�าเนินการ ในวันที่ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจบรษิทัต้องจ่ายค่ามดัจ�าในนามของบรษิทั สหวริยิาสตลี 

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด จ�านวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และบันทึก

รายการดังกล่าวในบัญชี “Deposit for Assets acquisition” ใน 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนหนึ่งของเงินมัดจ�า

จ�านวนดังกล่าวนั้นจ่ายเป็นค่าซื้อสินทรัพย์และธุรกิจตามที่กล่าวไว้

ข้างล่าง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  เงนิมดัจ�าดงักล่าวได้ถกูบนัทกึเป็น 

ส่วนหนึง่ของ “เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย” แล้ว ในงบการเงนิของบรษิทั

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และ Redcar 

Bulk Terminal Limited

 ในปี 2553 บริษัทจัดตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค  

จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยโดยถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อรองรับการลงทุน 

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค  

จ�ากัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนเป็น 

จ�านวนเงิน 247.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 247,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง มีทุน 

ช�าระแล้วจ�านวน 247.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง

 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2 ปอนด์ 

สเตอร์ลิง (แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจ�านวน 2 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ  

1 ปอนด์สเตอร์ลิง) และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 2 ปอนด์สเตอร์ลิง  

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทขายหุ้นสามัญให้ Tata Steel UK  

Limited จ�านวน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และหลังจากนั้น บริษัท สหวิริยา 

สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้จ่ายช�าระค่าหุ้นบริษัท Redcar Bulk  

Terminal Limited เป็นจ�านวนเงิน 21.7 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็น

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Redcar Bulk Terminal Limited 

ในเดือนมีนาคม 2554
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 การซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า 

และการดําเนินการตามสัญญาเงินกู้

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2554 ได้มีการอนุมัติดังนี้ ก) ซื้อธุรกิจของ Teesside  

Cast Products จาก Tata Steel UK Limited (“การซื้อธุรกิจ”)  

โดยด�าเนินการผ่านบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด และ 

ให้สามารถด�าเนินการที่จ�าเป็นในการเข้าซื้อธุรกิจ ข) เพิ่มสัดส่วน 

การลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด และ/หรือ 

เสนอเงินกู้ยืมให้กับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด เพื่อ 

เป็นเงินทุนส�ารองส�าหรับการซื้อธุรกิจ ค) เจรจากับสถาบันการเงิน

เพื่อการจัดหาเงินกู้ยืมในวงเงินไม่เกินจ�านวน 24,000 ล้านบาท  

และเสนอให้ออกจดหมายค�้าประกันกับสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้ 

กับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ในจ�านวนเงินที่กู้ยืม

จ�านวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระท�าการอื่นที่จ�าเป็น 

ในการหาเงินลงทุน

 ในการซื้อธุรกิจ วันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้ช�าระเงินเพื่อซื้อธุรกิจของ Tata Steel UK 

Limited ซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจมาเป็นของบริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 

จ�ากัด จึงได้รับโอนสินทรัพย์สุทธิ (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์

ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์หมุนเวียนในการด�าเนินงาน) และธุรกิจ 

ของ Teesside Cast Products โดยได้จ่ายช�าระเป็นเงินสดจ�านวน 

684 ล้านเหรียญสหรัฐ (20,487 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

ล้านบาทล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 455 13,548

สินทรัพย์หมุนเวียนในการด�าเนินงาน 229 6,939

รวม   684 20,487

 การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมกิจการ ซึ่งก�าหนด 

ให้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาในมูลค่ายุติธรรม รวมถึง 

ค่าความนิยม (ถ้ามี) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 

 การได้มาซึ่งธุรกิจ Teesside Cast Products มานั้นประกอบ

ไปด้วยโรงงานผลิต Coke โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า

ประเภทเหล็กแท่งแบนของบริษัท และสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท 

Redcar Bulk Terminal Limited ซึ่งได้ร่วมซื้อกิจการ Redcar  

Ore Terminal กับ Tata Steel UK Limited ในราคารวม  

43 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) 

 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็น 

จ�านวนเงิน 206.6 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับ 

คา่ธรรมเนยีมทางกฎหมายและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วการท�า due diligence  

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 โรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กลา้

ประเภทเหล็กแท่งแบนของบริษัทยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ

ตามแผนใหม่เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม เงินลงทุน

จ�านวน 290 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงงานผลิต Coke  

ได้ด�าเนินการผลิตต่อเนื่องนับจากวันที่ซื้อกิจการ
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 บรษิทัและบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ียเูค จ�ากดั จะทบทวน

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิเหล่านี้ ตามที่ก�าหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในช่วงระยะเวลา 

การวัดมูลค่า 12 เดือน หากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

และสถานการณ์ทีม่อียู ่ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ ซึง่ท�าให้ต้องปรบัปรงุการรบัรู้ 

มูลค่า การปรับปรุงดังกล่าวจะถูกบันทึกเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม

 กําไรจากการซื้อธุรกิจ

 ในระหว่างปี 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด 

(บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร) ได้ท�าการปรับปรุง 

การบนัทกึสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีไ่ดม้าจากการซือ้ธรุกจิโรงถลงุเหลก็ 

(Sahaviriya Steel Teesside) ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม และได้บันทึก

ค่าความนิยมติดลบหรือก�าไรจากการซื้อธุรกิจเป็นจ�านวน 5,271 

ล้านบาท (174 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งก�าไรจากการซื้อธุรกิจเกิดจาก

ราคาของโรงถลุงเหล็ก Sahaviriya Steel Teesside ที่บริษัทซื้อจาก 

ผู้ขายนั้นต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอยู่จ�านวนหนึ่ง เนื่องจากบริษัท

สามารถเจรจาตกลงกบัผูข้ายไดใ้นราคาทีต่�า่กวา่เมือ่เทยีบกบัมลูคา่

ของการลงทุน หากบริษัทต้องด�าเนินการลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง

โรงถลุงเหล็กในขนาดและคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับโรงถลุงเหล็ก

แห่งนี้ ในขณะเดียวกันผู้ขายธุรกิจมีความต้องการที่จะขายธุรกิจ 

ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจการอย่างเร่งด่วน จึงท�าให้บริษัทย่อย 

ดังกล่าวสามารถประมูลซื้อธุรกิจได้ในราคาที่ต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

ยอดตามบัญชีปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมหน่วย : พันบาท       

 โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าประเภทเหล็กแท่งแบน 

ของบริษัทได้หยุดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 และ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการตามแผนการเริ่ม 

ผลิตใหม่เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม วันที่ของแผน 

การเริ่มผลิตใหม่ได้เลื่อนจากแผนงานเดิมในเดือนกันยายน 2554 

และยงัไมเ่ริม่ผลติจนถงึ ณ วนัทีท่ีผู่บ้รหิารใหก้ารอนมุตังิบการเงนินี้

 ปัจจุบันหลายหน่วยงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  

ที่จ�าเป็นในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

ตามแผนงาน อย่างไรก็ดียังคงมีงานบางส่วนในบริเวณเตาหลอม 

ที่ยั งไม่แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 เนื่องจากปัจจัย 

หลายอย่างที่ เกิดขึ้นรวมไปถึงปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่ไม่ 

เอื้ออ�านวยและประเด็นที่ผู้รับเหมาของบริษัทย่อยมีกับสหภาพ 

แรงงาน จึงท�าให้บริษัทย่อยไม่สามารถเริ่มผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

ได้ในเดือนธันวาคม 2554 ตามแผนการเริ่มผลิตใหม่ที่ก�าหนด 

ไว้เดิม ฝ่ายบริหารของบริษัท สหวิริยาอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ก�าลัง 

อยู่ในระหว่างการด�าเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มผลิตใหม่ได้อย่าง 

เร็วที่สุด และในวันที่ 30 มกราคม 2555 ได้เริ่มอุ่นเตาเผาอากาศ

ทั้งหมด 4 ชุด เพื่อให้ความร้อนเตาเผาอากาศแล้ว และจากรายงาน

ของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผู้บริหารคาดว่าจะเริ่มผลิตเหล็ก 

ได้ก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2555 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ผู้บริหาร 

เชื่อว่าแผนการเริ่มผลิตใหม่เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม

ใกล้จะด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

มูลค่าที่รับรู้

สินค้าคงเหลือ   5,912,161 (1,026,376) 6,938,537

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   24,529,041 10,980,801 13,548,240

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ    (1,637,463) (1,637,463) -

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์   (3,045,725) (3,045,725) -

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้   25,758,014 5,271,237 20,486,777

ส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกซื้อ   100%

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้-ที่ได้รับ   25,758,014

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ   (5,271,237) 

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ   20,486,777  

 ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่ส�าคัญ  

มีดังนี้ 
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6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการ

เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัท

มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ

มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัท 

มีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกัน  

การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ความสัมพันธ์

ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 

    และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

    และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด อังกฤษ เป็นบริษัทย่อยทางตรง ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00   

    และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) ไทย เปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่กีารควบคมุรว่มในบรษิทั ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 50.15

Redcar Bulk Terminal Limited อังกฤษ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีการควบคุมร่วมในบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท

    ร้อยละ 50.00

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด ไทย บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ซี.เอ.อาร์ เซอร์วิส จ�ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัท

    ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จ�ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จ�ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ประจวบ เอส เอ็ม โอ จ�ากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ
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ขายสินค้า • ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอก • ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอก

    ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาด  ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาด

    อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการท่าเรือ • รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคา • รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคา

    ตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม   ตามอัตราที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม

    และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัย  และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัย

    การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการอื่น • รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ • รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ

    งานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา  งานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา

รายได้อื่น • รายได้จากการขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขาย • รายได้จากขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขาย

    ตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�าหนด  ตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

   • รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน • รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน

    ในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญา

    เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน  ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า • รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต ก�าหนดราคา

    ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้า

    ทั่วไปส�าหรับรายการประเภทเดียวกัน

   • ซื้อลูกรีด ก�าหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท บางปะกงการโยธา จ�ากัด         ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ

    และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

    ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับ

    บริหารหรือไม่)
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รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รับบริการอื่น • ค่าบริการงานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา • ค่าขนส่งสินค้าก�าหนดราคาตามน�้าหนักของสินค้า

    ซ่อมบ�ารุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้  และระยะทางตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง

    ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ • ค่าเช่าคลังสินค้าก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า

     • ค่าบริการตัดเหล็กก�าหนดราคาตามสัญญา

     • ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลง

      กับผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

รับบริการท่าเรือ • ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตรา

    ที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ

    ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ 

    ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร • ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตรา • ค่าขนส่งในประเทศก�าหนดราคาตามน�้าหนัก

    ที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ  ของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่ก�าหนดไว้

    ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ   ในสัญญาขนส่ง

    ที่เกี่ยวข้อง • ค่าเช่าส�านักงานก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า

     • ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลง

      กับผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

     • ค่าคอมมิชชั่นก�าหนดราคาตามสัญญา 

 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้

บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและบริการ - - 539,921 597,773

รายได้อื่น  - - 5,080 5,995

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - - 1,638 3,112

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ขายสินค้า  3,832,333 5,873,239 3,828,085 5,871,522

รายได้จากการให้บริการ 67,456 72,303 - -

ซื้อสินค้าและบริการ 184,378 9,707 - -

รายได้อื่น  13,937 11,897 13,937 11,897  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,283 532 1,283 529

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท       25532554
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท         25532554

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

ขายสินค้า  26,629,580 31,671,958 26,629,553 31,671,456

รายได้จากการให้บริการ 15,836 34,559 - -

ซื้อสินค้าและบริการ 146,627 160,662 146,315 160,648

รายได้อื่น  98,636 6,623 97,299 5,931

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 198,674 380,323 195,867 377,689

ต้นทุนทางการเงิน 32,072 - - -

ผู้บริหารสําคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 101,646 80,484 55,914 62,310

 เงินชดเชยตามกฎหมาย 1,769 - 1,392 -

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 32 - 22 -

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 103,447 80,484 57,328 62,310

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 10,313 45,306 - 35,462

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด 1,519,677 1,527,495 1,519,677    1,527,478

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 1,363,876 951,953 1,363,876   951,953

อื่นๆ   3,997 6,950 - -

    2,897,863 2,531,704 2,883,553 2,514,893

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

สุทธิ   2,897,863 2,531,704 2,883,553 2,514,893
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด - - 64                21

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด - - 5,141       719

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด - - 796,199   -

(เป็นเงินล่วงหน้าค่าสินค้าจ�านวน 309.7 ล้านบาท และอื่นๆ)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 403 254 403   254

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

อื่นๆ   254 681 136 514

รวม   657 935 801,943 1,508

รายได้ค้างรับ

บริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด         -    - - 300

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด         -   - 568 791

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 2,010 1,710 546 278

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด 3,365 6,516 3,365 6,516

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน) 3,283 4,176 3,283 4,176

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด 119 176 119 176

รวม   8,777 12,578 7,881 12,237  

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด - - - 381,622

รวม   - - - 381,622
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด - - 5,926 2,539

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด - - 19,358 27,658

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด 5,690 6,303 5,690 6,304

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด 2,181 1,309 2,181 1,309

บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง จ�ากัด 1,012 747 1,012 747

อื่นๆ   654 - 649 -

รวม   9,537 8,359 34,816 38,557  

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง 48,691 41,592 35,499 69,884

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง 1,410,258 - - -

รวม   1,458,949 41,592 35,499 69,884

เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด - - 8,823 18,896

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด - - 11,580 9,503

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 254 29 29 29

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด 12,904 20,014 12,878 19,967

บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง จ�ากัด 918 17,847 918 17,847

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - 1,428 - 1,428

บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ากัด 1,371 1,030 1,157 989

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 32,921 - - -

อื่นๆ   323 1,244 114 1,225

รวม   48,691 41,592 35,499 69,884

เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องอื่น 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 1,410,258 - - -
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

กิจการที่เกี่ยวข้องอื่น

ณ วันที่ 1 มกราคม - - - -

เพิ่มขึ้น   1,410,258 - - -  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,410,258 - - -

 สัญญาที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน

 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อเหล็กแท่งแบนกับบริษัท สหวิริยา 

สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ด้วยปริมาณซื้อขั้นต�่า 1,500,000 ตัน 

ต่อปี  หรือในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด มียอดขายเหล็กแท่งแบนรวมทั้งสิ้นเป็น 

จ�านวน 2,500,000 เมตริกตันต่อปี เมื่อรวมยอดขายกับกิจการ 

อื่นด้วย ด้วยราคาซึ่งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

กันโดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดทั่วไป สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน 

ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่บริษัท สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด เริ่มด�าเนินงานการผลิตเหล็กแท่งแบน 

และสิ้นสุดสัญญานับจากวันดังกล่าวหลังจากระยะเวลา 7 ปี 

หรือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญา 

ได้โดยตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้สัญญานี้สิ้นสุดลง 

 สัญญาใช้บริการท่าเทียบเรือ

 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  

ยูเค จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเพื่อใช้บริการท่าเทียบเรือ Redcar  

Bulk Terminal Limited ซึ่งเป็นกิจการที่บริษัทย่อยมีอ�านาจ 

ควบคุมร่วมแห่งหนึ่งด้วยปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า 

ขั้นต�่า  10 ล้านตันต่อปี  ด้วยราคาซึ่งเป็นอิสระในลักษณะ 

ของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาด 

ทั่วไป และบริษัทย่อยไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบริการ 

นี้ได้

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

เงินสดในมือ  781 643 713 600

เงินฝากธนาคาร 168,192 168,713 26,653 57,735

รวม   168,973 169,356 27,366 58,335
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8. ลูกหนี้การค้า 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : บาท           หมายเหตุ 25532554

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 2,897,863 2,531,704 2,883,553 2,514,893

กิจการอื่นๆ   2,625,766 714,128 310,997 687,470

     5,523,629 3,245,832 3,194,550 3,202,363

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (283,809) (283,809) (283,809) (283,809)

สุทธิ    5,239,820 2,962,023 2,910,741 2,918,554

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  - - - -

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 1,541,837 2,530,575 1,532,346 2,514,893

เกินวันครบก�าหนดช�าระ : 

 น้อยกว่า 3 เดือน 1,353,945 1,129 1,351,207 -

 3 - 6 เดือน 1,010 - - -

 6 - 12 เดือน 1,071 - - -

    2,897,863 2,531,704 2,883,553 2,514,893

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

    2,897,863 2,531,704 2,883,553 2,514,893 
         

กิจการอื่นๆ  

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 2,336,187 419,338 27,188 403,661

เกินวันครบก�าหนดช�าระ :

 น้อยกว่า 3 เดือน 5,770 10,061 - -

 3 - 6 เดือน - 920 - -

 มากกว่า 12  เดือน 283,809 283,809 283,809 283,809

    2,625,766 714,128 310,997 687,470

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (283,809) (283,809) (283,809) (283,809)

    2,341,957 430,319 27,188 403,661

สุทธิ   5,239,820 2,962,023 2,910,741 2,918,554

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต่ 30 ถึง 120 วัน 
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9. สินค้าคงเหลือ

 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

สินค้าส�าเร็จรูป 5,957,605 5,700,646 5,980,581 5,725,724

สินค้าระหว่างผลิต 7,937 18,442 - -

วัตถุดิบ   13,248,426 4,577,365 8,005,263 4,590,454

วัสดุโรงงานและอะไหล่ 2,411,634 1,267,290 1,313,306 1,247,564

สินค้าระหว่างทาง 4,858,037 2,868,187 4,858,037 2,868,187

    26,483,639 14,431,930 20,157,187 14,431,929

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (1,306,095) (227,009) (642,410) (227,009)

สุทธิ   25,177,544 14,204,921 19,514,777 14,204,920

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

 และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย    

- ต้นทุนขาย 48,319,964 43,939,719 35,494,915 44,151,748

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ 1,079,086 4,875 415,401 4,875

รวม   49,399,050 43,944,594 35,910,316 44,156,623

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท           25532554

ณ วันที่ 1 มกราคม 325,652 279,000

ซื้อเงินลงทุน  12,208,900 46,652

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,534,552 325,652

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติให้บริษัทท�าการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน�า

เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทมาช�าระค่าหุ้น 

เพิ่มทุนดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยังไม่ได้มี 

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและยังไม่ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด จ�านวน 247,600 หุ้น ได้จ�าน�า 

ไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทน�าหุ ้นสามัญ 

ที่จะได้มาเพิ่มเติมในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด  

ในอนาคตไปจ�าน�าให้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อด้วย

11. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ณ วันที่ 1 มกราคม 4,045,306 3,838,852 4,502,797 4,502,797

ซื้อเงินลงทุน  767,624 - - -

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี

 ส่วนได้เสียกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (129,616) 206,454 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4,683,314 4,045,306 4,502,797 4,502,797
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 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

25532554

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัทตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สิน

 ที่อาจเกิดขึ้นของกิจการร่วมค้า 22 ล้านบาท 84 ล้านบาท 

    และ 7 ล้านเหรียญ 13 ล้านเหรียญ

    สหรัฐ สหรัฐ  

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียที่มีในกิจการร่วมค้าตามส่วนแบ่ง

 ในภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า

-  จากการลงทุน 31 ล้านบาท  30 ล้านบาท

    0.5 ล้านเหรียญ 0.4 ล้านเหรียญ

    สหรัฐ สหรัฐ

     165 ล้านเยนญี่ปุ่น และ 197 ล้าน

    และ 0.3 ล้านยูโร เยนญี่ปุ่น 

 

-  จากสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 14 ล้านบาท 9 ล้านบาท

-  จากสัญญาซื้อวัตถุดิบ 30 ล้านบาท  25 ล้านบาท

    และ 4 ล้านเหรียญ และ 1 ล้านเหรียญ

    สหรัฐ  สหรัฐ  
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งบการเงินรวม

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม

อาคารโรงงาน

และสำานักงาน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,682,533 3,134,494 28,036,899 176,820 75,669 78,913 33,185,328

เพิ่มขึ้น   - 165 51,551 18,099 13,169 124,397 207,381

โอน    453 6,562 127,354 2,830 (2,032) (135,167) -

จ�าหน่าย   - - (8,336) (14,624) (6,090) - (29,050)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 และ 1 มกราคม 2554 1,682,986 3,141,221 28,207,468 183,125 80,716 68,143 33,363,659

เพิ่มขึ้น   4,910 308 74,051 10,919 13,744 5,453,707 5,557,639

ได้มาจากการซื้อธุรกิจ - - - - - 24,529,041 24,529,041

โอน    1,236,424 273,923 8,269,906 3,666 - (9,783,919) -

จ�าหน่าย   - - (44,248) (6,535) (9,656) - (60,439)

ผลต่างจากการแปลงค่า

 ในการจัดท�างบการเงินรวม 53,935 7,784 334,195 - - 647,037    1,042,951

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,978,255 3,423,236 36,841,372 191,175 84,804 20,914,009  64,432,851

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน

 จากการด้อยค่า 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 640,883 1,858,887 9,233,481 139,638 60,432 - 11,933,321

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 28,051 104,306 618,643 17,435 8,215 - 776,650

ค่าเสื่อมราคาของส่วน

 ที่ตีราคาเพิ่ม 1,154 56,997 327,920 - - - 386,071

โอน    1 (1) - - - - -

จ�าหน่าย   - - (4,462) (14,454) (6,084) - (25,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 และ 1 มกราคม 2554 670,089 2,020,189 10,175,582 142,619 62,563 - 13,071,042

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 14,113 112,582 798,595 16,296 8,413 - 949,999

ค่าเสื่อมราคาของส่วน

 ที่ตีราคาเพิ่ม 1,006 56,997 245,545 - - - 303,548

จ�าหน่าย   - - (29,230) (6,499) (9,642) - (45,371)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราแลกเปลี่ยน

 เงินตราต่างประเทศ - 156 4,809 - - - 4,965

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 685,208 2,189,924 11,195,301 152,416 61,334 - 14,284,183

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง และ

เครื่องใช้สำานักงาน

ที่ดิน

และส่วน

ปรับปรุงที่ดินหน่วย : พันบาท           

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม
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งบการเงินรวม

อาคารโรงงาน

และสำานักงาน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง และ

เครื่องใช้สำานักงาน

ที่ดิน

และส่วน

ปรับปรุงที่ดินหน่วย : พันบาท           

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,041,650 1,275,607 18,763,705 37,004 9,447 78,913 21,206,326

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 39,713 178 5,790 - 45,681

    1,041,650 1,275,607 18,803,418 37,182 15,237 78,913 21,252,007

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 และ 1 มกราคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,012,897 1,121,032 18,021,257 40,315 9,077 68,143 20,272,721

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 10,629 191 9,076 - 19,896

    1,012,897 1,121,032 18,031,886 40,506 18,153 68,143 20,292,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,293,047 1,233,312 25,626,664 38,643 8,801 20,914,009 50,114,476

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 19,407 116 14,669 - 34,192

    2,293,047 1,233,312 25,646,071 38,759 23,470 20,914,009 50,148,668

 การซื้อ จ�าหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมสินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้การซื้อธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุ 5

 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคง 

ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�านวน 825 ล้านบาท (2553 : 633 ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารโรงงาน

และสำานักงาน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง และ

เครื่องใช้สำานักงาน

ที่ดิน

และส่วน

ปรับปรุงที่ดินหน่วย : พันบาท           

ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,053,281 2,937,897 24,871,416 148,287 47,142 78,876 29,136,899

เพิ่มขึ้น   - - 34,554 15,339 4,657 115,825 170,375

โอน    522 4,317 115,711 1,022 3,887 (125,459) -

จ�าหน่าย   - - (6,709) (14,455) (2,975) - (24,139)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 และ 1 มกราคม 2554 1,053,803 2,942,214 25,014,972 150,193 52,711 69,242 29,283,135

เพิ่มขึ้น   - 357 60,310 8,292 12,348 121,149 202,456

โอน    750 5,613 87,229 1,547 - (95,139) -

จ�าหน่าย   - - (18,007) (4,752) (4,398) - (27,157)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,054,553 2,948,184 25,144,504 155,280 60,661 95,252 29,458,434
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารโรงงาน

และสำานักงาน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง และ

เครื่องใช้สำานักงาน

ที่ดิน

และส่วน

ปรับปรุงที่ดินหน่วย : พันบาท           
ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน

 จากการด้อยค่า  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 339,507 1,802,655 7,899,739 115,858 37,560 -  10,195,319

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 24,082 97,071 512,688 14,766 5,580 - 654,187

ค่าเสื่อมราคาของส่วน

 ที่ตีราคาเพิ่ม 804 55,168 297,189 - - - 353,161

จ�าหน่าย   - - (2,884) (14,287) (2,975) - (20,146)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 และ 1 มกราคม 2554 364,393 1,954,894 8,706,732 116,337 40,165 - 11,182,521

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 10,168 94,993 379,854 12,795 5,678 - 503,488

ค่าเสื่อมราคาของส่วน

 ที่ตีราคาเพิ่ม 656 55,168 215,153 - - - 270,977

จ�าหน่าย   - - (3,004) (4,728) (4,398) - (12,130)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 375,217 2,105,055 9,298,735 124,404 41,445 - 11,944,856

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 713,774 1,135,242 16,971,677 32,429 7,220     78,876 18,939,218

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 2,362 - 2,362

    713,774 1,135,242 16,971,677 32,429 9,582     78,876 18,941,580

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 และ 1 มกราคม 2554      

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 682,410 987,320 16,308,240 33,856 6,612 69,242 18,094,680

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 5,934 - 5,934

    682,410 987,320 16,308,240 33,856 12,546 69,242 18,100,614

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 676,336 843,129 15,845,769 30,876 4,547 95,252 17,498,909

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - -        14,669 - 14,669

    676,336 843,129 15,845,769 30,876 19,216 95,252 17,513,578

 ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน 

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�านวน 603 ล้านบาท (2553 : 432 ล้านบาท)
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 ในเดือนตุลาคมปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ 

ฉบบัที ่25/2549 อนญุาตใหก้จิการทีใ่ชว้ธิตีรีาคาใหมใ่นการค�านวณ

ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนโดยให้ใช้ 

ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์แทนจ�านวนที่ตีราคาใหม่ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ 

อุปกรณ์ก�าหนดให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือขาดทุน  

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชี 

ได้ออกประกาศให้กิจการสามารถใช้วิธีที่เคยถือปฏิบัติก่อนหน้านี้ 

ต่อไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตาม

ประกาศ อย่างไรก็ตามค่าเสื่อมราคาจะค�านวณจากมูลค่า 

ที่ตีราคาใหม่ ก�าไรสุทธิ และก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554 25532554

ก�าไรส�าหรับปีลดลง (พันบาท) (288,842) (371,364) (270,978) (353,161)

ก�าไรต่อหุ้นลดลง (บาทต่อหุ้น) (0.017) (0.028) (0.016) (0.027)

 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท       

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 81,559 80,594

เพิ่มขึ้น   5,397 5,397

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 1 มกราคม  2554 86,956 85,991

เพิ่มขึ้น   4,163 4,158

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 91,119 90,149

ค่าตัดจําหน่าย     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 33,624 33,172

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 8,259 8,163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม  2554 41,883 41,335

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 9,015 8,918

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 50,898 50,253

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 47,935 47,422

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 45,073 44,656

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 40,221 39,896

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
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15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           หมายเหตุ 25532554

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- ส่วนที่มีหลักประกัน  22,838,581 12,570,951 16,683,917 12,562,951

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

-  ส่วนที่มีหลักประกัน  1,422,914 1,917,784 1,282,304 1,811,800

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 6 1,410,258 - -       -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหน่ึงปี  4,648 7,532 -       -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี  5,589 3,004 4,738 2,185

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น  25,681,990 14,499,271 17,970,959 14,376,936

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-  ส่วนที่มีหลักประกัน  19,625,144 4,433,854 9,497,288 4,185,050

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  9,499 126 -       -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ  6,011 3,134 5,144 2,321

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน  19,640,654 4,437,114 9,502,432 4,187,371

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่าย

ช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี  25,671,753 14,488,735 17,966,221 14,374,751

ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าป ี 14,960,982 4,433,854 6,863,589 4,185,050

ครบก�าหนดหลังจากห้าปี 4,664,162         - 2,633,699         -

รวม   45,296,897 18,922,589 27,463,509 18,559,801
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 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 49,225,130 19,396,742 16,993,930 17,593,697

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 12,916,877         - 12,255,552         -

สินค้าคงเหลือ 18,682,910 10,242,611 13,508,579 10,242,611

รวม   80,824,917 29,639,353 42,758,061 27,836,308

 

 สืบเนื่องจากการซื้อธุรกิจโรงงานถลุงเหล็กตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2554 บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีรายละเอียดการกู้ยืมดังนี้

 15.1 วงเงินกู้สําหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) จํานวน 23.9 พันล้านบาท สัญญาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้ให้กู้ยืม : ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

เงินกู้ 1 (วงเงิน 6,200 ล้านบาท) :

เงินกู้ยืมสกุลบาท ส่วนหนึ่งใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก

และต้นทุนในการจัดการบริษัท และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนทั่วไป อัตราดอกเบี้ยอิงกับ MLR อายุ 7 ปี จ่ายคืนเงินต้น

ครั้งแรกนับจาก 27 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก

เงินกู้ 2 (วงเงิน 5,700 ล้านบาท) : 

เงินกู้ยืมสกุลบาทเพื่อการช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์

หลายแห่ง อัตราดอกเบี้ยอิงกับ MLR อายุ 7 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก

นับจาก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก

เงินกู้ 3 (วงเงิน 12,000 ล้านบาท) :  

เงินกู้ยืมเพื่อการช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้การด�าเนินงานทั่วไปของบริษัท (ท�าให้มีเงินกู้ยืม

ระยะสั้นสูงสุด 2,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยค�านวณจากอัตราขั้นต�่า

ของ MLR หรืออัตราในตลาดเงินบวกส่วนเพิ่ม 

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก/เงื่อนไขอื่น

ข้อตกลงหลัก

1) ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (รวม) ไม่เกิน 2 : 1 

 ส�าหรับปี 2554 และ 2555 (1.5 : 1 ส�าหรับปีต่อไป)

2) ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้อย่างน้อย 1.2 : 1 

 โดยค�านวณทุกไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

3) การจ�าหน่ายสินทรัพย์ ควบรวมและซื้อกิจการอื่น และการจ่าย

 เงินปันผล

เงื่อนไขอื่น

1) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�าหนดตามสัญญา 

2) การรักษาโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และคงสภาพเป็นบริษัท

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

3) หนังสือค�้าประกันเงินกู้โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 

 จ�ากัด  
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  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด  

ด�าเนินการกู ้ยืมเงินจ�านวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสถาบัน 

การเงินผู ้ให้สินเชื่อเดิมเพื่อใช้ในการด�าเนินการตามแผนใหม่ 

เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสินทรัพย์เดิม (Optimised Restat Plan) 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสัญญาเงินกู้ 

  บริษัทเป็นผู ้ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่บริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้รับในปัจจุบันและที่จะได้รับ 

ในอนาคตจากสถาบันการเงิน   

 15.2 วงเงินกู้สําหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้ให้กู้ยืม : ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

เงินกู้ 1 : (วงเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ) :

เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก

และลงทุนในบริษัท Redcar Bulk Terminal ช�าระคืนภายใน 5 ปี ถึง 7 ปี 

จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก 27 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก

เงินกู้ 2 : (วงเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ) :  

เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและต้นทุน

เริ่มแรก ช�าระคืนภายใน 7 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก 27 เดือน

หลังจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก

เงินกู้ยืมหมุนเวียน : (วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ) :  

เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก ให้กับการซื้อ

โรงงานถลุงเหล็ก เลตเตอร์ออฟเครดิตของรายจ่าย ฝ่ายทุน ต้นทุน

เริ่มแรก และวัตถุประสงค์ในการบริหารงานทั่วไป ก�าหนดจ่ายคืนเงินต้น

เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายดอกเบี้ย โดยเงินกู้ยืมหมุนเวียนนี้มีอายุวงเงิน 

3 ปี 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมทั้งหมด คือ อัตราดอกเบี้ย LIBOR 

บวกส่วนเพิ่ม 

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก/เงื่อนไขอื่น

ข้อตกลงหลัก

1) ต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ย

 และภาษีเงินได้ (รวม) ไม่เกิน 2.5 : 1 ส�าหรับปี 2556 

 (2.0 : 1 ส�าหรับปีต่อไป)

2) ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้อย่างน้อย 1.2 : 1 

 (ส�าหรับงวด 27 เดือนหลังจากเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรกจนถึง

 วันครบก�าหนด ส�าหรับเงินกู้ที่ 1)

3) ต้องด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 

 อย่างน้อย 1 : 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

4) การควบรวมและซื้อกิจการอื่น

เงื่อนไขอื่น

1) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�าหนดตามสัญญา 

2) การรักษาโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3) หนังสือค�้าประกันเงินกู้โดยบริษัท
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 15.3 วงเงินกู้สําหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้ให้กู้ยืม : บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

                 

เงินกู้ : (วงเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ) :

เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการ

ตามแผนใหม่เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม (Optimised 

Restart Plan) ก�าหนดช�าระคืนในเดือนมกราคม 2555 หรือเมื่อคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม คืออัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี 

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก/เงื่อนไขอื่น

เงื่อนไขหลัก

1) เงินกู้ยืมด้อยสิทธิซึ่งจะสามารถช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว

 พร้อมดอกเบี้ยได้ ก็ต่อเมื่อได้รับช�าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก SSI 

 หรือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเจ้าหนี้แล้วเท่านั้น

2) ไม่มีหลักประกัน  

 15.4 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท

  บรษิทัไดท้�าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบัธนาคาร

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินต้น  จ�านวนเงิน 

5,997 ล้านบาท ภายใต้สัญญานี้บริษัทมีภาระที่จะต้องแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากอัตราลอยตัว MLR เป็นอัตราคงที่ 

ร้อยละ 7.835 ถึงร้อยละ 7.9 สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 

มิถุนายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2557

 

 15.5 เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท

  นอกเหนอืจากเงนิกูย้มืใหม่ทีไ่ด้รบัแล้วข้างต้น กลุม่บรษิทั

มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันดังนี้

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้นของ

บริษัทค�้าประกันโดยการจ�าน�าวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปที่เป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัทและส�าหรับธนาคารที่ให้กู ้ยืมทั้งประเภท 

ระยะสั้นและระยะยาวจะมีหลักประกันเพิ่มด้วยการจดจ�านอง 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จาก 

การเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเงินกู ้ยืม

บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู้  

เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้น 

ของบริษัทในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด และบริษัท เหล็กแผ่น 

รีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย เงินเบิก 

เกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้นของบริษัท เวสท์โคสท์  

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดิน

พร้อมสิง่ปลกูสร้างและการโอนสทิธปิระโยชน์จากการเอาประกนัภยั

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว

  เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกัน

โดยการจดจ�านอง/จ�าน�า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ

การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท 

ให้แก่ผู้ให้กู้ และส�าหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้นและ

ระยะยาวยังมีหลักประกันเพิ่มในการจ�าน�าวัตถุดิบและสินค้า

ส�าเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทด้วย ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ 

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู ้ 

เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้น 

ของบรษิทัในบรษิทั ทา่เรอืประจวบ จ�ากดัตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา  

การจ�ากัดจ�านวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี  

การห้ามบริษัทน�าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุน 

ไปจ�าน�าหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็นต้น

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อย 

มีการจ่ายคืนเงินต้นจ�านวน 143.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 

จ�านวน 181.9 ล้านบาท) ตามข้อก�าหนดในสัญญาเงินกู้

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 กลุ ่มบริษัทมีวงเงิน 

สินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงินรวม 475 ล้านบาท และ  

81 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิก 
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ใช้เป็นจ�านวนเงินรวม 310 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 3,443.8  

ล้านบาทส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 3,246.8 ล้านบาทส�าหรับบริษัท)

  บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด  

ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางเงินที่ก�าหนดไว้กับสถาบันการเงิน 

ผู้ให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตามการผิดเงื่อนไขได้รับการผ่อนผันให้กับ

บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ส�าหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

เงินกู้ยืมดังกล่าว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารของบริษัท สหวิริยา 

สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้ระบุถึงเงินทุนหมุนเวียนส่วนเพิ่ม 

ที่ต้องการ (จ�านวนที่แตกต่างระหว่างเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ 

และวงเงินสินเชื่อคงเหลือและเงินทุนส�าหรับการด�าเนินงาน)  

จ�านวนเงินประมาณ 202 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 ต่อมา 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมแบบด้อยสิทธิ  

(Subordinated Bridging Loan) กับบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เพิ่มขึ้นในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน และได้เลื่อนก�าหนดวันช�าระเงินของเงินกู้ยืม 

50 ล้านเหรียญสหรัฐที่มีอยู่เดิมออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2555

  เงินลงทุนเพื่อใช้ในการด�าเนินการตามแผนการด�าเนิน

งานใหม่เกีย่วกบัโครงการปรบัปรงุทรพัย์สนิเดมิซึง่บรษิทัให้กบับรษิทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  

และบริษัทได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัท  

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ียเูค จ�ากดั เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดอืน  

นับจากวันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อย

  กลุ ่มบริษัทอยู ่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน 

ผูใ้ห้การกูย้มืเงนิส�าหรบัจ�านวนเงนิสนิเชือ่ทีผู่บ้รหิารประมาณการไว้

ส�าหรับจ�านวนเงินหมุนเวียนที่ต้องการ

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

  กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ ซึ่งได้

มาภายใต้สญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2554 และ 2553 มีรายละเอียดหนี้สินดังนี้

งบการเงินรวม

2554

หน่วย : พันบาท           

2553

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี 11,386 1,149 10,237 10,980 444 10,536

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

 แต่ไม่เกินห้าปี 16,569 1,059 15,510 3,496 236 3,260

รวม   27,955 2,208 25,747 14,476 680 13,796

มูลค่าอนาคต

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

หน่วย : พันบาท           

2553

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี 5,127 389 4,738 2,354 169 2,185

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

 แต่ไม่เกินห้าปี 5,590  446 5,144 2,496 175 2,321

รวม   10,717 835 9,882 4,850 344 4,506

 

มูลค่าอนาคต

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนเงิน

ขั้นตำ่าที่ต้องจ่าย
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16. เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           หมายเหตุ 25532554

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 9,537 8,359 34,816 38,557

กิจการอื่นๆ   10,674,985 3,149,140 6,328,478 3,104,488

รวม    10,684,522 3,157,499 6,363,294 3,143,045

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย 68,461 43,203 48,159 43,108

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 545,934 98,236 78,309 87,989

เจ้าหนี้อื่น  59,981 57,983 54,087 49,216

เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า 40,906 232,590 40,906 232,547

อื่นๆ   36,094 36,347 16,909 21,920

รวม   751,376 468,359 238,370 434,780

18. ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

งบแสดงฐานะการเงิน   

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ   

เงินชดเชยตามกฎหมาย 114,513 - 82,332 -

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 18,815 - 13,138 -

    133,328 - 95,470 -

งบกําไรขาดทุนรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

เงินชดเชยตามกฎหมาย 14,209 - 10,173 -

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,316 - 1,578 -

    16,525 - 11,751 -
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 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง 

ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 

ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 3 (จ) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) 

กลุ่มบริษัทได้เลือกบันทึกภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นเงินรวม 119.9 ล้านบาทส�าหรับ 

กลุ่มบริษัท และ 86.3 ล้านบาทส�าหรับบริษัท ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุง

ก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 แล้ว

 เงินชดเชยตามกฎหมาย

 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญ

พนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธ ิ

และอายุงาน

 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการ

ผลประโยชน์แสดงดังตารางได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,396 - 8,727 -

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 4,129 - 3,024 -

รวม   16,525 - 11,751 -

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ต้นทุนขาย  9,708 - 6,004 -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 565 - 531 -

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,252 - 5,216 -

รวม   16,525 - 11,751 -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม  119,905 - 86,299 -

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,102) - (2,580) -

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 16,525 - 11,751 -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  133,328 - 95,470 -
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 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : ร้อยละ          25532554

อัตราคิดลด  3.5 - 3.5 -

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.5 - 6.5 - 5.5 -

 ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 

19. ทุนเรือนหุ้น

2554 2553

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 13,101,500 13,101,500 13,101,500 13,101,500

ลดทุน   1 (157,904) (157,904) - -

ออกหุ้นใหม่  1 7,490,512 7,490,512 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 20,434,108 20,434,108 13,101,500 13,101,500  

           

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 1 13,101,280 13,101,280 13,101,280 13,101,280

ออกหุ้นใหม่  1 5,082,828 5,082,828 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 18,184,108 18,184,108 13,101,280 13,101,280

ส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ  13,101,280 2,171,280 13,101,280 2,171,280

ออกหุ้นใหม่   5,082,828 (933,038) - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ  18,184,108 1,238,242 13,101,280 2,171,280

 

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น

(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)
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 การออกหุ้นสามัญ

 สืบเนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 

วันที่ 25 มกราคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติต่างๆ ดังนี้  

 ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นที่ยัง 

ไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1 บาท การลดทุนท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก  

13,101,500,000 บาท เป็น 13,101,280,000 บาท

 ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 5,240,512,000 

บาท จาก 13,101,280,000 บาท เป็น 18,341,792,000 บาท  

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 5,240,512,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1 บาท

 ค) บรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 5,240,512,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคล 

ในวงจ�ากัด โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัทในมูลค่าหุ้นละ 1.20 บาท

 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มของทุนจดทะเบียน 

(เดือนมกราคม 2554) และทุนช�าระแล้ว (24 กุมภาพันธ์ 2554  

และ 1 มีนาคม 2554) กับกระทรวงพาณิชย์

 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กันยายน 2554  

ผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

 ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ ้นที่ยัง 

ไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 157,683,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1 บาท การลดทุนท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 

18,341,792,000 บาท เป็น 18,184,108,235 บาท

 ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 2,250,000,000 

บาท จาก 18,184,108,235 บาท เป็น 20,434,108,235 บาท  

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ ้นกู ้ 

แปลงสภาพของบริษัทฯ 

 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน 

กับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554

20. หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้น

มีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ�านวนไม่เกิน 2,250,000,000 

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั

 • เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ�านวนเงินไม่เกิน 1,650 

ล้านบาท ในอัตราจัดสรร 11,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ  

เศษของหุ้นกู้แปลงสภาพปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย 

 หุ้นกู้แปลงสภาพมี : 

 • มลูค่าทีต่ราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มอีายุ  

3 ปี อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี (ก�าหนดช�าระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน)  

ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกไตรมาสโดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิจาก 

วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

 • ราคาแปลงสภาพไม่ต�่ากว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง

น�้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ณ ช่วงเสนอขายบวกด้วยส่วนเพิ่ม 

ร้อยละ 10 โดยอาจปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอัตราและวิธีที่ก�าหนด 

ในข้อก�าหนดสิทธิ

 • การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหุ้นสามัญแทนการช�าระ 

ด้วยเงินสด ผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพที่ราคา 

แปลงสภาพ ณ วันครบก�าหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ หาก ณ วัน 

ครบก�าหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีราคาเกินกว่า 

ร้อยละ 110 ของราคาแปลงสภาพ

 ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอขาย

ต่อผู้ลงทุนอื่นโดย

 • อายุหุ้นกู้ (ไม่เกิน 5 ปี) อัตราดอกเบี้ย (ไม่เกินร้อยละ 5  

ต่อปี) ทั้งนี้มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ  

และระยะเวลาการใช้สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 

 • จนกระทั่งวันที่รายงานยังไม่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

21. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 กลุ่มบริษัทได้น�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร 

การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของ 

กลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

 ส่วนงานธุรกิจ

 กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

 ส่วนงาน 1  การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

 ส่วนงาน 2   การบริการซ่อมบ�ารุง

 ส่วนงาน 3   การบริการท่าเรือน�้าลึก

 ส่วนงาน 4  โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก 
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23. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ค่าขนส่ง   189,983 466,287 190,919 468,297

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 20,576 22,180 20,271 21,649

ค่านายหน้า  1,259 12,893 1,259 12,893

อื่นๆ    2,135 1,856 1,542 1,533

รวม   213,953 503,216 213,991 504,372

22. ค่าใช้จ่ายในการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 147,938 168,025 108,646 124,999

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 87,710 12,147 85,761 10,205

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 17,968 17,246 16,811 16,210

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 325,285 116,810 36,052 28,478

วัสดุสิ้นเปลือง 2,450 3,883 507 472

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 108,292 23,083 22,002 16,778

ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ 18,471 - 18,471 -

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 13,395 10,629 13,323 10,557

ค่าตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน 13,455 4,026 13,455 3,990

ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น 147,456 3,038 10 10

ค่าเบี้ยประกัน 293,276 1,261 619 609

ค่าฝึกอบรม  88,061 2,844 2,431 1,978

อื่นๆ    374,106 80,897 22,257 68,771

รวม   1,637,863 443,889 340,345 283,057
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24. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าแรง 98,228 77,363 53,263 59,847

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 3,418 3,121 2,651 2,463

เงินชดเชยตามกฎหมาย 1,769 - 1,392 -

ผลประโยชน์ระยะยาว 32 - 22 -

    103,447 80,484 57,328 62,310

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 1,831,790 574,813 410,578 406,279

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 28,208 26,984 20,162 19,508

เงินชดเชยตามกฎหมาย 12,440 - 8,781 -

ผลประโยชน์ระยะยาว 2,284 - 1,556 -

    1,874,722 601,797 441,077 425,787

รวม   1,978,169 682,281 498,405 488,097

 โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน 

ของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5  

ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่าย 

สมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็น 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลัง 

และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ของบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี ยูเค จํากัด

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้จัดตั้งกองทุน 

เงินบ�านาญส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจ 

ของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน

สะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน  

(ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน) และบริษัทย่อยจ่าย

สมทบในอัตราร้อยละ 6 ถึงอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน) 

กองทุนเงินบ�านาญนี้ได้จัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้

รับอนุญาตตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการด้าน 

การเงิน
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 739,492 (655,343) (254,857) (649,989)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 41,072,987 42,374,794 33,742,744 42,530,429

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 1,083,527 4,875 415,401 4,875

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,874,722 601,797 441,077 425,787

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 955,754 784,911 512,406 662,350

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า 1,039,436 793,484 666,823 782,354

ค่าขนส่ง   801,944 467,623 190,919 468,297

ค่าซ่อมบ�ารุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ 655,346 45,148 346,190 372,582

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 25,425 19,838 25,353 19,766

ค่าธรรมเนียมบริการ 171,989 113,023 32,060 24,691

ค่าใช้จ่ายขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 40,400 19,808 20,178 17,531

อื่นๆ    3,028,843 489,432 326,358 285,379

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 51,489,865 45,059,390 36,464,652 44,944,052

26. ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ดอกเบี้ยจ่าย  1,949,223 826,417 1,300,946 801,673

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 240,936 21,888 136,069 21,572

ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 19,749 - 19,749 -

รวม   2,209,908 848,305 1,456,764 823,245
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27. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน 13,306 18,383 - -

ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (551,897) - - -

รวมภาษีเงินได้ (538,591) 18,383 - -

 ไม่มีจ�านวนภาษีเงินได้ในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

และจ�านวนเงินภาษีเงินได้ในงบก�าไรขาดทุนรวมน้อยกว่าจ�านวน

ภาษีเงินได้ที่ค�านวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดก�าไร

สุทธิตามบัญชีส�าหรับปีเนื่องจาก

 (ก) บริษัทมีก�าไรสุทธิในจ�านวนที่ เป็นสาระส�าคัญ ซึ่ง 

เกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก�าไรสุทธิจาก

ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

 (ข) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งทางบัญชี 

และทางภาษีบางรายการ

 (ค) ขาดทุนของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะน�ามาสุทธิกับก�าไรของ

บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท  

ในการค�านวณภาษีเงินได้

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราร้อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20  

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้น ณ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคลดั งกล่าวไม่กระทบต่อก�าไรส�าหรับปีสิ้ นสุดวันที่   

31 ธันวาคม  2554 ของกลุ่มบริษัท

 ในระหว่างปีได้มีการประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ของบรษิทัยอ่ยในประเทศองักฤษท�าใหภ้าระภาษเีงนิไดท้ีบ่รษิทัยอ่ย 

มีต่อหนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ลดลงจ�านวน 522 ล้านบาท  

และบริษัทย่อยได้รับรู้ผลของการลดอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าว 

ในบัญชีภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน

       

28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับ 

สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 เกีย่วกบั (1) ผลติ

เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ามัน (2) ขนถ่าย

สินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล (3) เรือก�าลังสูง (4) ผลิตเครื่องจักรและ

อปุกรณ์ส�าหรบังานอตุสาหกรรม ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล การซ่อมแซม

และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะ

ส�าหรับงานอุตสาหกรรม

 ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับ

อนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน;

 (ข)  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุ 

ที่จ�าเป็นที่น�าเข้า;

 (ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการการจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และ 

เหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ามันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตันต่อปี  

เป็นระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ 

กิจการนั้น (วันที่ 13 พฤษภาคม 2547);

 (ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็น 

ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

นัน้ (วนัที ่14 พฤศจกิายน 2549) ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ 



197รายงานประจ�าปี 2554  /  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ดังกล่าวมีจ�านวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยน 

ตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริง 

ในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับ 

ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ;

 (จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็น 

ระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  

(วันที่ 9 สิงหาคม 2548) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น 

ดังกล่าวมีจ�านวนไม่เกิน 103 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตาม

จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริง 

ในการเปิดด�าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

 (ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

เป็นระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ 

กิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�านวน

ไม่เกิน 167 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทุน 

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการ

ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

 รายไดท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุและทีไ่มไ่ดร้บัการสง่เสรมิ

การลงทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2554

หน่วย : พันบาท           

2553

ขายและบริการต่างประเทศ 580,933 134,779 715,712 1,799,797 841,629 2,641,426

ขายและบริการในประเทศ 33,605,789 13,653,189 47,258,978 30,793,429 14,654,741 45,448,170

รวมรายได้  34,186,722 13,787,968 47,974,690 32,593,226 15,496,370 48,089,596

กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม
รวม

กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

หน่วย : พันบาท           

2553

ขายต่างประเทศ 580,933 68,596 649,529 1,799,797 816,822 2,616,619

ขายในประเทศ 33,528,850 3,521,108 37,049,958 30,705,744 14,462,587 45,168,331

รวมรายได้  34,109,783 3,589,704  37,699,487 32,505,541 15,279,409 47,784,950

กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม
รวม

กิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม
รวม
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29. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 

ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก แสดงการค�านวณดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาทต่อพันหุ้น           25532554

กําไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

 ของบริษัทขั้นพื้นฐาน  (980,773) 2,445,811 (443,883) 2,209,091

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 13,101,280 13,101,280    13,101,280 13,101,280

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่ายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 2,118,671 - 2,118,671 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่ายวันที่ 1 มีนาคม 2554 2,176,612 - 2,176,612 -

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักขั้นพื้นฐาน 17,396,563 13,101,280 17,396,563 13,101,280

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.06) 0.19 (0.03) 0.17

30.  เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจาก 

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของ

คู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิน 

ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ

ความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิด 

จากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร 

ได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยง 

และการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน  

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุน 

ให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด 

และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มี 

การก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา

จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของ

เจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อีกทั้งยัง 

ก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทั 

เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืม 

ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) กลุ่ม

บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิด 

จากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ 

และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจาก 

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ
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 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่

มีดังนี้

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

หลังจาก 5 ปี รวม

(พันบาท)

ปี 2554

หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.26 - 7.05 22,838,581 - - 22,838,581

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.20 - 7.25 1,422,914 - - 1,422,914

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 7.50 1,410,258 - - 1,410,258

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.38 - 6.76 4,648 - - 4,648

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.10 - 3.60 5,589 - - 5,589

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.20 - 7.25 - 14,960,982 4,664,162 19,625,144

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.38 - 6.76 - 9,499 - 9,499

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.10 - 3.60 - 6,011 - 6,011

รวม     25,681,990 14,976,492 4,664,162 45,322,644

ปี 2553 

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.90 - 5.86 12,570,951 - - 12,570,951

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4.35 - 5.75 1,917,784 - - 1,917,784

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6.00 - 7.50 7,532 - - 7,532

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.85 - 4.00 3,004 - - 3,004

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4.35 - 5.75 - 4,433,854 - 4,433,854

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6.00 - 7.50 - 126 - 126

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.85 - 4.00 - 3,134 - 3,134

รวม     14,499,271 4,437,114 - 18,936,385  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2554

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.26 - 7.05 16,683,917 - - 16,683,917

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.62 - 7.25 1,282,304 - - 1,282,304

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.10 - 3.60 4,738 - - 4,738

ไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.62 - 7.25 - 6,863,589 2,633,699 9,497,288

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.10 - 3.60 - 5,144 - 5,144

รวม     17,970,959 6,868,733 2,633,699 27,473,391

ปี 2553

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.20 - 5.10 12,562,951 - - 12,562,951

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.00 - 5.69 1,811,800 - - 1,811,800

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.60 - 3.60 2,185 - - 2,185

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.00 - 5.69 - 4,185,050 - 4,185,050

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.60 - 3.60 - 2,321 - 2,321

รวม     14,376,936 4,187,371 - 18,564,307

(พันบาท)
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 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็น 

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี  

เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อ 

และขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยง 

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก 

การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

เงินเหรียญสหรัฐ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,349 - - -

ลูกหนี้การค้า  1,596,569 88,666 - 88,666

ลูกหนี้อื่น  11 - 11 -

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 300,063 - 300,063

หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย (17,380,974) (4,889,345) (1,169,608) (4,889,345)

เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการเกี่ยวข้องกัน (1,410,258) - - -

เจ้าหนี้การค้า (8,471,063) (2,826,364) (6,040,691) (2,826,364)

เจ้าหนี้อื่น  (2,037) (4,407) (2,037) (4,407)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (54,101) (2,109) (940) (2,109)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง                                      (25,716,504) (7,333,496) (7,213,265) (7,333,496)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ                                    - (15,056) - (15,056)

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                              (25,716,504) (7,348,552) (7,213,265) (7,348,552)
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

เงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,681 - - -

ลูกหนี้การค้า  662,273 4,151 - -

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 486,499 -

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 81,559

เงินมัดจ�า  8,119 92 - -

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 383,557 - - -

เงินลงทุนอื่น  - - 12,255,552 46,651

เจ้าหนี้การค้า (3,442,964) (1,990) - -

เจ้าหนี้อื่น  - (307) - -

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (775) - (775)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (442,156) (1,688) - (1,688)

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ (1,526,241) - - -

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ (2,621,388) - - -

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง                                      (6,923,119) (517) 12,742,051 125,747

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ                                    - - - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                              (6,923,119) (517) 12,742,051 125,747

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

เงินยูโร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,438 - - -

ลูกหนี้การค้า  28,741 142 - -

เจ้าหนี้การค้า (98,574) (33,045) (5,363) (33,045)

เจ้าหนี้อื่น  (21,834) (23,164) (21,834) (23,164)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - (723) - (723)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง                                      (72,229) (56,790) (27,197) (56,932)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ                                    - - - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                              (72,229) (56,790) (27,197) (56,932)
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 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือ 

คูส่ญัญาไมส่ามารถช�าระหนีแ้กก่ลุม่บรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเ้มือ่

ครบก�าหนด

 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุม

ความเสีย่งทางดา้นสนิเชือ่ดงักลา่วอยา่งสม�า่เสมอ โดยการวเิคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ  

ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ  

ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ

สนิทรพัยท์างการเงนิแตล่ะรายการในงบดลุ อยา่งไรกต็ามเนือ่งจาก

กลุ่มบริษัท/บริษัท มีฐานลูกค้าจ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่า

จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ 

ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การกําหนดมูลค่ายุติธรรม

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก�าหนด 

ให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทาง 

การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงิน 

ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน  

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  

และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ 

ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือ

การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�าหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับสมมติฐานในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ  

เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน 

และตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถือไว้จนครบก�าหนด และ 

เผื่อขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดถูกพิจารณา

เพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตาม

ราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบ

หาความสมเหตสุมผลได้ ด้วยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสด

ในอนาคต ภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา 

และโดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเครือ่งมอืทางการเงนิ

ที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่วัดมูลค่า

 หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหนา้ถอืตามราคาตลาดของวนัทีท่�าสญัญาลว่งหนา้ 

ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลด 

จากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้า 

ของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก�าหนดในวันเดียวกัน  

โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอด 

ความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

 มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธุ์  

ซึ่งพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค�านวณ 

จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและ 

ดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่ 

ในรายงาน ในกรณขีองหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ในทอ้งตลาด 

พิจารณาจากหนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือก 

แปลงสภาพ ส�าหรับหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน อัตราดอกเบี้ย 

ในท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน
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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรมหน่วย : พันบาท           มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม

ปี 2554        

หมุนเวียน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 หนี้สิน  1,064,523 1,000,462 1,064,523 1,000,462

รวม   1,064,523 1,000,462 1,064,523 1,000,462

ปี 2553        

หมุนเวียน

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 หนี้สิน  14,003 15,056 14,003 15,056

รวม   14,003 15,056 14,003 15,056

  

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : ล้านบาท           25532554

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3,996 360 55 127

รวม   3,996 360 55 127

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน 

จ�านวน 111.1 ล้านบาท จ�านวน 109.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�านวน 

328.5 ล้านเยน และจ�านวน 6.3 ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ 

และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน 

จ�านวน 44.2 ล้านบาท จ�านวน 0.03 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 

จ�านวน 0.2 ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ 

การซื้อวัตถุดิบเป็นจ�านวนเงิน 841.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 

จ�านวน 60.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553 : 148.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

และจ�านวน 50.6 ล้านบาท) นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีข้อผูกพัน 

ที่จะต้องสั่งซื้อสารเคมีขั้นต�่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่  

24 กุมภาพันธ์ 2555

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ 

การซื้ อวัตถุดิบเป็นจ�านวนเงิน  209.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(31 ธันวาคม 2553 : 146.0 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน 

จากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน  

0.02 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2553 : 13.0 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกัน 

ที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกัน

 • อากรขาเขา้ในการน�าเขา้วตัถดุบิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 

มีจ�านวน 120.5 ล้านบาท

 • การจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 13.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(31 ธันวาคม 2553 : 26.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 • ค่าเสียหายที่ถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องในข้อหาละเมิดบุกรุก

แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติจ�านวน 3.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 :  

3.9 ล้านบาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : ล้านบาท           25532554

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 32  15 11 3

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี 17 11 3 1

รวม   49 26 14 4

ภาระผูกพันอื่นๆ

สัญญาซื้อวัตถุดิบ 26,840 4,540 6,674 4,423

เลตเตอร์ออฟเครดิต 1 394 1 394

หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 622 1,108 110 110

สัญญาอื่นๆ  1,706 1,119 1,679 1,060

รวม   29,169 7,161 8,464 5,987

  

 • การจัดตั้งท�าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้แก่

กรมศุลกากรจ�านวน 11.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 11.0 ล้านบาท)  

 • การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน 10.8 ล้านบาท และ

 0.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2553 : 5.8 ล้านบาท  

และ 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)  

 • การใช้ไฟฟ้าจ�านวน 106.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : 

105.7 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนังสือค�้าประกันที่ออก 

โดยธนาคารในนามบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ 

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 

ค�้าประกันเพื่อค�้าประกันค่าเสียหายที่ถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้อง 

ในข้อหาละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ (ตามอธิบาย 

ในหมายเหตุข้อ 32) จ�านวน 3.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 :  

3.9 ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 104.5 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2553 : 104.5 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจาก 

การท�าสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่อมบ�ารุง 

เป็นจ�านวน 1,468.4 ล้านบาท จ�านวน 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  

และจ�านวน 2.9 ล้านยูโร (31 ธันวาคม2553 : จ�านวน 705.6 ล้านบาท  

จ�านวน 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�านวน 4.0 ล้านยูโร)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา 

จ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจเป็นจ�านวนประมาณ  

0.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง  และจ�านวนประมาณ 3.2 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ (31 ธันวาคม 2553 : 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง จ�านวน  

0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�านวน 3.0 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตาม 

ตามสัญญาบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 

โดยสัญญามีระยะเวลา 14 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

และสัญญาบริการที่จะต้องช�าระเป็นจ�านวน 8.7 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2553 : 11.5 ล้านบาท)

 บริษัทได้ออกหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันต่อหน่วยงาน 

ภาครัฐที่ก�ากับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ เพื่อใช้

ส�าหรับขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียและใบอนุญาตวัสดุ  

กัมมันตรังสีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ยู เค จ�ากัด  

โดยหนงัสอืค�า้ประกนัเพือ่ใชข้อใบอนญุาตบอ่ฝงักลบของเสยีมภีาระ 

ค�้าประกันในปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเป็นจ�านวนเงิน 3.1 ล้านปอนด์ 

สเตอร์ลิง 3.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 2.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 

ตามล�าดบั และหนงัสอืค�า้ประกนัส�าหรบัใบอนญุาตวสัดกุมัมนัตรงัสี

มีจ�านวนเงิน 25,000 ปอนด์สเตอร์ลิง 

32.  สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทมีหนี้สิน 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้าประกัน ในเรื่อง

ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

25532554หน่วย : พันบาท           25532554

การประกันผลงาน 4,916 9,235 - -

การใช้ไฟฟ้า  106,372 105,652 104,452 104,452

  

 ข้อพิพาท

 เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2553 ส�านักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อย

ท�าการส่งหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสือ

รับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ�านวนหลายแปลง 

(มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาท 

ของบริษัทย่อย) ต่อมาส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

สาขาบางสะพานไดอ้อกประกาศการด�าเนนิการออกใบแทนหนงัสอื 

รับรองการท�าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่น 

ฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน   

ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษา 

เพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ 

ยื่นค�าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก�าหนดมาตรการหรือวิธีการ

คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับ 

ค�าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

ศาล อย่างไรก็ตามในการจัดท�างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้

บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน 

ดังกล่าวทั้งจ�านวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามล�าดับ

 วันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอธิบดี

กรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง  

โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าสั่งอธิบดี 

กรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ได้มีค�าสั่งเพิกถอนและแก้ไข 

รูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค�าวินิจฉัย

อทุธรณข์องรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ไดข้อใหศ้าลไตส่วน

ค�าร้องขอทุเลาค�าบังคับตามค�าสั่งทางปกครองดังกล่าว ขณะนี้ 

คดีอยู่ระหว่างศาลส่งค�าให้การของผู้ถูกฟ้องให้แก่บริษัทและ 
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บริษัทย่อย นอกจากนั้นศาลได้มีค�าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี้ 

เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอ�าเภอบางสะพาน ในฐานะ

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร�าพึง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค�าสั่งเป็นหนังสือแจ้งแก่บริษัท 

และบริษัทย่อย ให้ออกจากที่ดิน และงดเว้นการกระท�าใดๆ  

ในเขตที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค�าสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ 

ที่ดินตามหนังสือรับรอง และส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554 

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่น 

ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค�าสั่งนายอ�าเภอ

บางสะพาน ที่มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทออกจาก

ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร�าพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ 

งดเว้นการกระท�าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า 

ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย

 คดีฟ้องร้อง

 1) บริษัทถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาละเมิด 

บุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้ได้ เรียกร้อง 

ค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจ�านวนประมาณ 4.90 ล้านบาท และ 

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัดสินให้บริษัทช�าระค่าเสียหาย 

เป็นจ�านวน 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ให้แก่กรมป่าไม้นับแต่วันฟ้อง บริษัทได้น�าหนังสือค�้าประกัน 

จ�านวนเงิน 3.9 ล้านบาท ไปวางต่อศาลเพื่อเป็นการทุเลา 

การบังคับคดีในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ 

ได้มีพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว (ศาล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทได้ยื่น 

ฎีกาค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 

 ในการจัดท�างบการเงิน บริษัทได้ตั้งส�ารองผลเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�านวน 4.0 ล้านบาท ในปี  

2552 แล้ว

 2) ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วม 

ในคดีแพ่ง 2 คดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษัทถูกเรียกร้อง 

ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 126 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่อง 

มาจากบริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง  

ซึ่งต่อมาโจทก์ทั้ง 2 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง อันเป็นศาลที่มีอ�านาจพิจารณา 

คดีดังกล่าวได้  และเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ  

80 ล้านบาท โดยในเดือนธันวาคม 2548 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

และการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีค�าสั่งให้รวมการพิจารณา 

คดีทั้งสองเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นข้อพิพาทเดียวกัน และ 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มี 

ค�าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม 200,000 

เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบี้ย นับจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2546  

จนกว่าจะช�าระเสร็จ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล  

ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อ 

ศาลฎีกา ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ต่อมา 

โจทก์รายหนึ่งได้ถอนฟ้องและไม่ติดใจที่จะบังคับช�าระหนี้กับ 

บริษัทตามค�าพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ และบริษัทได้ท�าการถอนอุทธรณ์ส�าหรับโจทก์ 

รายดังกล่าวแล้ว

 ในการจัดท�างบการเงิน บริษัทได้ตั้งส�ารองผลเสียหายที่อาจ

เกดิขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�านวน 7.8 ล้านบาท ในปี 2552 แล้ว

 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อกรมที่ดิน 

และกรมการปกครองโดยบริษัทได้เรียกร้องค่าเสียหายกรณี 

ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

(น.ส.3 ก) ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอค�าสั่งศาลปกครองในการรับ 

ค�าฟ้อง
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33. ผลกระทบจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ของไทย

 การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลง

ของยอดขายจากลูกค้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น�้าท่วม

ใหญ่ของไทย ทั้งนี้ผู้บริหารจะยังคงสนับสนุนทางการค้ากับลูกค้า

อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

34. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยทีย่งัไม่ได้ใช้

 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีอ่อกและปรบัปรงุใหมซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ ณ วันที่รายงานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้  2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)       ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 2556 

   เงินตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปีที่มีผลบังคับใช้เรื่อง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได้

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  

ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และ 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่กิจการ

ต้องจ่ายหรือได้รับ ตามล�าดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่าง

ชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดง 

ในงบแสดงฐานะทางการเงนิกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นินัน้

และขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้  ปัจจบุนักลุม่บรษิทัในประเทศไทย

ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

 กลุ่มบริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน 

และอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานดังกล่าว

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 – ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   

เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็น 

สกลุเงินที่พจิารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

ที่กิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก�าหนด

ให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็น 

สกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ได้ให้ค�านิยามส�าหรับ 

เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือเงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจาก 

สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

 ผู้บริหารก�าหนดสกุลเงินที่ใช้รายงานของบริษัทเป็นสกุล 

เงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  

จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สินและก�าไร

สะสมของบริษัท อย่างไรก็ดีขณะนี้ผู้บริหารก�าลังพิจารณาถึง 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงิน

เฉพาะกิจการ
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