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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 

สร้างกําไรสม่ําเสมอ สร้างผลตอบแทน

แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

F ai c t s
integrity 
We do
what we say 

ซื่อสัตย์

ทําในสิ่งที่เราพูด

Fighting spirit 
Never give up 

จิตใจนักสู้

สู้ไม่ถอย

aim for 
excellence
The best is 
yet to be

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

can change 
Be the leader
of change

กล้าเปลี่ยน

เป็นผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง

team work
One for all,
all for one

การท�างานเป็นทีม

เพื่อส่วนรวม

ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

service-mind 
Deliver
more than 
expected

ส�านึกใน

การให้บริการ

ให้มากกว่า

ที่ถูกคาดหวัง





ท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวนแห่งโลกธุรกิจ

เอสเอสไอยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพการดําเนินงาน

เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมุ่งมั่น

เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ

และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงการดําเนินงาน จากต้นนําจรดปลายนํา

สร้างสรรค์และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพครบวงจร

หลอมรวมเป็นผลประโยชน์ร่วมในกลุ่มธุรกิจ พร้อมก้าวไป

บนเส้นทางสู่ความสําเร็จด้วยความแข็งแกร่งตลอดไป

้้
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน  2555 2554 2553

 รายได้จากการขาย	 ล้านบาท	 60,092	 47,644	 47,791

	 รายได้จากการให้บริการ	 ล้านบาท	 512	 331	 299

	 รายได้รวม	 ล้านบาท	 61,911	 53,307	 48,332

	 ก�าไรขั้นต้นจากการขาย	 ล้านบาท	 (11,583)	 (1,755)		 3,846

	 ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการ	 ล้านบาท	 308	 92	 131

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 ล้านบาท	 	(15,903)	 (981)		 2,446

	 สินทรัพย์รวม	 ล้านบาท	 88,520	 86,364	 42,493

	 หนี้สินรวม	 ล้านบาท	 73,638	 61,416	 22,617

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	 ล้านบาท	 13,991	 24,096	 19,033

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 ล้านบาท	 14,882	 24,948	 19,875

	 อัตราก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 ร้อยละ	 (25.69)		 (1.84)		 5.06

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	 ร้อยละ	 (83.51)		 (4.55)		 13.59

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 ร้อยละ	 (18.19)		 (1.52)		 5.74

	 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 3.49	 1.82		 0.95

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น			 บาท	 (0.83)		 (0.06)	 0.19

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น			 บาท	 0.52	 1.33	 1.45

 สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ SSI  2555 2554 2553

	 ราคาปิด1	 บาท	 0.59	 0.71	 1.50

	 ราคาสูงสุด	 บาท	 0.86	 1.52	 2.14

	 ราคาต�่าสุด	 บาท	 0.52	 0.56	 1.08

	 ราคาเฉลี่ย	 บาท	 0.69	 1.11	 1.68

	 ปริมาณหุ้น	 ล้านหุ้น	 27,080.63	 18,184.11	 13,101.28

	 ราคาพาร์	 บาท	 1.00	 1.00	 1.00

	 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	 ล้านหุ้น	 47.58	 65.17	 79.03

	 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	 ล้านบาท	 32.77	 72.17	 133.05

	 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1	 ล้านบาท	 15,977.57	 12,910.72	 19,651.92

	 สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด	 ร้อยละ	 49.00	 49.00	 49.00

	 สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาต2ิ	 ร้อยละ	 37.78	 28.22	 27.83

	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย2	 ร้อยละ	 45.72	 27.17	 30.70

	 อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น1	 เท่า	 N.A.	 N.A.	 8.02

	 เงินปันผลต่อหุ้น	 บาท	 -	 -	 -

	 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	 ร้อยละ	 -	 -	 -
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2,446
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ปี	 2555	 เป็นอีกปีหนึ่งที่ส�าคัญและท้าทายความสามารถของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 “เอสเอสไอ”		
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก	 เนื่องจากผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก	ทั้งปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป		
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน	 ในขณะที่ภายในประเทศต้องเผชิญความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ผลกระทบต่อเนื่องจาก	
มหาอุทกภัยไทยปี	2554	นอกจากนี้	เอสเอสไอยังต้องเผชิญอุปสรรคและความยากล�าบากต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า	ราคาแร่เหล็ก	ถ่านโค้ก	
และผลติภณัฑ์เหลก็ทกุประเภทปรบัตวัลดลง	รวมถงึวกิฤตเศรษฐกจิในระดบัโลก	รวมถงึปัญหาการทุม่ตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรดีร้อนเจอืโบรอน
และโครเมยีมยงัคงมต่ีอเนือ่ง	คณะกรรมการบรษิทัได้ทุม่เท	 เอาใจใส่ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างใกล้ชดิให้คณะกรรมการจดัการบรหิาร
งานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	สามารถน�าพาให้เอสเอสไอผ่านพ้นปัจจัยกดดันต่างๆ	นี้มา	 โดยในปี	 2555	 เอสเอสไอมีผลขาดทุน	
ตามงบการเงินรวมจ�านวน	15,903	ล้านบาท

ในส่วนของการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ประเทศอังกฤษนั้น	มีความคืบหน้าไปมาก	แม้ว่าโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก	SSI	UK		
จะล่าช้าไปจากเป้าหมาย	 แต่หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 (“SSI	 UK”)		
ก็สามารถเริ่มด�าเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นและผลิตเหล็กแท่งแบนแท่งแรกส�าเร็จ	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2555	และสามารถผลิตเหล็ก	
แท่งแบนได้ครบ	1	ล้านตัน	ภายในระยะเวลาเพียง	5	เดือน	เหล็กแท่งแบนที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งมาเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน	ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	
ท�าสถิติในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุด	 12,449	ตันต่อวัน	 เมื่อวันที่	 20	กันยายน	2555	 โครงการเครนหน้าท่าของบริษัทย่อย	คือ	บริษัท		
ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน	2555	และรองรับการขนถ่ายเหล็กแท่งแบนจากประเทศอังกฤษมาโดยราบรื่น	ปัจจัย
ต่างๆ	เหล่านี้ได้ส่งผลให้เอสเอสไอประสบความส�าเร็จในด้านการผลิตและขนส่ง	ผลประโยชน์ร่วมจากการเชื่อมโยงกับธุรกิจต้นน�้าเริ่มเห็นผล		
ท�าให้เอสเอสไอสามารถมุ่งไปสู่รายได้สูงสุด	60,604	ล้านบาทตามแผน

ประการส�าคัญ	คณะกรรมการได้อนุมัติแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ	(Comprehensive	Financial	Plan)	โดยอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	19,433.67	ล้านหุ้น	 ในราคาเสนอขายหุ้นละ	 0.68	บาท	 ให้แก่	 1)	Vanomet	Holding	AG		
2)	ผูถ้อืหุน้เดมิของเอสเอสไอตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่	(“Rights	Offering”)	3)	บคุคลในวงจ�ากดั	4)	บรษิทั	เครอืสหวริยิา	
จ�ากัด	และ	5)	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(“SISH”)	ณ	วันที่	24	ธันวาคม	2555	เอสเอสไอได้ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ทนุเสรจ็สิน้ไปแล้วเป็นจ�านวนรวม	8,743.92	ล้านหุน้	คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม	5,945.87	ล้านบาท	และได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระ
แล้วของเอสเอสไอเป็น	27,080.63	ล้านบาท	ทั้งนี้	เอสเอสไอได้น�าเงินซึ่งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ�านวนรวม	176.96	
ล้านเหรียญสหรฐั	ไปลงทนุเพิม่เตมิโดยการซื้อหุน้สามัญเพิม่ทนุของ	SSI	UK	รวมทัง้ได้ด�าเนนิการเปลีย่นค่าสนิค้าเหลก็แท่งแบนจา่ยล่วงหน้า

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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ให้แก่	SSI	UK	จ�านวน	125	ล้านเหรียญสหรัฐ	เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน	SSI	UK	ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว	SSI	UK	มีทุนช�าระแล้วเพิ่มขึ้น
เป็น	480.74	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	(หรือเทียบเท่า	773.41	ล้านเหรียญสหรัฐ)	

แผนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรธุรกิจและผู้ถือหุ้น	ท�าให้เอสเอสไอและบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงิน	
ในระยะยาวเพื่อการด�าเนินธุรกิจ

ในส่วนของการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 คณะกรรมการได้มี
มตเิหน็ชอบให้กลุม่บรษิทัได้ปรบัปรงุผงัโครงสร้างองค์กร	เช่น	การปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารจดัการโดยจดัตัง้	เช่น	ส�านกัจดัซือ้กลุม่	(Group	
Purchasing)	และส�านักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท	(Group	Technology	Office)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความร่วมมอืตามหนงัสอืส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ผนกึก�าลงัแก้ไขปัญหา	
ทุจริตคอร์รัปชัน	ที่ให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการท�าธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชัน	 โดยมีมติเห็นสมควรให้เอสเอสไอให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังกล่าว	และแจ้งไปยังบริษัทในเครือเพื่อทราบและ
พิจารณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติต่อไป

เอสเอสไอให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม	 ด้วยการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งใน
กระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิต	โดยคณะกรรมการได้มีการก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ทั้งเรื่อง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	การต่อต้านการทุจริต	 การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม		
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การพัฒนาบุคลากร	 รวมถึงด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมถึง	 35	กิจกรรม/โครงการ	
ตามแนวคิด	“สร้างสรรค์•ความแข็งแกร่ง”

นอกจากนี้	 เอสเอสไอยังได้รับรางวัลที่ส�าคัญในระดับประเทศ	 ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 10	ปีติดต่อกัน	 รางวัลสถานประกอบการความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศปี	 2555	 “เกียรติบัตร	
ผลการประเมินก�ากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์”	ในระดับดีมาก	ประจ�าปี	2555

ในนามของคณะกรรมการบริษัท	 ผมขอให้ความมั่นใจว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการ	 การบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี		
และการด�าเนินการตามแนวทางวิสัยทัศน์	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 สร้างก�าไรสม�่าเสมอ		
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”	 จะสร้างให้กลุ่มบริษัทเอสเอสไอของท่านมีความแข็งแกร่ง	มีความหมายและเป็นประโยชน	์
กับลูกค้า	พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ส่งผลตอบแทนระยะยาวให้กับท่านผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน	

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	ทั้งผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	พันธมิตรธุรกิจ	 สถาบันการเงิน	 ชุมชน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	
และเอกชนและพนักงาน	ทุกคนล้วนมีส่วนส�าคัญให้กิจการของเอสเอสไอเติบโตก้าวหน้า	 และเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
ของชาติต่อไป

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2555 เป็นปีที่น่าจดจ�าของบริษัทของท่านเพราะมีทั้งความโดดเด่นและความท้าทาย เราบรรลุยอดรายได้รวม 60,604 ล้านบาท  

แต่ในขณะเดียวกัน เรามีผลขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท

ความโดดเด่น : เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เราประสบความส�าเร็จในการผลิตเหล็กแท่งแบนแท่งแรกที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ เป็น 

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอสเอสไอไปสู่ผู้ผลิตเหล็กครบวงจร เราสามารถผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 1 ล้านตันแรกเมื่อวันที่ 

13 กันยายน จนกระทั่งท�ายอดผลิตรวมได้ 1.77 ล้านตัน ในปี 2555 (ซึ่งหวังว่าท�าให้หลายคนหมดความเคลือบแคลงถึงความสามารถของเรา

ว่าบริษัทเหล็กไทยเล็กๆ เช่นเราจะสามารถด�าเนินการผลิตโรงถลุงเหล็กครบวงจรระดับโลกได้หรือไม่ ซึ่งผมเคยได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วในสาร 

ของผมเมื่อปีที่ผ่านมา) ร้อยละ 18 ของเหล็กแท่งแบนที่ผลิตได้ถูกส่งให้ลูกค้าภายนอกซึ่งมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าของเรา ร้อยละ 82 

ถกูส่งมายงัโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ประเทศไทย ซึง่มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้เราประสบความส�าเรจ็ในการบรรลยุอดส่งมอบเหลก็แผ่นรดีร้อน

ชนิดม้วนสูงสุดเป็นอันดับที่สอง 2.18 ล้านตัน (มีปริมาณส่งมอบสูงถึง 1.26 ล้านตัน ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2555 ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพตลาด 

ขาลง) และสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตมาจากเหล็กแท่งแบนของเราเองก็ได้เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดสินค้าชั้นคุณภาพพิเศษที่มีการเติบโตสูง  

เราเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงธุรกิจต้นน�้าและความมั่นคงด้านวัตถุดิบได้อย่างที่ตั้งใจไว้

ความท้าทาย : ทว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเราเกิดขึ้นท่ามกลางจังหวะเวลาที่ย�่าแย่ท่ีสุด เราเริ่มด�าเนินการผลิตโรงถลุงเหล็กช้า 

จากแผนไป 4 เดือน และคลาดกับช่วงตลาดขาขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก จนกระทั่งเดือนมิถุนายนสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียูทรุดหนัก  

ส่งผลให้ราคาเหล็กและวัตถุดิบลดลงทันทีและต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกต่างประสบภาวะวิกฤตตามกัน เราต้องเผชิญ

สถานการณ์นี้ในขณะที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการผลิต พร้อมทั้งแบกภาระต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากยังผลิตไม่ถึงระดับการผลิตที่เหมาะสม  

นับเป็นช่วงที่ยากล�าบากแต่เราก็ไม่ยอมแพ้และสู้ต่อตามพันธกิจของบริษัท

นโปเลยีนมหาราช กล่าวไว้ว่า “ความกล้าหาญไม่ใช่การมแีรงทีจ่ะสูต่้อ มนัคอืการทีค่ณุสูต่้อแม้คณุจะไม่มแีรง” ผมเหน็ด้วยกบัค�ากล่าวนี้ 

ในขณะทีว่สิยัทศัน์ระยะยาวของเรามคีวามชดัเจนและสดใส อปุสรรคทีเ่ราประสบในครึง่ปีหลงันัน้หนกัหนามาก แต่อย่างไรกต็าม เราสามารถ

ผ่านมันมาได้ด้วยความกล้าหาญและจิตใจนักสู้ของพนักงานและทีมบริหาร รวมถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการด�าเนนิงานด้านธรุกจิ : เรามรีายได้รวมของกลุม่สงูทีส่ดุในประวตักิารณ์ สบืเนือ่งมาจากยอดขายเหลก็แผ่นรดีร้อนภายในประเทศ 

และยอดการขายเหล็กแท่งแบนแก่ลูกค้าทั่วโลก ผลขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก 1) ความล่าช้าในการเริ่มผลิต 

ของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ 2) วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดเหล็กในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสินค้าติดลบทั้งในธุรกิจเหล็ก 

แผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และ 3) ต้นทุนการผลิตสูงในช่วงเริ่มผลิต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กำรก้ำวไปข้ำงหน้ำในอนำคตระยะสัน้	:	หลงัจากเข้าสูปี่	2556	ตลาดเหลก็มแีนวโน้มการปรบัตวัดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั	ราคาเหลก็และ	

ส่วนต่างราคาดีขึ้น	 เรามองเห็นธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนกลับมามีก�าไร	และแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นและคาดการณ์ความชัดเจนของตลาด

เหลก็ไปไกลกว่า	3	-	6	เดอืน	เรามองเหน็	4	ปัจจยัขบัเคลือ่นหลกั	ได้แก่	1)	ค่าการรดีปรบัตวัดขีึน้จากปี	2555	เนือ่งจากตลาดอยูใ่นทศิทางทีด่ขีึน้		

2)	ยอดผลิตและยอดขายสูงอย่างสม�่าเสมอสืบเนื่องจากความมั่นคงด้านวัตถุดิบ	3)	ความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจ

ภายในทีแ่ขง็แกร่ง	และ	4)	ส่วนต่างราคาสนิค้าทีด่ขีึน้จากการขยายตลาดผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่พเิศษ	(Premium	Value	Products)	เรามองเหน็	

ธรุกจิโรงถลงุเหลก็จะยงัคงขาดทนุในช่วงแรกของปีจนกระทัง่โครงการ	PCI	(Pulverised	Coal	Injection)	เริม่ใช้งานช่วงกลางปี	ซึง่หลงัจากนัน้

ต้นทุนโดยรวมจะดีขึ้นจากผลผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง

ค�าถามใหญ่ตอนนี้คือ	“เมื่อไรเราจะกลับมาท�าก�าไร?”	ค�าตอบง่ายๆ	ในภาพใหญ่คือ	“เมื่อธุรกิจเราโตขึ้นได้ขนาด”	ในอดีตก่อนการเข้า	

ซื้อทรัพย์สินโรงงานเอสเอสไอทีไซด์	 สินทรัพย์ของเรามีมูลค่าประมาณ	40	พันล้านบาท	และยอดขายอยู่ระหว่าง	 30	 -	 50	พันล้านบาท		

ประวตัศิาสตร์ของเราบอกว่า	ปีใดทีเ่รามรีายได้	40	พนัล้านบาทขึน้ไป	เราจะมกี�าไร	กล่าวคอื	“รายได้สงู	ก�าไรจะสงูตาม”	กลบักนัในขณะทีปี่ใด	

ยอดขายต�า่กว่า	40	พนัล้านบาท	เราจะขาดทนุ	กญุแจส�าคญัอยูท่ี	่รายได้จากสนิทรพัย์	เราจะต้องเพิม่รายได้จากสนิทรพัย์ทีม่อียูใ่ห้ได้มากทีส่ดุ		

ซึ่งฟังดูง่ายแต่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขข้อจ�ากัด	คือ	ในช่วงก่อนมีธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 เราเป็นโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งต้องพึ่งพา	

วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน	เราไม่สามารถเพิ่มรายได้ตามใจนึก	เพราะเราต้องหาซื้อวัตถุดิบก่อนจึงจะสามารถผลิตและขายสินค้าได้	เราถูกจ�ากัด

โดยอุปสงค์ของวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและการเคลื่อนไหวของตลาดเหล็กแท่งแบน	ถึงแม้ว่าเรามีความสามารถในการผลิตก็ตาม

หลังจากการเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร	ข้อจ�ากัดนี้ถูกปลดไป	ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของเราสามารถมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตทั้งในแง่

ปรมิาณและส่วนต่างราคา	แต่กท็�าให้เรากลบัมาสูก่ญุแจส�าคญัดอกเดมิทีเ่ราจะต้องปลดลอ็ก	คอื	รายได้จากสนิทรพัย์	สนิทรพัย์ของกลุม่บรษิทัเรา

ตอนนีข้นาดใหญ่ขึน้อกีสองเท่าตวัถงึ	80	พนัล้านบาท	จากการมธีรุกจิโรงถลงุเหลก็	ในปี	2554	ซึง่เป็นปีทีเ่ราเข้าซือ้กจิการ	รายได้ของกลุม่บรษิทัคอื		

48	พันล้านบาท	ส่วนปี	2555	ซึ่งเป็นปีแรกของการเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร	รายได้ของกลุ่มบริษัทคือ	60	พันล้านบาท	ซึ่งแม้จะเป็นยอดสูงสุด

แต่ก็ยังน้อยกว่าขนาดของสินทรัพย์	ดังนั้น	มองในแง่ของ	รายได้จากสินทรัพย	์เราจะต้องด�าเนินงานให้มีรายได้ระดับ	80	พันล้านบาท	จึงจะ

สามารถท�าก�าไรได้

ในไตรมาสที่	4	ปี	2555	เรามีรายได้	17.6	พันล้านบาท	ซึ่งมีแนวโน้มมาอยู่ที่ระดับ	70	พันล้านบาทเมื่อคิดเป็นรายปี	โดยที่การใช้ก�าลัง	

การผลิตในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กอยู่ที่ประมาณร้อยละ	 65	 -	 70	 ในปี	 2556	 รายได้ของเราจะวิ่งไปสู่ที่ระดับ	 80		

พันล้านบาท	 เมื่อการใช้ก�าลังการผลิตของสองธุรกิจหลักสูงขึ้นเป็นล�าดับขั้น	ซึ่งในความท้าทายที่เหลืออยู่	 2	 เรื่องคือ	 “เราจะสามารถผลิตได	้

หรือไม่	และเราจะขายได้หรือไม่”	เรามีความมั่นใจพอสมควรที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งสองข้อนี้

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจําปี 2555 011
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อนำคตระยะยำว	 :	 ผมยอมรับว่าปี	 2555	 เป็นปีที่ย�่าแย่ส�าหรับเราในด้านการเงิน	แต่ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าปี	 2555		

เป็นปีที่มีความหมายอย่างไร	โดยเฉพาะในแง่ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์	เพราะเราตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาว	เราไม่ได้สร้างธุรกิจ

ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งไตรมาส	หรือหกเดือน	หรือแม้กระทั่งหนึ่งป	ี ซึ่งผลคืออาจท�าให้หุ้นของเราไม่ได้รับความสนใจมากนักในปัจจุบัน	

แต่ค�าถามส�าคัญส�าหรับบริษัทอยู่ที่ว่า	 “สมรภูมิตลาดและอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรในอนาคตระยะยาว	 และเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหน	

ในสมรภูมิอนาคตนั้น”

เรามองเห็นประเทศไทยยังคงเป็นผู้น�าการพัฒนาของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้า	 โดยเฉพาะในด้านที่มีความต้องการใช้สินค้า	

ของเรา	 เช่น	 การผลิตรถยนต์	 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	และเครือข่ายการขนส่งคมนาคม	การเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็วของครอบครัว	

ชนชั้นกลาง	และการขยายของสังคมเมืองในกรุงเทพฯ	และเมืองส�าคัญอื่นๆ	

เรามองเหน็ภมูภิาคอาเซยีนพฒันาอย่างก้าวกระโดด	จากการเกดิความมัน่คงทางการเมอืง	การเพิม่ขึน้ของรายได้ของประชากร	600	ล้านคน	

การเชื่อมโยงตลาดและเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)	เรามองเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปอีก	

2	-	3	ทศวรรษ	ซึ่งจะมีการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษไปข้างหน้า	

เรามองเห็นบริษัทของท่านจะมีความพร้อมและยืนอยู่อย่างมั่นคงทั้งในด้านขนาดของธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 เทคโนโลยี	 และความมุ่งมั่น		

ที่จะป้อนสินค้าเพื่อตอบสนองการเติบโตนี้

สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นคือ	 สภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรในปีที่จะถึงนี้และต่อไปในอนาคต	จะมีหน้าผาทางการคลัง	 หรือ	

วิกฤตหนี้สาธารณะรออยู่ข้างหน้าหรือไม	่ จีนได้เติบโตผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือจะโตต่อหรือไม	่การเมืองไทยจะสงบหรือจะเกิดความวุ่นวาย

ขึ้นอีกหรือไม่	 และอื่นๆ	 แต่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นคือพนักงานและทีมบริหารของท่านไม่ขาดความกล้าหาญที่จะสู้เพื่อบริษัทของท่าน		

ความมั่นคงทางวัตถุดิบจะช่วยหนุนเสริมยอดขายของเราให้เติบโต	และสนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	 (Premium	Value		

Products)	 ธุรกิจระดับโลกของเราจะถูกสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การเชื่อมโยงทรัพย์สินเหล่านี้จะสร้างความแข็งแกร่ง	

ให้เราต่อไป	 การเชื่อมโยงเหล็กต้นน�้าปลายน�้าจะท�าให้เรามีหลายทางเลือกที่จะเติบโต	 ความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมของเราจะสร้าง	

มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและท�าให้เราก้าวไปข้างหน้าในการแข่งขัน	 คุณค่าของเราจะน�าพาให้องค์กรมีประสิทธิผลและก�ากับให้เราเติบโต	

อย่างมีคุณภาพเป็นกิจการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี	และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นหัวใจของทุกอย่างที่เราท�า

“เพรำะเรำด�ำเนินด้วยควำมศรัทธำ	มิใช่ตำมที่ตำมองเห็น”

“For	we	walk	by	faith,	not	by	sight.”	

2	โครินธ์	5	:	7
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2555
 

อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี	 2555	 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ	

วิกฤตเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของโลก	แต่ปริมาณความต้องการ

เหล็กของโลกยังคงเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา	 โดยสมาคม

เหล็กโลก	หรือ	World	Steel	Association	 (WSA)	 รายงานตัวเลข

ประมาณการการบรโิภคเหลก็ของโลกในปี	2555	(Global	Apparent	

Steel	Use)	อยู่ที่ประมาณ	1,409	ล้านตัน	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.1	

ซึ่งอัตราการขยายตัวต�่ากว่าปี	 2554	ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.2		

ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก	(Crude	Steel	Production)	

ในปี	2555	อยู่ที่	1,548	ล้านตัน		หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	จากปีก่อน	

ทั้งนี้	 ปริมาณการบริโภคเหล็กของโลกที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้น		

เป็นผลมาจากปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิกลุม่อยี	ูตัง้แต่ไตรมาสที	่2	ปี	2555	

เป็นต้นมา	 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวในไตรมาสที่	 2	

และไตรมาสที่	 3	ปี	 2555	แต่อย่างไรก็ตาม	หลายภูมิภาคได้ออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายไตรมาสที่	 3	ปี	 2555	 เช่น	

สหภาพยุโรปเห็นชอบในการตั้งกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป	

(ESM)	 สหรัฐอเมริกาออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ	 (QE3)		

เพื่อซื้อคืนพันธบัตรประเภท	MBS	 จ�านวน	 4	 หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐต่อเดือน	 รวมทั้งจีนที่ออกประกาศเพิ่มการใช้จ่ายการลงทุน	

โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม		ท�าให้ปริมาณการผลิตและบริโภคเหล็ก

เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่	4	ปี	2555	

ด้านราคาเหล็กในปี	 2555	นั้น	 จากปริมาณความต้องการ	

การบริโภคเหล็กที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่	2	และไตรมาสที่	3	ส่งผล	

ให้ราคาเหลก็ลดลงอย่างต่อเนือ่ง	 โดยทีร่าคาวตัถดุบิเหลก็แท่งแบน	

(Slab)	ปรบัลดลงจากไตรมาสที	่1	ปี	2555	ซึง่อยูท่ีร่ะดบั	600	-	612	

เหรยีญสหรฐัต่อตนั	มาอยูท่ี	่487	-	503	เหรยีญสหรฐัต่อตนัในไตรมาส

ที่	3	ปี	2555	(ราคา	CFR	East	Asia	Import)	ส่วนราคาเหล็กแผ่น	

รดีร้อนกป็รบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนั	โดยราคาเหลก็แผ่นรดีร้อนปรบัตวั	

ลดลงถงึจดุต�า่สดุในเดอืนกนัยายน	2555	ทีป่ระมาณ	532	เหรยีญสหรฐั

ต่อตัน	ปรับลดลงจากราคาสูงสุดเมื่อเดือนเมษายน	2555	ซึ่งอยู่ที่	

662	เหรียญสหรัฐต่อตัน	(ราคา	CFR	East	Asia	Import)
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2555
 

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี	 2555	 ยังคงเติบโต	

จากปี	 2554	 โดยมี	Apparent	 Steel	 Supply	 อยู่ท่ี	 16.6	 ล้านตัน		

เพิ่มขึ้นร้อยละ	12.2	เมื่อเทียบกับปี	2554	(ข้อมูลจากสถาบันเหล็ก

และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 หรือ	 ISIT)	 ซึ่งแม้ว่าในภาคของ	

การส่งออก	ส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบจะ

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก	แต่การบริโภคภายใน

ประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ได้

รับการส่งเสริมจากภาครัฐ	 และนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายใน

ประเทศของรฐับาลตา่งๆ	รวมถงึการฟืน้ตวัของภาคการผลติทีไ่ดร้บั	

ผลกระทบจากเหตกุารณม์หาอทุกภยัไทยเมือ่ปลายป	ี2554	อยา่งไร	

ก็ตาม	 ในปี	 2555	 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศยังคงได้รับ	

ผลกระทบจากการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจาก

ประเทศจีนและเกาหลี	 รวมถึงเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมอื่น

เป็นปริมาณมากตั้งแต่ต้นปี	 เนื่องจากมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บ	

หลักประกันอากรส�าหรับการน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ

โบรอนจากประเทศจีน	 ในอัตราร้อยละ	 19.47	ที่ได้รับการต่ออายุ

อกี	90	วนันัน้	ไดส้ิน้สดุการบงัคบัใชไ้ปเมือ่วนัที่	16	กมุภาพนัธ์	2555	

ท�าให้การน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมจากประเทศ

จีนและประเทศอื่นๆ	 ยังคงมีปริมาณสูงตลอดปี	 2555	 จนกระทั่ง

มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน	

เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็น

ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งก�าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2555	ซึ่งมีผลบังคับใช้	5	ปี	โดยให้เรียกเก็บ

อากรตอบโตก้ารทุม่ตลาดในอตัรารอ้ยละ	14.28	ของราคา	ซ	ีไอ	เอฟ	

ส�าหรับสินค้าที่ผลิตจาก	Wuhan	Iron	&	Steel	Co.,	Ltd.	และอัตรา

ร้อยละ	19.47	ของราคา	ซี	ไอ	เอฟ	ส�าหรับสินค้าที่ผลิตจาก	Rizhao	

Steel	Wire	Co.,	 Ltd.	และจากผู้ผลิตรายอื่น	นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	

26	กุมภาพันธ์	 2556	คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้

มีมติให้ใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว	 (Safeguard)	 โดยให้เรียกเก็บ

ภาษีน�าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมอื่นๆ	 ชนิดเป็นม้วนและ	

ไมเ่ปน็มว้นจากสนิคา้น�าเขา้ของทกุประเทศ	เชน่	เหลก็ทีผ่สมโบรอน	

หรือผสมโครเมียม	 โดยจะจัดเก็บภาษีน�าเข้าที่อัตราร้อยละ	 33.13	

โดยมาตรการดังกล่าวจะมีอายุ	 200	 วันหลังวันประกาศมาตรการ

ปกป้องชั่วคราวในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ในขั้นตอนการ

เปิดไต่สวนหาข้อเท็จจริง	 โดยการไต่สวนได้เริ่มเปิดไปแล้วเมื่อวันที	่

27	พฤศจิกายน	2555	และจะเสร็จสิ้นภายใน	270	วัน	และขยาย

ได้อีก	90	วัน	

	

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2556 
 

สมาคมเหล็กโลก	หรือ	World	 Steel	 Association	 (WSA)	

ประเมินว่า	 ในปี	 2556	 ความต้องการเหล็กของโลกจะขยายตัว	

ร้อยละ	 3.2	 โดยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	1,455	ล้านตัน	 โดยคาดว่า	

ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิกลุม่อยีจูะคลีค่ลายไปในทางทีด่ขีึน้	เศรษฐกจิ

สหรฐัอเมรกิาทีส่ามารถคลีค่ลายเรือ่งปญัหาหนา้ผาการคลงั	(Fiscal	

Cliff)	 ได้เมื่อช่วงต้นปี	 2556	 รวมทั้งจีนที่คาดว่าจะออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี	 2556	 ทั้งนี้	 สมาคมเหล็กโลกได้	

คาดการณว์า่	ในป	ี2556	จนีจะยงัคงเปน็ผูบ้รโิภคเหลก็รายใหญข่อง

โลก	 โดยประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้เหล็ก	

ของจีน	 ไว้ที่ร้อยละ	 3.1	หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	659.2	ล้านตัน		

ส่วนในยุโรปคาดว่าปริมาณการใช้เหล็กจะเติบโตประมาณ	

ร้อยละ	2.4	

ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ	 ISIT	 คาดการณ์ว่า

ความต้องการเหล็กในประเทศจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 7.2	 ไปอยู่ที่

ประมาณ	17.5	ล้านตัน	 ในปี	 2556	 โดยในส่วนของเหล็กทรงแบน	

โดยเฉพาะที่ ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการณ์ว่ายังมี 	

ความต้องการเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล	ถึง

แม้ว่าระยะเวลาใช้สิทธิจะหมดลงแล้ว	 แต่ยังคงมีรถยนต์ที่ต้อง

ส่งมอบอยู่	 ส่วนเหล็กทรงยาว	 คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น	

เนื่องจากคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างจะมี	

การขยายตวัตามนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทนุของภาครฐั	

ส�าหรบัแนวโน้มการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมในประเทศ

ในปี	 2556	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 คาดการณ	์

แนวโน้มภาคอตุสาหกรรมปี	2556	ว่า	ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม	(MPI)	

จะขยายตวัในช่วงระหว่างร้อยละ	3.5	-	4.5	โดยปัจจยัทีจ่ะส่งผลบวก

ต่อภาคอุตสาหกรรมคือ	 มาตรการต่างๆ	 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	

ของรัฐบาล	แรงกดดันด้านราคาน�้ามันและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน

ระดับต�่า	 รวมทั้งภาระดอกเบี้ยที่ลดลง	ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลลบต่อ

ภาคอุตสาหกรรมคือ	 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	 จีน	 และยุโรป		

ที่จะส่งผลต่อภาคการผลิตเพื่อส่งออก

โดยในปี	 2556	 อุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมีการผลิต

รถยนต์ประมาณ	2.5	ล้านคัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	จากปี	 2555	ส่วน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในป	ี 2556	คาดว่า

จะมีการขยายตัวร้อยละ	3	 เมื่อเทียบกับปี	 2555	 โดยมาจากความ

ต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาล

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด



รายงานประจําปี 2555 014
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

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

หรอื	“เอสเอสไอ”)	เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนรายแรกของ

ประเทศไทย	และผูผ้ลติเหลก็แผ่นครบวงจรรายใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็น

โรงงานผลิตเหล็กกลางน�้าด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด

ม้วนสงูสดุ		4	ล้านตนัต่อปี	และก�าลงัการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิ

ม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามันสูงสุด	 1	 ล้านตันต่อปี		

มยีทุธศาสตร์หลกัที	่1	คอื	“สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผ่น

ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	 (Innovate	 Premium	 Value	 Products)”		

เพือ่รองรบัความต้องการใช้เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ของภมูภิาคในอตุสาหกรรม

ต่างๆ	เช่น	ยานยนต์	พลงังาน	เครือ่งใช้ไฟฟ้า	บรรจภุณัฑ์	ขนส่ง	และ

การก่อสร้างมียุทธศาสตร์หลักที่	 2	 คือ	 “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก	

(Integrate	World	 Class	 Businesses)”	 โดยนอกจากมุ่งเน้น	

การสร้างธุรกิจต่างๆ	ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ใน

ระดับโลกแล้ว	 ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและ

กันเพื่อให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทางด้านเหล็กต้นน�้า	บริษัทมีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็น

โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขต	

ทีไซด์	(Teesside)	ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

อังกฤษ	ด�าเนินการโดยบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด		

(“SSI	UK”)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ด้วยก�าลังการผลิตเหล็ก

แท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษ	3.6	 ล้านตันต่อปี	โดยส่งเป็นวัตถุดิบ	

ให้กับบริษัทและสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม	รวมทั้ง

จ�าหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่างๆ	ทั่วโลก	มีท่าเรือน�้าลึก

เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน	ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้

เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ่เพือ่น�าเข้าวตัถดุบิ	เช่น	แร่เหลก็และถ่านโค้ก	

จากแหล่งแร่ส�าคญัๆ	บนรมิมหาสมทุรแอตแลนตกิ	มเีทคโนโลยแีละ

บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์	 จากการที่ประเทศอังกฤษ

เป็นต้นก�าเนิดของการผลิตเหล็กในยุคปัจจุบันและเขตทีไซด	์

เป็นแหล่งผลิตเหล็กส�าคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า	170	ปี

นอกจากนี้	 บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน�้า

ต่อเนื่องที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	(“TCRSS”)	ซึง่เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีเยน็รายแรกและราย

ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	 1.2	 ล้านตัน	

ต่อปี	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	(“TCS”)	ผู้ผลิตเหล็กแผ่น

เคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวธิทีางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ทีส่ดุของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีก�าลังการผลิตสูงสุด	240,000	ตันต่อปี

โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท	 ตั้งอยู่บน	

ชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย	ณ	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง	400	กิโลเมตร	

และเปน็ท�าเลยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุในประเทศส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ

เหลก็แบบครบวงจร บรษิัทมกีารรว่มลงทนุในบรษิทั	ทา่เรอืประจวบ	

จ�ากัด	 (“PPC”)	 ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน	ที่มีความลึกที่สุด	

ในประเทศไทย	 รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้	

ในปริมาณมาก	นอกจากนี้	บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน

วิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ	 100	 ในบริษัท	 เวสท์โคสท์		

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(“WCE”)	ให้บริการงานด้านวิศวกรรม	ซ่อมบ�ารุง	

ก่อสร้าง ประกอบโครงสร้างโลหะ ติดตั้งและผลิตเครื่องจักร รวมถึง

การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็กและ

อุตสาหกรรมหนัก 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น		

4,090	คน	โดย	2,332	คนอยู่ในประเทศไทย	และ	1,758	คนอยู่ใน

ประเทศอังกฤษ	ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ้าง

คนในท้องถิ่นเข้าท�างาน	 โดยอัตราส่วนในการรับคนในท้องถิ่นเป็น

พนักงานคือร้อยละ	 74.4	 ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน	 และ	

ร้อยละ	 97.8	 ที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัท

วางแผนที่จะเชื่อมโยงระบบพนักงานและวัฒนธรรมของทั้งสอง

ประเทศเข้าด้วยกันในปี	 2556	ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสครั้งส�าคัญ

ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้	

ร่วมกัน	 และท�างานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ	 อันจะน�ามาซึ่ง	

ผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



รายงานประจําปี 2555 015
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจเหล็ก
 

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 	 ด�าเนินการโดย	 SSI	 UK	 ได้เริ่มพ่น	

ก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์	 และด�าเนินการจุดเตาไฟถลุง		

โดยได้ผลผลติเป็นเหลก็แท่งแบนแท่งแรกเมือ่วนัที	่18	เมษายน	2555	

ณ	ปัจจุบัน	SSI	UK	อยู่ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง	

Pulverised	Coal	Injection	Unit	(PCI)	ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญที่จะ

ช่วยลดต้นทุนการผลิต	ทั้งนี้	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	2	

ปี	2556

ธรุกิจเหลก็แผ่นรดีร้อน	ด�าเนนิการโดยบรษิทั	ส�าหรบัใช้ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ถังแก๊ส	ท่อเหล็ก	

และก่อสร้าง	และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น	 ด�าเนินการโดย	 TCRSS	 ใช้เหล็ก

แผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต	

ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ	ด�าเนินการโดย	TCS	และใช้เหล็ก

แผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก
 

บรษิทัได้ร่วมลงทนุใน	PPC	ซึง่มท่ีาเทยีบเรอืให้บรกิารจ�านวน	

4	 ท่า	 สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้าสูงสุดถึง	

100,000	DWT	พร้อมกัน	2	ล�า	โดยในปี	2555	ได้เริ่มเปิดให้บริการ

ขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน�้าหนักยกสูงสุด	100	

ตัน	 จ�านวน	 2	 ตัว	 เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ		

นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมลงทุนใน	Redcar	Bulk	Terminal	

Limited	ซึ่งเป็นบริษัทที่	SSI	UK	ร่วมทุนร้อยละ	50	กับ	Tata	Steel	

UK	Limited	ซึ่งมีท่าเรือน�้าลึกที่ใหญ่ที่สุดในชายทะเลฝั่งตะวันออก

ของประเทศอังกฤษ	เพื่อด�าเนินกิจการท่าเรือและขนถ่ายวัตถุดิบ

ส�าหรับการถลุงเหล็กและการผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง
 

ด�าเนินการโดย	WCE	 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการ

ภายในกลุม่บรษิทัเป็นหลกั	ปัจจบุนัได้ขยายการให้บรกิารไปสูล่กูค้า

ในประเทศและต่างประเทศ	ทัง้อตุสาหกรรมกระดาษ	พลงังาน	และ

ปูนซีเมนต์

ด้วยสองยทุธศาสตร์หลกัทีช่ดัเจนและทมีงานทีม่คีวามมุง่มัน่

ดังที่กล่าวข้างต้น	 บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นไทยรายเดียวที่มี	

การลงทนุในอตุสาหกรรมเหลก็ต้นน�า้ถงึปลายน�า้	ทีม่คีวามครบวงจร

มากทีส่ดุ	มคีวามมัน่คงทัง้ในด้านวตัถดุบิและการตลาด	มเีสถยีรภาพ

และแขง็แกร่งมากขึน้ในแง่ของความสามารถในการแข่งขนัในระยะ

ยาว	ก้าวเข้าสูก่ารเป็นผูน้�าในธรุกจิเหลก็แผ่นครบวงจรรายใหญ่ทีส่ดุ

ของอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.	ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
2.	ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
3.	ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ
4.	ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
5.	ธุรกิจท่ำเรือน�้ำลึก

6.	ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	(อังกฤษ)
7.	ธุรกิจท่ำเรือน�้ำลึก	(อังกฤษ)

SSI Group Business Portfolio



รายงานประจําปี 2555 016
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กุมภำพันธ์	2555

	 เจ้าชายแอนดรว์ู	ดยกุแห่งยอร์ก	(Duke	of	York)	เสดจ็เยีย่มส�านกังาน

กรงุเทพฯ	ของบรษิทั	ในพระราชวโรกาสทีเ่สดจ็เยอืนประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการ	ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์

มีนำคม	2555

	 ปรมิาณการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนสะสมครบ	26	ล้านตนัเป็นรายแรก

ของประเทศไทย

เมษำยน	2555

	 SSI	UK	ได้เริ่มพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเรดคาร์	และด�าเนินการจุดไฟ

เตาถลงุ	เมือ่วนัที	่15	เมษายน	2555	โดยได้ผลผลติเป็นเหลก็แท่งแบนแท่ง

แรกเมื่อวันที่	18	เมษายน	2555

พฤษภำคม	2555

	 บริษัทด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิแก่	

ผู้ถือหุ้นเดิมและน�าเงินที่ได้จ�านวน	1,650	ล้านบาท	หรือเทียบเท่า	52.55	

ล้านเหรียญสหรัฐ	ไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ	SSI	UK	

	 รัฐมนตรีว่าการแคว้นเวลส์	เชอริล	กิลสัน	พร้อมคณะเยือนส�านักงาน

กรงุเทพฯ	ของบรษิทั	รบัฟังบรรยายสรปุเกีย่วกบักจิการและความคบืหน้า

ของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์	 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด�าเนิน

ธุรกิจที่ประเทศอังกฤษ

มิถุนำยน	2555

	 บริษัทด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิแก่	

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและน�าเงินที่ได้	 จ�านวน	 600	 ล้านบาท	หรือ	

เทยีบเท่า	18.9	ล้านเหรยีญสหรฐั	ไปลงทนุซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ	SSI	UK	

	 เหลก็แท่งแบนชดุแรกทีผ่ลติจาก	SSI	UK	จ�านวนประมาณ	48	พนัตนั	

ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย

สิงหำคม	2555

	 บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง	(1)	บริษัท	(2)	SSI	UK	

(3)	Vanomet	Holding	AG	(Vanomet)	และ	(4)	กลุ่มธนาคารผู้สนับสนุน

เงินกู ้ยืมระยะยาว	 เพื่อสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของ	

Vanomet	ในบริษัท	และ	SSI	UK	(บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมลงทุน	หรือ	

Memorandum	of	Understanding	for	Vanomet	Strategic	Investment)

	 บริษัท	 กลุ่มธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะสั้น	 และกลุ่มธนาคาร	

ผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้	

ความสนับสนุนทางการเงิน	 (Memorandum	 of	 Understanding	 for	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Financial	Backing)	โดยกลุม่ธนาคารผูส้นบัสนนุเงนิกูย้มืระยะสัน้ได้ตกลง	

ที่จะเปลี่ยนสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 เป็น

เงินกู้ยืมระยะยาว	อายุ	3	ปี	แบบทยอยช�าระคืนเงินต้น	เพื่อให้สอดคล้อง

กับภาวะเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

กันยำยน	2555

	 บริษัทท�าสถิติสูงสุดในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	 โดยผลิตได้สูงสุด	

12,449	ตันต่อวัน	

	 SSI	UK	ผลิตเหล็กแท่งแบนสะสมได้ครบ	1	ล้านตัน

	 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน	

สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	10	ปีติดต่อกัน	(พ.ศ.	2546	-	พ.ศ.	2555)	

ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวใน	 6	 บริษัทที่ได้คัดเลือกให้รับรางวัล

เกียรติยศในครั้งนี้

ตุลำคม	2555

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 2/2555	 ได้มีมติอนุมัติแนวทางการ

เพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยอนุมัติให้มีการ	

เพิม่ทนุโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ	จ�านวน	19,433.67	ล้านหุน้	ในราคา

เสนอขายหุ้นละ	 0.68	บาท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและบุคคลใน	

วงจ�ากัด	

	 บริษัทลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ	 (Partnership	Agreement)	

กับ	 JFE	Steel	Corporation	 (JFE)	และ	Marubeni-Itochu	Steel	 Inc.	

(MISI)	โดย	JFE	และ	MISI	ตกลงที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

รวมเป็นเงนิ	50	ล้านเหรยีญสหรฐั	นอกเหนอืจากนี	้JFE	และ	MISI	จะลงทนุ

เพิ่มเติมใน	 TCRSS	 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนของบริษัท	 โดยจะซื้อหุ้น	

ในส่วนที่บริษัทถืออยู่ในวงเงินประมาณ	50	ล้านเหรียญสหรัฐ	

ธันวำคม	2555

	 หลักทรัพย์ของบริษัท	 “SSI”	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน	

หลกัทรพัย์ทีใ่ช้ส�าหรบัค�านวณดชัน	ีSET100	ในช่วง	6	เดอืนแรกของปี	2556

	 บรษิทัได้ด�าเนนิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้

เดมิและบคุคลในวงจ�ากดัเสรจ็สิน้ไปแล้วเป็นจ�านวนรวม	8,743.93	ล้านหุน้	

ในราคาเสนอขาย	0.68	บาทต่อหุน้	คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม	5,945.87	ล้านบาท

	 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมใน	SSI	UK	เป็นจ�านวนเงินรวม	301.96	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	

	 บริษัทน�าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไป

ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิครั้งที่	 2/2555	จ�านวน	600,000	หน่วย	

จาก	Vanomet	AG

พัฒนาการที่ส�าคัญในช่วงปีที่ผ่านมา
 



รายงานประจําปี 2555 017
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้

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

	 สายผลิตภัณฑ์/	 ด�าเนินการโดย	 ร้อยละ	
	 กลุ่มธุรกิจ	 	 การถือหุ้น			
	 	 	 ของบริษัท

1		ในจ�านวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้	บมจ.	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�านวน	2,737	ล้านบาท	และ	5,872	ล้านบาท	ในปี	2555	ปี	2554	และปี	2553	ตามล�าดับ

	 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	 บมจ.	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ไม่มี	 48,4701	 78.29	 37,6991	 70.72	 47,7851	 98.86

	 ธุรกิจวิศวกรรม	 บจก.	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	 99.99	 277	 0.45	 204	 0.38	 125	 0.26

	 และซ่อมบ�ารุง	

	 ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก	 บจก.	ท่าเรือประจวบ	 51.00	 169	 0.27	 135	 0.25	 180	 0.37

	 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 บจก.	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	 100.00	 11,688	 18.88	 9,936	 18.64	 -	 -

	 รายได้อื่นๆ	 บมจ.	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 	 408	 0.66	 50	 0.09	 237	 0.49

	 	 บจก.	ท่าเรือประจวบ	 	 3	 -	 3	 0.01	 2	 0.01

	 	 บจก.	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	 	 -	 -	 5	 0.02	 3	 0.01

	 	 บจก.	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	 	 896	 1.45	 5,274	 9.89	 -	 -

	 	 	 	 61,911	 100.00	 53,306	 100.00	 48,332	 100.00

2555 2554 2553



รายงานประจําปี 2555 018
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

35.19%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

เสริมความมั่นคงธุรกิจหลัก ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น

เสริมสร้างรายได้		
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

100%

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

		 เหล็กแท่งแบน

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

		 เหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)

		 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
		 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	
	 ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามัน



รายงานประจําปี 2555 019
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

3.7% 51% 99.99%

ลดต้นทุน	และเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน	และเพิ่มรายได้
เสริมสร้างรายได้		

และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง

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

		 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
	 ทางไฟฟ้า

	 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน 		 งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง
	 และออกแบบทางวิศวกรรม
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จากข้อมลู		WEO	(World	Economic	Outlook)	เศรษฐกจิโลก	

ในปี	 2555	 ขยายตัวประมาณร้อยละ	 3.2	 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย	

เมื่อเทียบกับการขยายตัวในปี	 2554	 ที่ประมาณร้อยละ	 4	 จาก	

ผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจยุโรป	 ความกังวลเกี่ยวกับ	

การแก้ปัญหาหน้าผาการคลัง	 (Fiscal	 Cliff)	 ของสหรัฐอเมริกา		

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่น	 ส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีโดยรวมซึง่แม้จะมคีวามแขง็แกร่ง	ขยายตวั	

ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยเฉพาะจีนและอินเดีย		

อย่างไรก็ตาม	 ประเทศเศรษฐกิจส�าคัญๆ	 ต่างด�าเนินนโยบาย	

การเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง		

ในขณะที่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียูมีความคืบหน้าไป

มาก	 รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาที่ลดลง	 ท�าให้ความเชื่อมั่นและสถานการณ์ของ

เศรษฐกิจของประเทศส�าคัญในช่วงปลายปี	 2555	 เริ่มฟื้นตัว	ทั้งนี้	

คาดการณ์ว่าปี	2556	จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศ	โดยสหรฐัอเมรกิานัน้แม้จะยงัเผชญิปัญหาหน้าผาการคลงั	

แต่น่าจะสร้างความเชือ่มัน่และเริม่ฟ้ืนตวัได้	ปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิ

กลุ่มอียูคาดว่าจะยังคงมีอยู่	แต่เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้เล็กน้อย	

ส่วนเอเชีย	 โดยเฉพาะจีนและประเทศในอาเซียนจะมีการขยายตัว

ได้เข้มแข็งขึ้น	 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม	 BRICS		

ที่จะกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่ง		

จากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ	เศรษฐกจิไทยในปี	2555	มอีตัราการขยายตวัร้อยละ		

6.4	 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี	 2554	 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ	 0.1	 โดย	

เป็นผลมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุน	

ของภาครฐั	เช่น	มาตรการคนืภาษรีถยนต์คนัแรก	นโยบายจ�าน�าข้าว		

ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัว

เข้าสู่ภาวะปกติจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยไทยเมื่อปลายปี	 2554	

และการเริ่มฟื้นตัวจากภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลก	ส�าหรับ

ข้อมลูปรมิาณการใช้เหลก็และเหลก็กล้าภายในประเทศของสถาบนั

เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 อัตราการบริโภคเหล็กในปี	

2555	นั้น	 อยู่ที่	 16.6	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.2	 เมื่อเทียบกับ	

ปี	 2554	 โดยความต้องการใช้เหล็กทรงแบนในประเทศเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	14.1		และความต้องการใช้เหล็กทรงยาวในประเทศเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	8.6

ด้ำนกำรตลำด	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

หรือ	 “บริษัท”	 ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มี

มลูค่าเพิม่พเิศษ	(Premium	Value	Products)	ซึง่มอีตัราก�าไรสงูเพือ่

ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัความผนัผวนทางด้านราคาและปรมิาณ

การจ�าหน่ายของผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป	โดยในปี	2555	บริษัท

มีปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนรวมทั้งสิ้น	 2.18	

ล้านตัน	 โดยมีสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ	

(Premium	Value	Products)	คดิเป็นร้อยละ	37	ของปรมิาณการส่งมอบ

รวม	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 (Innovated	

Value	Products)	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

พิเศษ	 (Premium	Value	Products)	 โดยสามารถส่งมอบให้ลูกค้า	

ได้เป็นจ�านวน	 308,450	 ตัน	 ในปี	 2555	 เติบโตสูงถึงร้อยละ	 82		

เมื่อเทียบกับปี	2554	ที่มีปริมาณการส่งมอบที่	169,633	ตัน

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปี 2555 



รายงานประจําปี 2555 021
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปี 2555

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี	2555	ของบริษัทและบริษัทย่อย

•	 SSI	UK	 ได้เริ่มพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์	 และด�าเนินการจุดไฟเตาถลุง	 โดยได้ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรก	

เมื่อวันที่	18	เมษายน	2555	และปัจจุบัน	SSI	UK	ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง	Pulverised	Coal	Injection	

Unit	(PCI)	ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต	ทั้งนี้	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	2	ปี	2556

•	 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายและให้บรกิาร	60,604	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	26		จากปี	2554	สงูสดุเป็นประวตักิารณ์	

จากปรมิาณการส่งมอบเหลก็แผ่นรดีร้อน	2.18	ล้านตนั	และการขายเหลก็แท่งแบน	1.68	ล้านตนั		โดยเป็นการขายเหลก็แท่งแบน

ให้แก่บุคคลภายนอกประมาณร้อยละ	18

•	 ขาดทุนสุทธิ	15,903	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิ	981	ล้านบาท	ในปี	2554	ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก	(1)	ความล่าช้าของ

การเริ่มด�าเนินการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 (2)	ต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากยังผลิต	

ไม่ถึงระดับการผลิตที่เหมาะสม	และ	 (3)	 ผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาเหล็กในตลาดโลกท�าให้เกิดผลขาดทุนจาก	

การที่มูลค่าสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง	รวมถึงผลขาดทุนจากการตั้งส�ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ

•	 อัตราก�าไรสุทธิ	ติดลบร้อยละ	25.69	และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	0.83	บาทต่อหุ้น

•	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยติดลบร้อยละ	83.51	ติดลบเพิ่มขึ้นจากติดลบร้อยละ	4.55	ในปี	2554

•	 สภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเหลือ	0.71	เท่าจาก	0.84	เท่า

ในปี	2554	เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ	(1)	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ที่ถึงก�าหนดช�าระใน	 1	ปี	 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของ	 SSI	UK	 เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต	 (2)	 เจ้าหนี้การค้าเพื่อ	

การสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี	 และ	 (3)	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก	

การเพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการรอการช�าระของ	SSI	UK	

•	 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	3.49	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	1.82	เท่า	เมื่อสิ้นปี	2554		อันเนื่องมาจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและ	SSI	UK	 รวมถึง	

การเพิม่ขึน้ของหนีส้นิระยะยาวเพือ่ลงทนุในโครงการปรบัปรงุโรงถลงุเหลก็	SSI	UK	ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากผลขาดทนุ

จากการด�าเนินงานในปี	2555

•	 ในปี	2555	บรษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิและบคุคลในวงจ�ากดัรวม	8,743.93	ล้านหุน้	ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ	0.68	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงินรวม	5,945.87	ล้านบาท

•	 บริษัทลงทุนเพิ่มเติมใน	SSI	UK	เป็นจ�านวนเงินรวม	301.96	ล้านเหรียญสหรัฐ
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หนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทคือการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลติภณัฑ์เหลก็และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

บริษัทจึงสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค	์ ทั้งด้าน

กระบวนการผลิต	 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ	 การลด

ต้นทนุ	หรอืการพฒันาด้านความปลอดภยั	ส่งผลให้พนกังานมคีวาม

กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับระบบกระบวนการสร้างสรรค์

นวตักรรม	(Innovation	Platform)	โดยในปี	2555	มกีารคดิค้นแนวคดิ

นวัตกรรมจ�านวน	216	รายการ	และ	210	รายการผ่านการพิจารณา

รับลงทะเบียนโดยคณะกรรมการระบบกระบวนการสร้างสรรค์

นวัตกรรม	 โดยในจ�านวนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว	มี	 40	 รายการอยู่

ระหว่างการทดลอง	และม	ี32	รายการทีผ่่านการพจิารณาตดัสนิจาก

คณะกรรมการให้น�าแนวคดิ	ข้อเสนอแนะนวตักรรมไปปฏบิตัจิรงิโดย

มีการสนับสนุนเรื่องทุนและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�าเนินงาน

ภายหลังจากที่บริษัทก้าวสู ่การเป็นผู ้ผลิตเหล็กครบวงจร	

บรษิทัตระหนกัดว่ีาการเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศไทยอาจไม่เพยีงพอ

อีกต่อไป	การซื้อเทคโนโลยีไม่สามารถท�าให้บริษัทเป็นผู้น�าในการ

แข่งขันได้	บริษัทต้องเป็นผู้น�านวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก	ทั้งใน

ด้านผลิตภัณฑ์	 กระบวนการผลิต	 และเทคโนโลยีสนับสนุน	 ในปี	

2555	บริษัทจึงได้จัดตั้งส�านักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท	 และแต่งตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี	 เพื่อดูแลและประสานงานด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้	 ในปี	 2555	 บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถ	

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม	 ผ่านคณะ

ท�างานจัดท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	การวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 การผลิต	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า	ซึง่ส่งผลให้บรษิทัสามารถส่งมอบผลติภณัฑ์

นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าให้ลูกค้าได้ถึง	 308,450	ตัน	หรือ	

คิดเป็นร้อยละ	14	จากปริมาณส่งมอบรวม

คณะท�างานจัดท�ากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 

ตั้งแต่ปี	 2553	 บริษัทได้จัดให้มีระบบรองรับกระบวนการ

สรา้งสรรคน์วตักรรม	ภายใตช้ือ่เรยีกวา่ระบบกระบวนการสรา้งสรรค์

นวัตกรรม	 (Innovation	Platform)	ปรากฏว่าในปี	 2555	ที่ผ่านมา

พนกังานมคีวามมุง่มัน่และไดใ้หค้วามสนใจสง่แนวคดิ	ขอ้เสนอแนะ	

นวัตกรรม	 ทั้งของตนเองและของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น		

เพื่อเข้าร่วมในระบบดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	 โดยรายการที่ผ่าน	

การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการให้น�าแนวคิด	 ข้อเสนอแนะ

นวัตกรรมไปปฏิบัติจริง	 ส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มุ่งเน้นพัฒนา

กระบวนการผลิต	 คุณภาพ	 และการลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก

กระบวนการผลิต	

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการพัฒนา

แนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 และด้าน

กลยุทธ์มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มพนักงาน	

ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว	 ให้มีความสนใจเข้าร่วม	

มากขึ้น	 โดยได้มีการประสานงานกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	

(สนช.)		ในก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการให้	

ค�าปรกึษาด้านจดัท�านวตักรรมในองค์กร	เพือ่ร่างแผนการจดัฝึกอบรม

และดูงาน	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับ

พนักงานทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	 และบางสะพาน	 พร้อมทั้งได้

ปรับปรุงระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 (Innovation	

Platform)	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยเชื่อว่าความพยายาม

คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างสม�่าเสมอของ

พนกังานนี	้จะน�าพาให้องค์กรก้าวไปสู่	“โรงงานผลตินวตักรรม”	และ

เป็นแรงผลักดันที่ส�าคัญยิ่งที่จะน�าพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ตาม

ที่ได้ตั้งไว้

คณะท�างานได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมดีเด่น	 โดย

นวัตกรรมดังกล่าวต้องผ่านระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	

(Innovation	Platform)	ซึ่งมีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน	

53	 รายการ	 โดยแยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์	 8	 รายการ	ประเภท

กระบวนการผลติ	18	รายการ	ประเภทกระบวนการท�างาน	6	รายการ	

และประเภทกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 21	 รายการ	และมีจ�านวน		

13	 รายการที่ผ่านเข้ารอบมาน�าเสนอ	 โดยนวัตกรรมชนะเลิศ	

ประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์	 ได้แก่	 “แขนกลฅนเหล็ก”	

นวัตกรรมชนะเลิศประเภทกระบวนการผลิต	 ได้แก่	 “การสร้างและ

บูรณาการระบบป้องกันชิ้นงานเคลื่อนที่ออกจากแนวกึ่งกลาง	

การรีด”	นวัตกรรมชนะเลิศประเภทกระบวนการท�างาน	ได้แก่	“Cut	

Sheet	100%”	และนวตักรรมชนะเลศิประเภทกลยทุธ์ในการด�าเนนิ

ธุรกิจ	 ได้แก่	 “Brand	Awareness”	 การจัดการประกวดนี้เพื่อเป็น	

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจ	 ที่มุ่งสู่ เป ้าหมาย	

การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม
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กับลูกค้า	สร้างก�าไรสม�่าเสมอ	สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างยั่งยืนต่อไป

แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0
 

ในปี	2555	บริษัทยังด�าเนินการแผนงานเป้าหมาย	2.0	(Goal	

Program	 2.0)	 และระบบการประเมินผลงาน	 2.0	 (Appraisal	

System	2.0)	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ในระยะยาว	บรษิทัตระหนกัดว่ีาทรพัยากรมนษุย์คอืทรพัยากรทีม่ค่ีา

และมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นไปไม่ได้เลย	

ที่บริษัทจะด�ารงความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโดยปราศจาก

พนักงานที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ	

ด้วยการมุง่เน้นและบ่มเพาะจดุแขง็เอาชนะจดุอ่อนของแต่ละ

บุคคลเพื่อให้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ

ความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

บริษัทจึงก�าหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องนวัตกรรมเข้าไป	

ในการประชุมผู ้บริหาร	 (Management	 Meeting)	 เป็นประจ�า	

ทุกเดือน	 เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ

ความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มต่างๆ	ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของแต่ละสายงาน	 ให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี	

2555

มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยงานวิจัย
 

หน่วยงานวิจัยของบริษัทยังคงสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่าง	

ตอ่เนือ่ง	อกีทัง้ไดม้กีารรณรงคใ์หบ้คุลากรเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของ

งานวจิยั	โดยการสง่ผลงานเพือ่ขอรบัรองเปน็งานวจิยัจากส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 หรือ	 สวทช.	 เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	 โดยตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึงปี	 2555	บริษัท	

ส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	82	โครงการ	คิดเป็น

มูลค่าโครงการวิจัยกว่า	 61.6	 ล้านบาท	 ซึ่งงานวิจัยจ�านวนหนึ่ง

สามารถด�าเนินการขอจดสิทธิบัตรได้	 นอกจากนี้เอสเอสไอถือเป็น

บริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัย

แก่	 สวทช.	 เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

และเล็งเห็นถึงความส�าคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิด

องค์ความรู้อย่างยั่งยืน

นอกจากด�าเนนิโครงการวจิยัภายในบรษิทัแล้ว	ปี	2555	บรษิทั

ยังคงด�าเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอน	

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ		

ในโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับเหล็กใน	 3	 หัวข้อหลัก	ประกอบด้วย		

(1)	 การวิเคราะห์ลักษณะผิวของเหล็กแผ่น	 (2)	 โครงสร้างจุลภาค	

ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่าส�าหรับการขึ้นรูปลึก	และ	 (3)	 โครงสร้าง

จลุภาคของเหลก็กล้าความแขง็แรงสงูธาตผุสมต�า่	นอกจากนีบ้รษิทั

ยงัได้มกีารจดัซือ้และสร้างเครือ่งมอืเพือ่พฒันาศกัยภาพในการวจิยั

และพัฒนา	 โดยในปี	 2555	ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ท�าการจัดซื้อ

และสร้างเครื่องมือทดสอบขีดจ�ากัดการขึ้นรูป	 (FLD)	 ซึ่งเป็น	

เครื่องมือส�าหรับทดสอบหาขีดจ�ากัดการขึ้นรูปโดยตรงเครื่องแรก	

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย	และเครือ่งมอืสามารถใช้ในการพฒันาและ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

การเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ
 

บรษิทัมคีวามมุง่หมายทีจ่ะสนบัสนนุและยกระดบัองค์ความรู้

ด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่	 โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได	้

จากการวิจัยไปสู่สาธารณะ	 จึงได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ	และการสนับสนุนรางวัลนักโลหะ	

วิทยาดีเด่นประจ�าปีในการจัดประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง

ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยผลงานวิจัยของบริษัทได้รับ	

คัดเลือกให้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	ซึ่งเป็นงานวิจัย

ส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโลหะวิทยา	

ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่	 6		

ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ	โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	5	-	7	

ธันวาคม	2555	นั้น	ผลงานวิจัยของบริษัทได้รับคัดเลือกให้น�าเสนอ

ข้อมลูจ�านวน	2	ผลงาน	ได้แก่	“อทิธพิลของอตัราการเยน็ตวัต่อสมบตัิ

ทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่าที่ผ่าน

กระบวนการรีดร้อน”	 ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาเหล็กแผ่น	

รีดร้อนความแข็งแรงสูง	 และ	 “อิทธิพลของธาตุผสมโบรอนต่อเส้น	

ขีดจ�ากัดการขึ้นรูปของเหล็กกล้า	 คาร์บอนต�่า”	 ซึ่งเป็นการศึกษา	

เพื่อพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนต�่าส�าหรับการขึ้นรูปสูง

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมใหม่
 

	 •	 พฒันาการผลติและจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีร้อนชัน้คณุภาพ
พิเศษ	(High	Grade	Products)	ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	

ชั้นคุณภาพที่ต้องการ	Tensile		อย่างน้อย	270	และ	440	Mpa	

	 •	 พัฒนาการผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร ้อนที่มี	

ความเรียบพิเศษ	 (SuperFlat)	 ส�าหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนความหนา

ต�่ากว่า	2.0	มิลลิเมตร

	 •	 พฒันาการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์นวตักรรมทีม่มีลูค่า
เพิ่มกับลูกค้า	ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	(You+)

	 •	 พัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
ได้เร็วขึ้นภายใน	15	วันหลังจากรับค�าสั่งซื้อ	(Speed+)

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

บริษัทยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ	

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	TIS	18001	และ	OHSAS	18001	

อย่างต่อเนื่อง	 โดยความร่วมมือของคณะท�างาน	 บุคลากรด้าน	

ความปลอดภัย	และพนักงานทุกคน	ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	

จากฝ่ายบริหาร	 ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก

การท�างาน	ผา่นกระบวนการคน้หาความเสีย่งและก�าหนดมาตรการ

ควบคุม	ท�าให้สถิติอุบัติเหตุจากการท�างานมีแนวโน้มลดลง	โดยค่า	

LTIFR	(Loss	Time	Injury	Frequency	Rate)	ของบริษัท	ปี	2555	

เท่ากับ	0.36	ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี	2554	ซึ่งเท่ากับ	2.14	และ

ค่า	LTIFR	ของกลุ่มบริษัทปี	2555	เท่ากับ	2.55	มีค่าสูงขึ้นจาก	2.03	

ในปี	2554	เนื่องจากปี	2555	SSI	UK	เพิ่งเริ่มด�าเนินการผลิตจึงมีค่า	

LTIFR	อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง	

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
 

บริษัทได้ท�าโครงการต่างๆ	เพื่อลดผลกระทบเนื่องจากสภาพ

แวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีนี้	 ได้เน้นการแก้ไข

ปัญหาความร้อนและควันที่สะสมในตัวอาคารจนก่อความร�าคาญ

ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงเหล็กรีดร้อน	 (Hot	 Strip	Mill)	 โดยได้เพิ่ม	

การระบายอากาศในตวัอาคาร	ซึง่ระยะสัน้ได้เพิม่ช่องทางลมเข้าอาคาร

จากด้านล่าง	ส่วนระยะยาวได้เสนอของบประมาณเพือ่เพิม่ช่องทาง

ลมออกทีห่ลงัคาอาคาร	โดยจะเริม่ด�าเนนิการในปี	2556		ในส่วนของ

งานอาชีวอนามัย	 ได้สานต่อโครงการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรค

จากการท�างานในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการท�างาน

โดยการสอบทานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในราย	

ที่ผิดปกติ	 เพื่อส่งตรวจซ�้า	 และเข ้ารับค�าปรึกษาจากแพทย	์

อาชีวเวชศาสตร์ในพื้นที่	 เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาว

ส�าหรับพนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงในการท�างาน	 โดยวางแผน

ด�าเนินการต่อเนื่องในปี	2556	

นอกจากนี	้ยงัมกีารจดักจิกรรมสนัทนาการต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิ

พนักงานให้ออกก�าลังกายและลดความเครียดเนื่องจากการท�างาน	

โดยจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ส�าหรับออกก�าลังกายกลางแจ้งและ	

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ในร่ม	รวมถึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	ตลอดทั้งปี	 เช่น	

ฟตุบอล	ปิงปอง	วอลเลย์บอล	ตะกร้อ	เปตอง	เป็นต้น	รวมถงึกจิกรรม

วันกีฬาและครอบครัว	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

เพื่อนพนักงานและสมาชิกในครอบครัว	

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

บรษิทัได้ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบั	ได้รบัการอบรมเพือ่เพิม่

ทักษะและความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ซึ่งเป็น	

พื้นฐานส�าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน	 โดย

ก�าหนดให้พนกังานทกุคนมเีป้าหมายส่วนบคุคลในการสะสมชัว่โมง

การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	15	ชั่วโมงต่อปี		โดยในปี	2555		มีการจัด

หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งสิ้น	 57	

หลักสูตร	 โดยเน้นหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 ซึ่งต้องให้การอบรมแก่พนักงานทุกคน		

ทกุระดบั	สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั	อาชวีอนามยั
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และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	 2554	 โดยที่ชั่วโมงอบรม

ความปลอดภัยเฉลี่ยในปี	2555	เท่ากับ	15	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	

การเตรียมความพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉิน
 

ในช่วงปีที่ผ่านมา	บริษัทได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและทบทวน

แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินทุกกรณี	 ได้แก่	 เพลิงไหม้	 หม้อไอน�้าผิด

ปกติ	สารเคมีหกรั่วไหล	ก๊าซแอลพีจีรั่วไหล	รังสีรั่วไหล	และน�้าท่วม	

โดยเฉพาะกรณีน�้าท่วม	ได้ท�าการปรับปรุงแผนการเฝ้าระวังน�้าท่วม	

โดยการติดตามสถานการณ์น�้าของพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมิน	

ความเสี่ยงและระยะเวลาก่อนที่น�้าจะเข้าท่วมพื้นที่โรงงาน	 เพื่อให้

สามารถเตรียมการและตัดสินใจสั่งการเพื่อตอบสนองเหตุได้อย่าง

เหมาะสม	เช่น	การเคลือ่นย้ายทรพัย์สนิ	การอนญุาตให้พนกังานกลบั

ไปดูแลบ้านพักซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม	การสั่งหยุดผลิต	

เป็นต้น	ซึง่ปี	2555	มกีารซ้อมตอบสนองเหตฉุกุเฉนิตามสถานการณ์

ที่ก�าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่	ในโรงงานทั้งหมด	

10	สถานการณ์	ครอบคลุม	8	พื้นที่เสี่ยงในโรงงาน

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์
 

การขนสง่วตัถดุบิและผลติภณัฑข์องบรษิทั	และบรษิทัในเครอื

สหวิริยาส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล	 โดยการด�าเนินงานของ

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	ซึ่งมีระบบการจัดการในเรื่องการดูแล

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการด�าเนินงานจากการรับรอง

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14001)	 และการจัดการ	

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั	(OHSAS	18001)	สว่นวตัถดุบิและ

ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นั้น	ได้จัดให้มี

คณะท�างานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา	 (“คณะ

ท�างาน”)	 ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2552	 จนถึงปัจจุบัน	 โดย

คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกบริษัทในเครือสหวิริยา	

และบริษัทขนส่ง	 เพื่อก�าหนดแผนงานและกิจกรรมส่งเสริม	

ความปลอดภัยในการขนส่ง	โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน้า

และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นประจ�าทุกเดือน

	 ในช่วงปีที่ ผ่านมา	 บริษัทได้ร่วมกับผู้มี ส่วนได้ เสียใน	

การก�าหนดทิศทางและติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างาน	

ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้น�าชุมชน	ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน	3	ฝ่าย	

ได้แก่	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	 เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ	 และผู้บริหารเครือ

สหวิริยา	ซ่ึงมีการประชุมติดตามความคืบหน้า	และรับฟังข้อเสนอแนะ		

ข้อร้องเรียนต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งของเครือสหวิริยาจาก	

ชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 โดยก�าหนดช่องทางในการตรวจสอบ

และควบคุมรถขนส่งด้วยกล้องวงจรปิด	ติดตั้งในจุดส�าคัญภายใน

เขตชุมชน	 และติดตั้งป้ายเตือนกฎระเบียบและรณรงค์เพื่อความ

ปลอดภัยในการขนส่งให้กับพนักงานขับรถ	 รวมถึงการอบรม

พนักงานขับรถ	 และจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ทราบ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือการขนส่งอย่างปลอดภัย		นอกจากน้ี	

คณะท�างานยังได้ด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขนส่งอย่าง

ปลอดภัย	อาทิ	โครงการรถเหล็กมอบรอยยิ้ม	การสัมมนาผู้ประกอบ

การขนสง่	การจดัตัง้กองทนุรถขนสง่เครอืสหวริยิา	การบรหิารจดัการ

เวลาปล่อยรถขนส่งสินค้า	 การติดตั้งกล้องวงจรปิดและป้ายเตือน

อันตรายเพิ่มเติม	 รวมถึงขยายผลการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม	

กฎจราจรของรถประเภทอื่นๆ	ที่ใช้ถนนร่วมกันในชุมชน	เป็นต้น

จากการด�าเนินการข้างต้น	พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการปฏิบัติ	

ไม่สอดคล้องกบักฎระเบยีบการขนส่งในเขตชมุชนลดลงอย่างต่อเนือ่ง	

จากร้อยละ	29	ในปี	2553	 เป็นร้อยละ	5.5	ในปี	2554	และลดลง

เหลือเพียงร้อยละ	0.6	ในปี	2555	รวมทั้งชุมชนมีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนินงาน	

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 

บริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร	

ตามระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด ้ านสิ่ งแวดล ้อม	

ISO14001:2004	 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	

2542	มาจนถึงปัจจุบัน

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 บริษัทยังคงบริหารจัดการน�้าด้วย	

การด�าเนินการตามข้อตกลงที่มีกับชุมชน	คือ	การไม่สูบน�้ามาใช้ใน

หน้าแล้ง	 โดยจะไม่สูบน�้าจากคลองบางสะพานในกรณีที่ระดับน�้า	

ต�่ากว่า	 2.2	 เมตร	 ที่บริเวณสถานีสูบน�้า	 ทั้งนี้ในส่วนการจัดการ	

น�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคภายใน

โรงงานของพนักงานจะถูกรวบรวม	 และน�าไปบ�าบัดให้ได้ตาม

มาตรฐานที่ราชการก�าหนดก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด	 โดยไม่มี

การระบายน�า้เสยีออกสูส่าธารณะ	(Zero	Discharge)	เพือ่ให้การใช้

ทรัพยากรน�้าของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด

กำรดูแลคุณภำพอำกำศ	บริษัทยังคงดูแลคุณภาพอากาศ

ด้วยการควบคุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดก�ามะถันเจือปนต�่า		

ไม่เกนิร้อยละ	2	ซึง่เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติอย่างเข้มงวด	รวมถงึ

ควบคุมอากาศเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ด้วยระบบการควบคุม

เตาเผาเหล็กแบบอัตโนมัติ	 การปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนน�า	

ความร้อนเหลอืทิง้มาอุน่อากาศ	ท�าให้มกีารเผาไหม้ทีด่แีละประหยดั

พลังงาน	ลดการปลดปล่อยมลพิษอากาศออกสู่บรรยากาศ	รวมถึง

การติดตั้งระบบบ�าบัดอากาศในระบบควบคุมต่างๆ	เพือ่ให้แน่ใจว่า

อากาศที่ระบายออกนอกโรงงานของบริษัทได้ตามที่มาตรฐาน

ก�าหนด	

กำรจดักำรดำ้นกำกของเสยี	บรษิทัควบคมุกากของเสยีโดย

เน้นการลดกากของเสียจากแหล่งก�าเนิด	และใช้ระบบการคัดแยก

กากของเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทางทั้งกากของเสียจากพนักงานและ

จากการผลิต	 บริษัทได้น�ากากของเสียที่ผ่านการคัดแยกแล้วนั้น		

น�ามาก�าจัดโดยมุ่งเน้นวิธีการน�ากลับมาใช้ใหม่หรือขายเพื่อน�าไป

เปน็วตัถดุบิในกระบวนการผลติอืน่ๆ	ทดแทนการเผาหรอืการฝงักลบ	

ทั้งนี้	 ท�าให้อัตราการก�าจัดกากของเสียด้วยการรีไซเคิลอยู่ในระดับ

สูงอย่างต่อเนื่อง	 กล่าวคือ	 ร้อยละ	99.22	 ในปี	 2554	และร้อยละ	

98.94	ในปี	2555

นอกจากนี	้บรษิทัได้มกีารด�าเนนิการตรวจตดิตามการระบาย

มลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศและชุมชนอย่างสม�า่เสมอ	

โดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ที่เสนอในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	 ซึ่งผล

การตรวจสอบในปี	2555	ไม่พบว่ามค่ีาการตรวจวดัใดเกนิมาตรฐาน	

ทั้งนี้	 ผลการตรวจวัดและมาตรการด�าเนินการต่างๆ	 บริษัทได้ม	ี

การรายงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล		

รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้มั่นใจ	

ได้ว่าการด�าเนนิการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัจะอยูภ่ายใต้

การควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการและชุมชนอย่าง

เคร่งครัด	 ส�าหรับการตรวจประเมินและตรวจสอบโรงงานจาก	

หน่วยงานภายนอกนัน้	บรษิทัยงัคงได้รบัการรบัรองภายใต้โครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว	 “อุตสาหกรรมสีเขียว	 ระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	

(Green	System)”	ทีม่กีารบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ	

และมีการติดตามประเมินผล	 และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง	

ต่อเนื่อง	โดยมีระยะเวลารับรอง	 3	ปี	 (24	 สิงหาคม	 2554	ถึง	 23	

สิงหาคม	2557)	จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บรษิทัได้ตระหนกัถงึปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในระดับโลก	 จึงได้	

จัดตั้งคณะท�างานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ	

ภูมิอากาศขึ้นตั้งแต่ปี	 2550	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ	

ทั้ งด ้านการประหยัดพลังงาน	 การจัดการของเสีย	 รวมถึง	

การประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานและประชาชนทัว่ไปทราบถงึผลกระทบ	

แนวทางในการช่วยลดผลกระทบและการให้ความร่วมมือกับ	

หน่วยงานของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

นอกจากนี้	บริษัทได้น�าหลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

มาใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุง	

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ	

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	ทั้งนี้	บริษัทลดการใช้พลังงาน

จากการผลติคดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม

จากปี	 2550	 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี	 2555	 ได้ถึง		

97,861.94	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	โดยในปี	2555	บริษัท

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 20,977.54	ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ริเริ่ม	

โครงการใหม่ๆ	ตามแนวทางแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มุ่งเน้น

การส่งเสริมและพัฒนาส�าหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	และกิจกรรม

ชมุชนแบบมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น	ทัง้บรษิทั	พนกังาน	ประชาชน

ในชุมชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ		

ในด้านการพัฒนาการศึกษา	จิตอาสาของพนักงานในนาม	“เอสเอสไอ

อาสา”	 การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาอาชีพ		

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี	 รวมถึงการร่วมดูแลท�านุบ�ารุง

ศาสนาและวัฒนธรรม		ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนืเปน็กญุแจส�าคญัในการกา้วไปขา้งหนา้	และดว้ยการรว่มงาน

อย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถ

พัฒนาสังคมได้ในวงกว้าง	 โดยในปี	 2555	บริษัทได้สนับสนุนและ

รว่มจดักจิกรรมเพือ่ชมุชนบางสะพานรวม	26	โครงการ	โดยมผีูไ้ดร้บั

ประโยชน์จากกิจกรรมรวม	 17,036	 คน	 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม		

“เอสเอสไออาสา”	จ�านวน	39	กิจกรรม	 	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ประสบ

ความส�าเรจ็อยา่งดเียีย่มในเรือ่งการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	โดยพนกังาน

ของบริษัทและคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการและท�างาน

ร่วมกันตั้งแต่การคิดค้นกิจกรรม	การวางแนวคิด	และการลงมือท�า		

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดี	

และได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย		

ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการ

ด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข		

1. การพัฒนาทุนทางสังคม
 

1.1	 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรม

	 ในอุตสาหกรรมเหล็ก

	 1.1.1	 โครงกำรประกวดออกแบบบ้ำนเหล็ก	2012

	 	 โครงการประกวดออกแบบบ้านเหลก็	“Thailand	Steel		

House	Contest”	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 และเงินรางวัลรวมกว่า	 1	 ล้านบาท	ภายใต้

แนวคิด	 Thailand	Steel	House	Contest	 2012	 (Greenovation:	

Less	 is	More)	 เพื่อให้ผลงานที่ได้จากการประกวดน�าไปใช้ได้จริง	

คณะท�างานได้เชญิสมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน	และสือ่มวลชน	ได้แก่	

นิตยสารบ้านและสวน	 เข้าร่วมตัดสินผลงานในครั้งนี้	 ซึ่งได้รับ	

การตอบรับในการส่งผลงานเข้าประกวดจากนักศึกษาจ�านวน	165	

ผลงาน	และประเภทวิชาชีพจ�านวน	21	ผลงาน		

	 1.1.2	 โครงกำรสนับสนุนนักโลหะวิทยำดีเด่น

	 	 และกำรจัดประชุมวิชำกำรโลหะวิทยำครั้งที่	6

	 	 บริษัทให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางโลหะ

วิทยามาอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2555	นับเป็นครั้งที่	6	ติดต่อกัน	รวมถึง

สนับสนุน	 2	 รางวัลส�าหรับนักวิจัยยอดเยี่ยมประจ�าปี	 โดยงาน	

ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 1.1.3	 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรประชุม

	 	 “2012	SEAISI	Economic,	Environment	&	Safety		

	 	 Seminar”

	 	 บริษัทให้การสนับสนุนการจัดการประชุม	 “2012	

SEAISI	 Economic,	 Environment	&	Safety	 Seminar”	 ร่วมกับ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	 (Iron	 and	 Steel		

Institute	 of	 Thailand)	และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	 Asia	 Iron	 and	Steel	 Institute)		

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้	 การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กส�าหรับ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก	 รวมถึงสร้าง	

ความร่วมมือที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค

1.2	 การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต

	 1.2.1	 โครงกำรเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี

	 	 บริษัทร่วมสนับสนุนมูลนิธิ ราชประชาสมาสัย		

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ	
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วันจักรี	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตราธิราช	 แห่งราชวงศ์จักรี	

ทั้ง	8	พระองค์	และเฉลิมพระเกียรติในพิธีมหามิ่งมงคลที่พระบาท-	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	 7	 รอบ		

84	 พรรษา	 ในปี	 2555	 โดยรายได้จากการจัดงานในคร้ังน้ีน�าไป	

สมทบทุนในโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านโรคเรื้อน	และ

ให้ทุนการศึกษา	 999	 ทุน	 แก่เด็กก�าพร้าที่บิดา-มารดาเสียชีวิต	

ด้วยโรคเอดส์

	 1.2.2	 สหวิริยำกรุงเทพไตรกีฬำประจ�ำปี	2555

	 	 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

	 	 บริษัทร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	 จัดการแข่งขันสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา	 ครั้งที่ 	 4		

“Sahaviriya	Bangkok	Triathlon	2012”	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเิทดิไท้

องค์ราชันย์	 หารายได้ให้แก่มูลนิธิราชประชาสมาสัย	 ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	 โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับ	

ผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง	

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคมในการช่วยเหลือ

และสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู ้ด้อยโอกาส	 ในการแข่งขันครั้งนี	้

มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น	 550	 คน	มีรายได้จากการแข่งขัน	

มอบให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน	

และโรคเอดส์จ�านวน	1.9	ล้านบาท

	 1.2.3	 โครงกำรฅนเหล็กมินิมำรำธอน	2555

	 	 4	พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก	ได้แก่	บริษัท	สหวิริยา

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

(มหาชน)	บรษิทั	สยามยไูนเตด็สตลี	1995	จ�ากดั	และบรษิทั	บลสูโคป

สตีล	จ�ากัด	ผนึกก�าลังจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล	เพื่อผู้ด้อยโอกาส	

Thailand	Iron	Man	Mini	Marathon	2012	“ฅนเหล็กมินิมาราธอน	

ครั้งที่	 5”	น�าเงินบริจาคจ�านวน	2.5	ล้านบาท	บริจาคให้มูลนิธิเพื่อ	

ผู้ด้อยโอกาสจ�านวน	25	แห่ง

	 1.2.4	 โครงกำรสำนฝันเยำวชนฅนเหล็กบำงสะพำน

	 	 2555

	 	 ในปี	 2554	 ทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน	 รุ่น	 1		

มตีวัแทนเยาวชนบางสะพานทีผ่่านการคดัเลอืกจ�านวน	4	คน	ได้ผ่าน

การฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขนัรายการส�าคญัของประเทศและมสีถติิ

ที่ดีขึ้น	 ในปี	 2555	 ได้เปิดรับสมัครเยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมทีม	

เยาวชนฅนเหล็กบางสะพานรุ่น	2	ซึ่งมีผู้สนใจสมัครจ�านวน	20	คน	

และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมทีมเยาวชน	

ฅนเหล็กบางสะพานรุ่น	2	จ�านวน	5	คน

1.3	 การสร้างความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาส

	 และผู้ประสบภัย

	 1.3.1	 เอสเอสไอพำน้องดูหนังสร้ำงควำมแข็งแกร่ง

	 	 บริษัทน�าเยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของสถาน

สงเคราะห์และมูลนิธิรวม	4	แห่ง	 ประกอบด้วยสถานสงเคราะห	์

เด็กชายบ้านปากเกร็ด	มูลนิธิบ้านนกขมิ้น	สถานสงเคราะห์แรกรับ

หญิงบ้านธัญพร	 และมูลนิธิกระจกเงา	 จ�านวน	100	คน	 เข้าชม

ภาพยนตร์	เรื่อง	“Real	Steel”	ศึกหุ่นเหล็กก�าปั้นถล่มปฐพี	นอกจาก

ความบนัเทงิและความสนกุสนาน	ภาพยนตร์ดงักล่าวยงัได้สร้างแรง

บนัดาลใจให้กบัเยาวชนในการสร้างความแขง็แกร่งให้กบัชวีติอกีด้วย

	 1.3.2	 โครงกำร	Cycling	Superheroes

	 	 ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัร่วมกจิกรรมป่ันจกัรยาน

และมอบทุนสนับสนุนกลุ่มกิจกรรม	Cycling	 Superheroes	 โดย		

กลุม่ซปุเปอร์ฮโีร่จะแต่งตวัเป็นยอดมนษุย์ป่ันจกัรยานไปตามจงัหวดั

ต่างๆ	เพือ่ระดมทนุบรจิาค	และรวบรวมรายได้ทัง้หมดเพือ่ช่วยเหลอื

เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

1.4	 การสร้างวัฒนธรรมเอสเอสไอใจอาสา

	 1.4.1	 เอสเอสไออำสำพัฒนำชุมชนบำงสะพำน

	 	 ในปี	2555	พนกังานของบรษิทัได้ร่วมมอืร่วมใจด�าเนนิ

กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก	 1	 กิจกรรม	และกิจกรรมอาสาย่อย	

ภายใต้โครงการร้อยความดี	พันดวงใจ	เอสเอสไออาสา	จ�านวน	38	

ความดี	 รวมพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น	 796	 คน	หรือคิดเป็น	 6,368	

ชั่วโมงงาน	และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน	

ทั้งสิ้น	1,278	คน	หรือคิดเป็น	10,224	ชั่วโมงงาน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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1.5	 การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

	 1.5.1	 โครงกำร	ท�ำดีด้วยกัน	ท�ำดีด้วยใจ	เอสเอสไอ

	 	 พบสื่อมวลชน

	 	 บริษัทร ่วมกับส�านักงานประชาสัมพันธ ์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 สถานีวิทยุ	 อสมท.	และสื่อมวลชนประจ�าจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	จ�านวน	89	คน	พฒันาศนูย์รบัเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรยีน

วัดเนินดินแดง	อ�าเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยท�าการ

สร้างหลงัคาและรัว้ส�าหรบัสนามเดก็เล่น	พร้อมกบัปรบัปรงุอปุกรณ์	

เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสวยงาม	 รวมถึงปลูกต้นไม้จ�านวน	 62	ต้น	

ริมถนนของหมู่บ้าน	

	 1.5.2	 โครงกำรเยำวชนอำสำบ้ำนในล็อค	

	 	 Big	Cleaning	Day

	 	 บริษัทได้ร่วมกับเยาวชนในชุมชนบางสะพานจัด

กจิกรรมเยาวชนอาสาบ้านในลอ็คร่วมกจิกรรมท�าความสะอาด		“Big		

Cleaning	Day”	โดยมผีูใ้หญ่บ้าน	คร	ูนกัเรยีน	และประชาชนในพืน้ที่

ร่วมกิจกรรมกว่า	400	คน	ร่วมกันท�าความสะอาดรวมระยะทางกว่า	

2.5	 กิโลเมตร	 อีกทั้งยังมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เก็บได้น�าเข้า

โครงการธนาคารขยะของโรงเรยีนบ้านในลอ็คเพือ่เป็นทนุหมนุเวยีน

ในการด�าเนนิกจิกรรมด้านการศกึษาของโรงเรยีน	ณ	บรเิวณอ่างเกบ็น�า้

โป่งสามสบิ	ต�าบลทองมงคล	อ�าเภอบางสะพาน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

	 1.5.3	 โครงกำรเยำวชนอำสำปันน�้ำใจสู่สังคม

	 	 บริษัทริเริ่มและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาใน

ท้องถิ่น	 ในนาม	 “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา”	 โดยสอนทักษะ

วิชาชีพการสกรีนเสื้อพร้อมสนับสนุนทุนตั้งต้นให้แก่กลุ่มเยาวชน

บางสะพาน	 ในการรวมกลุ่มกันออกร้านจ�าหน่ายเสื้อที่ระลึกในปี	

2555	ทั้งหมด	2	 โครงการ	 รวมรายได้จากการจ�าหน่ายเสื้อที่ระลึก

โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	 เป็นจ�านวนเงิน	

20,000	บาท

1.6	 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ

	 1.6.1	 สมทบทุนสภำกำชำดไทย

	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตวัแทนของบรษิทัเข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล	สมทบทุนสภากาชาดไทย

	 1.6.2	 เหล็กไทยเพื่อข้ำวไทยยั่งยืน

	 	 บรษิทัได้น�าเงนิทีพ่นกังานบรษิทัต่างๆ	และเครอืข่าย

ชุมชนบางสะพานร่วมสมทบทุนในกิจกรรม	“เหล็กไทยเพื่อข้าวไทย

ยัง่ยนื”	มอบให้กบับรษิทั	ทวีบีรูพา	จ�ากดั	เพือ่ร่วมทอดผ้าป่าสามคัคี	

ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ	 น�าเงินไปจัดซื้อที่ดินก่อสร้างศูนย์วิจัย	

พันธุ์พืชไทบ้าน	 อ�าเภอป่าติ้ว	 จังหวัดยโสธร	 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสร้าง

ความมั่นคง	 ความปลอดภัยทางด้านอาหารและอนุรักษ์	 พัฒนา

ปรบัปรงุพนัธุข้์าว	พนัธุพ์ชืผกัพืน้บ้าน	สนบัสนนุส่งเสรมิให้เกษตรกร

พึ่งพาตนเองได้โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง	และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวนา

และเกษตรอินทรีย์

2. การพัฒนาชุมชน 
 

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	นอกจากส่งผลให้การเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ

ดีขึ้นแล้ว	 บริษัทยังได้ร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	

ในชุมชนแห่งนี้	 ผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน	 ทั้งบริษัท	 พนักงาน	 ประชาชนในชุมชน	 และ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา	 จิตอาสาของ

พนักงาน	“เอสเอสไออาสา”	การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม	

การพัฒนาอาชีพและรายได้	 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี		

การรว่มดแูลท�านบุ�ารงุศาสนาและวฒันธรรม	โดยในปี	2555	บริษทั

ได้ร่วมด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนกว่า	 26	 โครงการ	 ซึ่งแสดงให้	

เห็นถึงเจตจ�านงอันแน่วแน่	 ของการเป็นพลเมืองที่ดีและได้รับ	

ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยมุ่งหวัง	

ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�าเนินชีวิต

ได้อย่างมีความสุข	

2.1	 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน

	

	 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

อ�าเภอบางสะพาน	 และพื้นที่ใกล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ	 คือ		

การพัฒนาครู	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน		

การพัฒนาผู้เรียน	คือนักเรียน	และการพัฒนาสถานศึกษา	 เพื่อให้

เยาวชนทีบ่างสะพานมโีอกาสทางการศกึษาใกล้เคยีงเขตเมอืงใหญ่

โดย	การจดัตัง้กองทนุสหวริยิาร่วมพฒันาการศกึษาบางสะพาน	

โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตอ�าเภอบางสะพาน	จ�านวน	

20	แห่ง	ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	ปีที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ในการพัฒนาการศึกษาองค์รวม	 3	 มิติ	 เพื่อชิงทุนสนับสนุน	

การด�าเนนิการตามแผนจ�านวนปีละ	2.6	ล้านบาท	มอบทนุการศกึษา 

แก ่นักเรียนในชุมชน	จ�านวน	21	โรงเรียน	รวม	197	ทุน	แบ่งเป็น

ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา	 จ�านวน	 190	ทุน	 และระดับ

ปรญิญาตรต่ีอเนือ่ง	7	ทนุ	เป็นจ�านวนเงนิรวม	493,000	บาท	พฒันา

ศกัยภาพช่างเทคนคิเพือ่อตุสาหกรรมเหลก็		โดยมอบงบประมาณ	

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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จ�านวน	 1,030,000	บาท	 สนับสนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี	

การจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน	 เพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถของนกัศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของอตุสาหกรรม	

เหล็กและเหล็กกล้า	โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ ได้ปรับปรุงแปลง

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์	 (Hydroponics	 System)		

และส่งเสริมการเรียนด้านการตลาดโดยการน�าเยาวชนไปแนะน�า

ผลิตภัณฑ์ยังร้านอาหาร	 รีสอร์ต	 ซึ่งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวของ

บางสะพาน โครงการอนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย		

สร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์	 ให้เยาวชนในท้องถิ่นได	้

เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2.2	 พฒันาอาชพีเพือ่ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิครวัเรอืน

	 บริษัทได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร	

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน	 ได้แก่	

สนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา	 ด�าเนินการโดยเครือ

สหวิริยาโดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่	 4	 ต�าบล	มีเงิน

กองทนุรวม	11.62	ล้านบาท	เพิม่สดัส่วนการรบัพนกังานในพืน้ที่  

เป้าหมายในปี	2555	ตัง้ไว้	270	คน	บรษิทัรบัพนกังานได้เป็นจ�านวน	

304	คน	คดิเป็นร้อยละ	112.5	เกนิกว่าเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้	โครงการ 

“ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ก้าวย่าง อย่างยั่งยืน”	บริษัทได้ติดตามผล

และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่มธนาคารปุ ๋ย

อินทรีย์	3	โดยจัดประชุมติดตามและสรุปผลการด�าเนินงาน	รวมถึง

จัดสัมมนาและอบรมเพิ่มความรู้	สินค้าชุมชนพบคนโรงงาน	

สนบัสนนุการประกอบอาชพีเสรมิรายได้ของกลุม่ผูผ้ลติสนิค้าชมุชน

ในพื้นที่อ�าเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์	 สินค้าภายใน

ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ	 โดยจัดโครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่		

น�าผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่ป็นสนิค้า	OTOP	คณุภาพด	ีราคาถกูจากกลุม่

อาชีพแม่บ้านต�าบลต่างๆ	 ในพื้นที่อ�าเภอบางสะพาน	มาจ�าหน่าย

ภายในบรเิวณบรษิทั	เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ชมุชนของอ�าเภอบางสะพาน

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าใน

อ�าเภอบางสะพานอีกทางหนึ่ง	การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

จากชุมชน	ปี	 2555	บริษัทตั้งเป้าหมายการจัดซื้อสินค้าชุมชนไว้ที่	

180	ล้านบาท	และมยีอดจดัซือ้สนิค้าชมุชน	190	ล้านบาท	เพิม่สงูขึน้

ได้เกินเป้าหมาย	

2.3	 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ	

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล

กระบวนการผลิต	 เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจากกระบวน	

การผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของ

พนักงานและคนในชุมชนแล้ว	 บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์	 และส่งเสริมคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในปี	 2555	 ดังนี้	 โครงการเอสเอสไอ  

รักษ์ชายหาด	 บริษัทได้น�าผู้บริหาร	 พนักงาน	 ร่วมกับนักเรียน		

ผู้ประกอบการและชาวบางสะพานร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด

แม่ร�าพึง	 ระยะทางประมาณ	 3	 กิโลเมตร	 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก		

มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	 620	 คน	 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถเนือ่ง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	บริษัท	

ได้ร่วมกับกองทัพบกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน

สภาพเดิม	พร้อมปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

แก่ประชาชนในท้องถิ่น	ณ	บริเวณคลองบางนางรม	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน	 เพื่อ	

มุ่งปลูกฝังความสนใจของชาวบางสะพานในการด�ารงชีวิตแบบ	

ลดโลกร้อนและสุขภาพแข็งแรง	มีชาวบางสะพานน�าจักรยานรวม	

365	 คันเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลด	

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าได้ถงึ	4.51	ตนั	กจิกรรมป่ัน 

สองล้อช่วยพ่อปลูกป่า	 กลุ ่มนักปั ่นจักรยานจ�านวน	 30	 คัน		

ปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติระยะทาง	 30	กิโลเมตรเพื่อร่วม	

ปลกูต้นไม้จ�านวน	85	ต้นถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็-	

พระเจ้าอยู่หัว	 โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรับสถาน

ศึกษา	 เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นให้ครูและผู ้บริหารสถานศึกษา	

เกดิการเรยีนรูแ้ละเข้าใจแนวทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีม่อียูใ่น	

ท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจากแหล่งต่างๆ	 ได้อย่างมี	

ประสิทธิภาพและขยายผลสู่การด�าเนินการโครงการธนาคารขยะ	

เอสเอสไอในสถานศึกษา	 เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจ	

สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถกูต้อง	และสามารถก�าจดัขยะได้	

อย่างถูกวิธี	 รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	 โครงการ Super Smart & Intelligent 

Kids (SSI Kids)	บรษิทัร่วมมอืกบัส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมจดักจิกรรมการบรรยายวชิาการและกจิกรรมนนัทนาการ	

ปลกูฝังแนวคดิด้านการดแูลสิง่แวดล้อมของบรษิทั	ผ่านการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	การหาค่าออกซิเจนในน�้า	 การวัดความเป็น	

กรด-ด่างของน�้า	 และการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน�้า	 เป็นต้น		

โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม	 86	 คน	 โครงการนักสืบเยาวชน		

เปิดโอกาสและเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา	

ในบางสะพานจ�านวน	 40	 คน	 ได้เรียนรู ้และสืบค้นข้อมูลด้าน	

สิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัอย่างแท้จรงิผ่านการถ่ายท�ารายการ

โทรทัศน์ท้องถิ่นจ�านวน	 4	 ตอน	คือ	 การควบคุมเสียงของโรงงาน	

เอสเอสไอ	การควบคมุความร้อนของโรงงานเอสเอสไอ	การใช้ไฟฟ้า

ของเอสเอสไอ	และการขนส่งสินค้าของเอสเอสไอ	 โครงการค่าย 

นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ บริษัทร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต	1	จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่าย

เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่บางสะพานจ�านวน	169	คน	จากการด�าเนินโครงการทั้งสิ้น	

8	 ครั้ง	 มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ ่นเยาว์ทั้งสิ้น	 826	 คน	 โครงการ 

รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 5 ธันวามหาราช 2555		กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาส	

วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	85	พรรษา	ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้สงวน

และไม้ยืนต้นจ�านวน	 985	 ต้น	 และปล่อยพันธุ์ปลาน�้าจืดจ�านวน	

1,500	ตัว	โดยมีชาวบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	1,363	คน	

2.4	 ส่งเสริมสังคม	–	จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

	

	 สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	

อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ประเพณอีนัดงีามตลอดมา	ในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมบางสะพาน		

บรษิทัจงึให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุช่วยเหลอืกลุม่ต่างๆ	ในชมุชน

ที่ได้รับความเดือดร้อน	และด�ารงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรมไทย	

ทีด่งีาม	ได้แก่	การสนบัสนนุด้านศาสนาและวฒันธรรม	สนบัสนนุ

การบรูณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กบัวดัในชมุชน	ร่วมกจิกรรม

ศาสนาและประเพณสี�าคญัในท้องถิน่	การจดักิจกรรมวนัผูส้งูอายุ 

ให้ความรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพผูส้งูวยัจ�านวน	104	คน	ในเขตอ�าเภอ

บางสะพาน	

3. การเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 
 ภาคสังคม
 

3.1	 โครงการ	SET	Awards	ด้านกจิกรรมความรบัผดิชอบ	

	 ต่อสังคม	ประจ�าปี	2555

	 เอสเอสไอในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทย	 ได้สมัครเข้ารับการพิจารณา	 รางวัลบริษัท	

จดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	

2555	(SET	Awards	:	CSR	Awards	2012)	โดยส่งข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ให้คณะกรรมการโครงการพิจารณา	และได้ผ่านการพิจารณาให	้

ผ่านเข้ารอบเพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานซึ่งได้คะแนนร้อยละ	

95.78	มากกว่าคะแนนเฉลีย่ทัง้กลุม่ถงึร้อยละ	31.62	โดยได้คะแนน

เต็ม	 ในหัวข้อ	 ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	

ต่อสงัคมของบรษิทั	ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีด้านประกอบธรุกจิ

ด้วยความเป็นธรรม	ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	ด้าน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	

ด้านการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	และด้านนวตักรรมและการเผยแพร่

นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

3.2	 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย	CSR	Network	

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
 SSI UK
 

	 ในส่วนของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ที่ประเทศอังกฤษ	 ซึ่ง	

ด�าเนนิงานโดย	SSI	UK	นัน้	เนือ่งจากโรงงานแห่งนีก้ลบัมาผลติใหม่

ในปี	 2555	หลังจากหยุดด�าเนินการไปสองปี	 สิ่งส�าคัญอันดับแรก	

ที่	SSI	UK	ได้ท�าคือการสร้างการเชื่อมโยง	SSI	UK	กับชุมชนท้องถิ่น	

โดยการร่วมประชุมหารือ	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	กับกลุ่มผู้แทน

ชุมชนในพื้นที่	 รวมถึงสโมสรกอล์ฟ	 ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน	และได้

พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้	 โดยเปิดรับ	

ทุกความคิดเห็นในการร่วมหารือ	รวมถึงความกังวลใจที่อาจเกิดขึ้น	

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	 2555	มีหลากหลายโครงการที	่ SSI	UK	 ได้ร่วมด�าเนิน

การกับคู่ค้า	 ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการท�างานที่ประเทศไทย	

ในการสนับสนุนชุมชน	 โดยร้อยละ	 30	 ของการจัดซื้อ	 (ไม่รวม	

วตัถดุบิ)	เป็นการจดัซือ้ในพืน้ที่	และร้อยละ	94	เป็นการจดัซือ้ภายใน	

ประเทศอังกฤษ	และถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะค่อนข้าง

ท้าทายต่อการด�าเนนิงานในปีแรกของ	SSI	UK	แต่คูค้่าของ	SSI	UK	

ก็เข้าใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี				

	 นอกจากนี้	 SSI	UK	 ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

มหาวิทยาลัยทีไซด์	 (Teesside	University)	ประชาสัมพันธ์องค์กร	

สู่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน	SSI	UK	 โดยการรับเข้า

ท�างานในต�าแหน่งที่มีและการรับเข้าฝึกงาน	

	 ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศอังกฤษจะแตกต่างจาก

ประเทศไทย	 และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น	 ส�าหรับปี	 2556	 SSI	 UK	

วางแผนที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้น	 และจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน

อนาคตอันใกล้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักประธานกรรมการ
•	ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท
•	ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ

ส�านักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ	(กรุงเทพฯ)

ฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนา	(กรุงเทพฯ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ	(โรงงาน)

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

ฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีต้นทุน
(โรงงาน)

ด้านธุรก ิจต่างประเทศ

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายส่งออก	กลุ่มเอ

ฝ่ายส่งออก	กลุ่มบี

ด้านธุรก ิจ	1

ฝ่ายขาย	PO	ในประเทศ

ส�านักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

ส�านักรัฐก ิจสัมพันธ์

ส�านักกิจการภายนอก	

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการเงิน
และบัญชี

สายกิจการ
สาธารณะและ

ความรับผิดชอบ
ทางสังคม

สายทรัพยากร
บุคคล

และธุรการ
สายธุรกิจ

ผังองค์กร

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	
และการตลาด

ฝ่ายบริการเทคนิค

ด้านธุรก ิจ	2

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	
กลุ่มเอ	1

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	
กลุ่มบี	1

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ	
กลุ่มบี	2

ฝ่ายสนับสนุนการขาย	1

ฝ่ายสนับสนุนการขาย	2
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คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการจัดการ

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
•	ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
•	ส�ำนักกฎหมำยกลุ่มบริษัท
•	ส�ำนักบริหำรกรุงเทพ
•	ส�ำนักกลยุทธ์องค์กร
•	ส�ำนักวำงแผนองค์กร
•	ส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยง
•	ส�ำนักจัดซื้อกลุ่ม
•	ส�ำนักโครงกำรเอสเอสไอ	ยูเค

ส�านักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท
•	ด้ำนเทคโนโลยีปฏิบัติกำร	
•	ด้ำนผู้ช�ำนำญกำรเทคโนโลยี	
•	ด้ำนพัฒนำเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์	
•	ด้ำนพัฒนำและประสำนงำน	
	 โครงกำร	

ด้านซ่อมบ�ารุง

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงเครื่องกล

ฝ่ายบริการ
สาธารณูปโภค

สายการผลิต

ผังองค์กร

ส�านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

ส�านักคลังวัสดุ

ด้านปฏิบัติการ

ฝ่ายวางแผน
และควบคุมการผลิต

ฝ่ายผลิต	HSM

ฝ่ายผลิต	HFL	และ	PO

ฝ่ายจัดการคลังสินค้า
และวัตถุดิบ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
โลหการ
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ทั้งหมด	6	คณะ	คือ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่	ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการ

จดัการ	ซึง่คณะกรรมการแต่ละคณะจะมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	คณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วย	

กรรมการจ�านวน	14	คน	ประกอบด้วย

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน

•	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 5	 คน

•	 กรรมการอิสระ	 8	 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย		

	 1.	นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	 ประธานกรรมการ	

	 		 บริษัท

	 2.	นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 รองประธานกรรมการ	

	 		 บริษัทและกรรมการ	

	 		 อิสระ

	 3.	นางเกษรี	ณรงค์เดช	 กรรมการบริษัท		

	 		 และกรรมการอิสระ

	 4.	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 5.	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 6.	นางธาริษา	วัฒนเกส	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 7.	นายประทีป	บุปผาอินทร์	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 8.	นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 9.	นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	 กรรมการบริษัท	

	 		 และกรรมการอิสระ

	 10.	นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 กรรมการบริษัท

	 11.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการบริษัท

	 12.	นายกมล	จันทิมา	 กรรมการบริษัท

	 13.	นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท

	 14.	นายวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท

หมำยเหตุ	:	ล�าดับที่	6	ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	ตั้งแต่วันที่	22	

กุมภาพันธ์	2556	

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

(1)	 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั	ต้องมกีรรมการอสิระอย่าง

น้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท	 แต่ต้อง	

ไม่น้อยกว่าสามคน		

(2)	 กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท	ต้องเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 (ก)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุน้

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 (ข)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	

ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย

ล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บรษิทั	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
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ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

	 (ค)	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	

พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู ้ถือหุ้น	

รายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น	

ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 (ง)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี

อ�านาจควบคมุของบรษิทั	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง		

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการท�า

รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่า	

หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอื

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม		

ค�า้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึพฤตกิารณ์

อืน่ท�านองเดยีวกนั	ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่อง

ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	

ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย

อนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี	้

ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

	 (จ)	 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ	่

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วน	

ของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 (ฉ)	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวม

ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน		

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บรษิทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง		

	 (ช)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน

ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 (ซ)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 หรือ	

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือ

หุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั

อื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน	

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

โครงสร้างการจัดการ



รายงานประจําปี 2555 036
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

	 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลงัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะ

เป็นไปตามวรรคหนึ่ง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับ	

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ

บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	โดยมกีารตดัสนิใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

หมำยเหตุ

•	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายความว่า	บุคคลตามมาตรา	258	แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของ

จ�านวนหุน้ทีม่สีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของกจิการนั้น	และการถอืหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้น

ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

•	 หุ้นส่วน	หมายความว่า	บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานสอบบัญชี	

หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี	หรือรายงาน

การให้บริการทางวิชาชีพ	(แล้วแต่กรณี)	ในนามของนิติบุคคลนั้น

•	 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	หมายความว่า	กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นผูบ้รหิาร	กรรมการทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิารและกรรมการทีม่อี�านาจลงนาม

ผูกพัน	เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

ไว้แล้ว	และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

•	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หมายถึง	บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มี

บริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ	 นายวิทย์		

วิริยประไพกิจ	หรือนายกมล	จันทิมา	หรือนายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	

หรือนายปิยะ	 วิริยประไพกิจ	หรือนายวิน	 วิริยประไพกิจ	กรรมการ

สองในห้าคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

	 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	

ใหถ้อืวา่มผีลผกูพนับรษิทัไดภ้ายใตข้อ้จ�ากดัในการลงลายมอืชือ่ของ

ผู้รับมอบอ�านาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนด	คณะกรรมการ

อาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตักิารอยา่งใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

	 3.	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

	 4.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น	

การประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท	 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม

วิสามัญ	 ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร	หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ

จ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้

ทั้งหมด	หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน	 ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้	

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	ได้เข้าช่ือกัน

ท�าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้โดยชัดเจน	 ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เปน็การประชมุวสิามญั	ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้รอ้งขอ	คณะกรรมการตอ้ง

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

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่	 และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

	 	ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อ เลขานุการบริษัทต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว	

และให้แจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด	

หลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย

โครงสร้างการจัดการ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ

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

(ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2554	ถึงวันที่	29	มิถุนายน	2557)	ดังนี้

1.		นางเกษรี	ณรงค์เดช	 ประธานกรรมการ

	 		 ตรวจสอบ

2.		นายประทีป	บุปผาอินทร์	 กรรมการตรวจสอบ

3.		นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง	 3	 คนดังกล่าว	 มีความรู ้และ

ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน	

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 1.	สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เพียงพอ

	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	

Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิผล	 รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส�านัก	

ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	

โยกย้าย	เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

	 3.	สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

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�าหรอืความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน	ด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัท

	 8.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

	 9.	ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบ

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผล	

กระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ

บริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ

บริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

	 	9.1	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	9.2	 การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง	

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

	 	9.3	 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		

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

กฎหมายดังกล่าว		

โครงสร้างการจัดการ
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	10.	รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

	11.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม	

หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	 วาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 (ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	2554	ถึงวันที่	 31	

สิงหาคม	2557)	ดังนี้

	 1.	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 ประธานกรรมการสรรหา

	 		 และก�าหนดค่าตอบแทน

	 2.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการสรรหา

	 		 และก�าหนดค่าตอบแทน

	 3.	นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 กรรมการสรรหา

	 		 และก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต	หน้ำที	่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 1.	คัดเลือก	 สรรหาบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่	อย่างมีหลักเกณฑ์	และ

โปร่งใส	รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นแนะน�า	(ถ้ามี)

	 	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้	 ความสามารถ	

ความเป็นอิสระ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง	 ด้วย

ความซื่อสัตย์	 สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	

มอีายทุีเ่หมาะสม	มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	และมจีติใจทีส่มบรูณ์	

สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ		มีการเตรียม

ตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี	 มีส่วนร่วมสร้างสรรค	์

ในการประชุม	มีความตรงไปตรงมา	มีความกล้าหาญในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม	มีประวัติการท�างานและจริยธรรมที่ดีงาม

	 	ทัง้นี	้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะให้

ความส�าคญัตอ่ผูม้ทีกัษะ	ประสบการณ	์วชิาชพี	คณุสมบตัเิฉพาะใน

ด้านต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่	 และมีความจ�าเป็นต่อ

ธุรกิจก่อนเป็นล�าดับต้น	 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามสมบรูณ	์และเปน็ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิทั	นอกจากนี้

จะพิจารณาถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่ง	

ในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่	 และ	

พิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน	 (Conflict	 of	 Interest)	

ของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

	 2.	ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ	 จากคณะกรรมการบริษัท	 (ถ้ามี)	

เพือ่ประกอบการพจิารณาคดัเลอืกสรรหาด้วย	ก่อนน�าเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 เพื่อพิจารณา	

ต่อไป

	 3.	พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ

กรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัท	

แต่งตั้งขึ้น	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึง	

ค่าเบี้ยประชุม	 โบนัสประจ�าปี	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อ	

หุน้สามญัของบรษิทั	และผลประโยชนอ์ืน่ๆ	ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและไมใ่ช่

ตวัเงนิดว้ย	รวมทัง้พจิารณาโครงสรา้งคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู		

โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน		

และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

	 4.	พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น	

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร	

ระดบัสงู	โดยพจิารณาเทยีบเคยีงกบัแนวทางปฏบิตัใินอตุสาหกรรม

และแนวปฏบิตับิรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของ

บริษัทด้วย

	 5.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

อนัเกีย่วเนือ่งกบัการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการ
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อนึ่ง	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจ

หาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทนเมื่อเหน็ว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม	รวมทัง้

ให้กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและ	

เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด้วย	 โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 3	คน	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	

คราวละ	3	ปี	(ตัง้แต่วนัที	่4	ธนัวาคม	2553	ถงึวนัที	่3	ธนัวาคม	2556)	

ดังนี้

	 1.	นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 ประธานกรรมการ	

	 		 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 2.	นายกมล	จันทิมา		 กรรมการก�ากับดูแล

	 		 กิจการที่ดี

	 3.	นายประทีป	บุปผาอินทร์		 กรรมการก�ากับดูแล

	 		 กิจการที่ดี

ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 1.	เสนอทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ

และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล	

	 2.	พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติใน	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการ

บริษัท	

	 3.	ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม

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	 และแนวปฏิบัติ	

ทีเ่กีย่วข้องตามความเหมาะสม	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

	 7.	พจิารณาว่าจ้างทีป่รกึษาเฉพาะกจิจากภายนอกเกีย่วกบั

เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสม	

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 8.	ให ้กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได ้รับการอบรม	

เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้	ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

	 9.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	10.	รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส	

อันควร	 อย่างน้อยปีละสองครั้ง	 และต้องรายงานโดยพลันต่อ	

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง	

ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 รวมทั้งให้ความเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

	11.	รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ

ทราบเป็นประจ�าทกุปี	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

ของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน	วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	

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

	 1.	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 ประธานกรรมการ

	 		 บริหารความเสี่ยง

	 2.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 กรรมการบริหาร

	 		 ความเสี่ยง

	 3.	นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 กรรมการบริหาร

	 		 ความเสี่ยง

ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง

	 1.	สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	และ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 2.	ก�ากบัดแูลการพฒันาและการปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

	 3.	สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ตดิตามความ

เสี่ยงที่ส�าคัญและด�าเนินการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

	 4.	ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง	รวมถึง

ปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบ

	 5.	ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก	 เมื่อเห็นว่ามีความ

จ�าเป็นและเหมาะสม	 รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้

ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องต่อการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง	โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	

	 6.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

	 7.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต ้องรายงานผล	

การประชมุหรอืรายงานอืน่ใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

6. คณะกรรมการจัดการ
 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	คณะกรรมการจดัการประกอบด้วย

ผู้บริหารจ�านวน	6	คน	ดังนี้

	 1.	นายวิน	วิริยประไพกิจ	 ประธานกรรมการจดัการ

	 2.	นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์		 กรรมการจัดการ

	 3.	นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช	 กรรมการจัดการ

	 4.	นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง	 กรรมการจัดการ

	 5.	นายนาวา	จันทนสุรคน	 กรรมการจัดการ

	 6.	นายณรงค์ฤทธ์ิ	โชตินุชิตตระกูล	 กรรมการจัดการ

ขอบเขต	หน้ำที	่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรจดักำร

	 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/หรอืจ�ากดัขอบเขตโดยแผนภมูกิารอนมุตัภิายใต้อ�านาจด�าเนนิ

การ	(Authorisation	Chart)	ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

	 4.	ด�าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	

มอบหมาย

ผู้บริหำรของบริษัท	 เลขำนุกำรบริษัท	 และเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรชุดย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2555	ประกอบด้วย	

	 1.	นายวิน		วิริยประไพกิจ

	 	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	SSI	

	 	และประธานคณะกรรมการจัดการ

	 2.	นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช

	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการเงินและบัญชี

	 	และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง	

	 	ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายธรุกจิ	

	 4.	นายนาวา	จันทนสุรคน	

	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	และรักษาการ	ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

	 	สายกจิการสาธารณะและความรบัผดิชอบทางสังคม

	 5.	นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	 	

	 	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี	

	 	และรกัษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายการผลติ

	 6.	นายณรงค์ฤทธ์ิ	โชตินุชิตตระกูล

	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		

	 	ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการ



	 7.	นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	

	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 8.	นายชัยภัทร	เขมาภิรักษ์	

	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 9.	นายยงยุทธ	มลิทอง

	 	เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	10.	นางวรรณี	สิริกาญจน	

	 	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	11.	นายสุรศักดิ์	งามสิทธิพงศา

	 	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : 		

*	 ล�าดับที่	 7	 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท	 ตั้งแต่วันที่	 1	

	 มิถุนายน	2555	

**	 ล�าดับที่	 8	 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท	 ตั้งแต่วันที่	 16	

	 มิถุนายน	2555	

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

	 1.	จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน	 ทั้งในระยะสั้นและ	

ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท

	 2.	จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล	 เพื่อชี้แจงให้

บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

	 3.	ปฏิบัติงานและด�าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมาย	 ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับของ

บริษัท	 และอ�านาจด�าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

ธุรกิจปกติของบริษัท

	 4.	จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่างๆ	 ให้คณะ

กรรมการบรษิทัได้รบัทราบอย่างทนัต่อเหตกุารณ์	โดยให้มกีารจดัท�า

รายงานอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

	 	4.1	 รายงานสภาวะการด�าเนนิงาน/ผลประกอบการของ

บริษัท	 การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 รวมทั้งปัจจัยต่างๆ	ทั้ง

ภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ให้ทันต่อเหตุการณ์

	 	4.2	 จัดให้มีการทบทวน	 ปรับปรุงแผนงาน	 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้	 รวมทั้งจัด

ให้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านกฎระเบียบ	 สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ	 โอกาสทางธุรกิจ	

เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
	

1.  การสรรหากรรมการบริษัท

	บริษัท ได้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทน	เพือ่ท�าหน้าทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชือ่

เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่	แล้ว

น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาต่อไป	โดยมรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นหวัข้อเรือ่งโครงสร้าง

การจดัการ	ล�าดบัที	่3	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.  การสรรหาผู้บริหาร

	คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการจัดการ	

เป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู ้ 	 ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท	ทั้งนี้	

เมือ่ได้ด�าเนนิการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ทราบ

ต่อไป

	นอกจากนี	้บรษิทัยงัจดัให้มแีผนทดแทนต�าแหน่ง	(Succession	

Plan)	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในที่จะด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทั
	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้าง

มาก	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	(1)	ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้

นั้นถืออยู่

	(2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม	 (1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้		

ในกรณทีีเ่ลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะ

ต้องใช้คะแนนเสยีงทัง้หมดทีม่อียูต่าม	(1)	นัน้	ลงคะแนนให้แก่บคุคล

แต่ละคนซึง่ตนประสงค์จะเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	โดยจะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	(3)	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็น	

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

รายงานประจ�าปี 2555 041
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ



รายงานประจ�าปี 2555 042
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555

เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

	 1.	 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	 3	

ธันวาคม	2550	 เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง	 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	คน	และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันมี	3	คนด้วยกัน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2553	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2553	จนถึงวันที่		3	ธันวาคม	2556	รายชื่อของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันมีดังนี้

	 	 1.	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์		 เป็น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 2.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 	 เป็น	กรรมการบริหารความเส่ียง

	 	 3.	นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 	 เป็น	กรรมการบริหารความเส่ียง

	 2.	 2.1	 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 โดยพิจารณาสอบทาน

รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญ	และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง	 รวมถึงน�าเสนอนโยบาย

การบรหิารความเสีย่ง	รวมทัง้ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาระบบบรกิารความเสีย่งใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัทราบ	เพือ่ชว่ยแบง่เบาภาระ

ของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	

	 	 	 ในปี	2555	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ท�าการพจิารณาทบทวนและปรกึษาหารอืกบัฝ่ายจดัการเป็นรายไตรมาสเกีย่ว

กับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทส�าหรับไตรมาสที่	4	ปี	2554	และไตรมาสที่	1,	2	และ	3	ของปี	2555	ตามที่คณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยงได้เสนอมา	ซึ่งเป็นการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของไตรมาสที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับการประเมินความเสี่ยงและมาตรการ

การบริหารความเสี่ยงส�าหรับไตรมาสดังกล่าวที่ได้ประเมินไปแล้วล่วงหน้า	 เพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้นและให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินการบริหาร	

ความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	พร้อมกับพจิารณาปัจจัยเสี่ยงและมาตรการการบริหารความเสี่ยงส�าหรับไตรมาส

ถดัไป	เพือ่เตรยีมพร้อมกบัสถานการณ์ความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อบรษิทัในอนาคต	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ได้พิจารณาความเสี่ยงหลักที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านการตลาด	 ความเสี่ยงด้านการผลิต	 และความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท		

และประเมนิความเหมาะสมของขนาดและระดบัความเสีย่งให้สามารถสะท้อนความเป็นจรงิในช่วงเวลานัน้ๆ	เพือ่เป็นการเตอืนถงึความรนุแรง

ของแต่ละความเสีย่งให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	ส�าหรบัความเสีย่งทีส่�าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทัและจ�าเป็นต้องมมีาตรการจดัการ

เพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินการ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงประเด็นดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวัง		

เช่น	 ให้เฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์การแข่งขันของตลาดในปี	 2555	 ซึ่งมีการแข่งขันจากสินค้าที่มีการทุ่มตลาด	 สินค้าเหล็ก	

เจือโบรอน	 ในขณะที่การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดต่างประเทศจากสภาพเศรษฐกิจที่ยัง	

ไม่แน่นอนในหลายภูมิภาค	ท�าให้ปริมาณและราคาขายลดลงในช่วงครึ่งปีแรก	และเสนอให้ประมาณการสภาพคล่องไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมิน

สถานการณ์ในกรณีที่มีปริมาณการขายต�่ากว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้	 เพื่อให้สามารถหามาตรการจัดการกับสภาพคล่อง	การบริหารการขายและ

การบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้ทันต่อสถานการณ์		

	 	 2.2	 ส�าหรับยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจต้นน�า้เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้

ความเหน็ทีส่�าคญัและเสนอแนะให้มกีารด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเกีย่วกบับรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	ยเูค	จ�ากดั	(Sahaviriya	

Steel	Industries	UK	Limited)	ธุรกิจเหล็กต้นน�้าผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ	โดยเห็นถึงความส�าคัญ

ของการแก้ปัญหาสภาพคล่องจากการลงทุนที่ใช้เงินจ�านวนมากในการเข้าซื้อกิจการและการด�าเนินการตามแผนการปรับปรุงเตาหลอม	

หลงัจากการเข้าซือ้ทีข่ยายเวลาในการด�าเนนิการออกไปจากก�าหนดการทีต่ัง้เป้าหมายไว้เดมิ	จนกระทัง่สามารถเริม่ด�าเนนิการผลติเหลก็แท่ง

แบนได้ในเดอืนเมษายน	2555	และเริม่ส่งออกสนิค้าเหลก็แท่งแบนมายงับรษิทัได้ในเดอืนพฤษภาคม	2555	รวมทัง้เหน็ว่าจะต้องมกีารตดิตาม

ความคืบหน้าของการด�าเนินการผลิตเหล็กแท่งแบนของ	SSI	UK	อย่างต่อเนื่อง	ให้ด�าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ
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และปริมาณการผลิต	เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มีคุณภาพ	มีปริมาณที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม	ส่งเสริมให้ธุรกิจเหล็กแผ่น

รีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทมีความแข็งแกร่งในระยะยาว	ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัท

	

	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถงึความส�าคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุถงึสิ่งที่มุ่งหวงัและได้ตั้ง

เป้าหมายไว้	จึงได้เสนอแนะให้มีการก�าหนด	ประเมิน	และติดตามการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ	

ท่ีจะท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุถึงส่ิงท่ีได้มุ่งหวังและได้ต้ังเป้าหมายไว้	โดยเช่ือว่าการท่ีบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีและด�าเนินการ

อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง	จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด�าเนินงานในทุกด้าน	ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	

คู่ค้า	ตลอดจนผู้ถือหุ้นได้

	 	 		 	 	 ดร.ทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์
	 	 		 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

		 	 		 	 	 30	มกราคม	2556

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555
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การบริหารความเสี่ยง

ตลอดปี	2555	บรษิทัได้ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็น

ระบบ	มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากทุกสายงานหลักในฐานะเจ้าของความเสี่ยง	 (Risk	

Owner)	 โดยมีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่ส�าคัญใน

การประเมนิระดบัความเสีย่งพร้อมทัง้พจิารณาความเสีย่งใหม่ทีเ่กดิขึน้

ระหว่างปี	 และรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญเป็นราย

ไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งให้ความเห็นและ	

ข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 จากนั้นคณะ

กรรมการตรวจสอบอาจมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิม่เติมจากคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ	ความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ที่ส�าคัญในปี	2555	สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการตลาด
	

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณ

ความต้องการบริโภคเหล็ก

ในปี	 2555	 เป็นปีที่ปริมาณการใช้เหล็กของโลกยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาได้จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก	หรือ	

World	Steel	Association	(WSA)	ซึ่งระบุว่าปริมาณการผลิตเหล็ก

ดิบของโลกในปี	 2555	มีปริมาณการผลิตที่	 1,548	ล้านตัน	สูงขึ้น	

ร้อยละ	1.2	เมือ่เทยีบกบัปี	2554		ส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ในปี	 2555	สามารถสรุปปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นและมีผลต่อ

ราคาขาย	ปริมาณการขายและส่วนตา่งระหว่างราคาขายและราคา

วัตถุดิบของบริษัท	ได้ดังต่อไปนี้

	 1)	 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศ

ยโุรป		สหรฐัอเมรกิา	และประเทศจนี	ซึง่มผีลกระทบต่อความผนัผวน

ของราคาเหล็กโลกและราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ

	 2)	 เหลก็แผ่นรดีร้อนเจอืโบรอนและเจอืธาตผุสมอืน่ๆ	เลีย่ง

อากรน�าเข้าจากต่างประเทศ	เช่น	ประเทศจีน	เกาหลีใต้	และอินเดีย	

จ�านวนประมาณ	1.5	ล้านตนั	ทีถ่กูน�าเข้ามาในปรมิาณทีส่งูขึน้	1	เท่า

ตัวเมื่อเทียบกับปี	 2554	ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขายและราคาขาย

ภายในประเทศ	

	 3)	 ความผันผวนของปริมาณและราคาของวัตถุดิบเหล็ก

แท่งแบนทีบ่รษิทัน�าเข้าจากต่างประเทศซึง่กระทบโดยตรงกบัต้นทนุ

ของสินค้า	

	 4)	 ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันภายในประเทศ	 โดยใน

ปี	2555	อตุสาหกรรมรถยนต์เป็นอตุสาหกรรมทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ที่	2.45	ล้านคัน	สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า	

ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่	1.46	ล้านคัน		นอกจากนี้ภาวะการฟื้นตัว

ของภาคอตุสาหกรรมหลงัจากประสบปัญหามหาอทุกภยัไทยปลาย

ปี	 2554	และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้บริษัท

ประเมนิว่าตวัเลขการบรโิภคเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนภายในประเทศ

จะปรับตัวดีขึ้นเป็น	6.86	ล้านตัน	หรือสูงขึ้นร้อยละ	17.9	เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา

	จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการเหล็ก

จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น	บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง

และด�าเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจากปัจจัย

ภายนอกและอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทั	โดยมาตรการเพือ่

ลดความเสี่ยงที่ส�าคัญมีดังนี้
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	(1)	 บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคา

ที่จะท�าให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตาม

ที่ต้องการและในจ�านวนที่คาดว่าจะขายได้	 โดยที่การด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทนั้นจ�าเป็นต้องมีสินค้าคงคลังซึ่งประกอบด้วย

วัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขาย

และการผลิตของบริษัทสามารถด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาและลดค่าใช้จ่ายในการจดัเกบ็

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	

	(2)	 มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษ	ซึ่งมี

มูลค่าเพิ่ม	และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

	(3)	 ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศเพื่อ

น�ามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับ	

การสั่งซื้อและการน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ	

ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง

วตัถดุบิทีม่คีณุภาพสงู	ราคาต�า่	ปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ	

และสามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น

	(4)	 ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน

และสินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ให้สอดคล้องกับ	

การประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของ

วตัถดุบิและสนิค้าคงคลงั	เพือ่ลดความเสีย่งจากผลกระทบของราคา

ในเชิงลบ	

	(5)	 ด�าเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย	และ

เร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น

	(6)	 ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�าเข้าจาก

ต่างประเทศและนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชิด	

และด�าเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการผลิต
	

ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต

ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน	บริษัทมีความเสี่ยงด้าน

การผลิตทั้งที่มาจากเครื่องจักร	 กระบวนการผลิต	 และเทคโนโลย	ี

ในการผลิต	โดยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

และเทคโนโลยีในการผลิต	ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร

ส�าคญัทีอ่าจเสยีหายจากการใช้งาน	ความเสีย่งจากกระบวนการผลติ

ที่ไม่เหมาะสมท�าให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของลูกค้า

หรือไม่สามารถผลิตสินค้าบางเกรดได้	 รวมถึงความเสี่ยงจาก	

ความสูญเสียของกระบวนการผลิต	(Yield	Loss)	จ�านวนมาก	และ

ความเสี่ยงจากเครื่องจักรไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอะไหล่ล้าสมัย	

(Obsolete	Part)	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่น

รีดร้อน	หรืออาจท�าให้ต้องหยุดการผลิต	 และมีผลต่อเนื่องต่อการ	

ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ต่อการผลติ	บรษิทัมขีัน้ตอน

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาและบริหาร	

ความเสีย่ง	จดัท�าแผนบรหิารวสัดคุงคลงัเพือ่เตรยีมอะไหล่ส�ารองให้มี

ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมี

ความแม่นย�าสูงโดยการติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว	 (Surface	

Inspection	System)	เพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบ	Real	Time	ซึ่ง

จะท�าให้สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันท	ี

ที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ	 ท�าให้ลดการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพ

จ�านวนมากได้	และบรษิทัยงัมกีารจดัหาระบบอตัโนมตัใินการบรหิาร

คุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อลดการ	

ผดิพลาดจากการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน	ท�าให้ระดบัคณุภาพสนิค้า

ที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม�่าเสมอ	นอกจากนี้	บริษัทยังส่งเสริม

การบริหารความเสี่ยง
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ให้มีคณะท�างานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา

แต่ละด้านให้ลดลงอีกด้วย	 โดยคณะท�างานจะท�าหน้าที่ในการ

วิเคราะห์	วางแผนการปรับปรุงและด�าเนินการ	โดยมีโครงการต่างๆ	

ดังนี	้ 1.	 โครงการ	Zero	Scrap	2.	 โครงการลดอุณหภูมิเผาไหม้ใน	

เตาเผา	3.	โครงการ	Cut	Sheet	100%	4.	โครงการลด	Grip	Mark		

5.	 โครงการลด	Hot	 Rolling	 Fold	ที่เครื่องรีดละเอียดและเครื่อง	

ม้วนเก็บ	เป็นต้น	

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

วตัถดุบิเหลก็แท่งแบนเป็นวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติสนิค้า

เหลก็แผ่นรดีร้อนของบรษิทัและต้องน�าเข้าจากผูผ้ลติในต่างประเทศ	

บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านการจัดหาและน�าเข้าวัตถุดิบจากแหล่ง

ผลิตในต่างประเทศซึ่งอาจเกิดการขาดแคลนหรือต้องใช้เวลา	

การขนส่งนาน	ท�าให้วัตถุดิบที่เข้ามามีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจาก

แผนการสั่งซื้อที่วางไว้	 รวมทั้งความไม่แน่นอนด้านคุณภาพ	และ

ต้นทุน	รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่มีกระทบต่อราคาสินค้า	อาจส่งผล

ให้ไม่สามารถประเมินราคาขายสินค้าที่แน่นอนและเสียโอกาสใน

การตอบรับค�าสั่งซื้อ	มีความเสี่ยงท�าให้เกิดของเสียในกระบวนการ

ผลติ		การส่งมอบล่าช้า	รวมถงึท�าให้การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ล่าช้า

ไปจากแผนที่วางไว้ได้

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทบริหารความเสี่ยงด้าน	

การจัดหาวัตถุดิบโดยได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจโรงถลุง

เหล็ก	ณ	 สหราชอาณาจักร	 (SSI	 UK)	 ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการผลิต	

เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2555	 เป็นต้นมา	ท�าให้บริษัทมี	

แหล่งวตัถดุบิเหลก็แท่งแบนทีแ่น่นอน	มคีณุภาพตามทีต้่องการ	และ

มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้อง	

ตามความต้องการของลูกค้า	 โดยมีระบบการตรวจสอบวัตถุดิบ	

ล่วงหน้า	 (Advance	Raw	Material	 Inspection)	ร่วมกับ	SSI	UK		

รวมทั้งมีระบบการประเมิน	 จัดอันดับ	ตรวจสอบ	ควบคุมคุณภาพ	

กับผู ้ผลิต	 และระบบควบคุมและติดตามสถานะวัตถุดิบ	 ท�าให้	

บริษัทมีเสถียรภาพและความแข็งแกร่งด ้านวัตถุดิบมากขึ้น		

สามารถขยายตลาดและมุ่งสู่การเป็นผู ้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน	

คณุภาพสงู	ทีม่กีารสร้างสรรค์นวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็และบรกิาร

ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ด้านภัยธรรมชาติ 

พืน้ทีต่ัง้โรงงานเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนอยูบ่รเิวณทีลุ่ม่และ

ใกล้กับทะเลซึ่งฤดูมรสุมมักจะเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง	 เช่น	 เกิด

วาตภยั	อทุกภยั	ท�าให้เกดิน�า้ท่วม	รวมถงึยงัมโีอกาสเกดิแผ่นดนิไหว	

และโรคระบาด	 ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นจะก่อให้เกิด	

การสูญเสียโอกาสในการผลิต	การส่งมอบ	และอาจร้ายแรงจนเป็น

สาเหตุให้พนักงานเสียชีวิต	หรือบาดเจ็บได้	

บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิด

จากภยัธรรมชาตใิห้มผีลกระทบกบัโรงงานและพนกังานให้น้อยทีส่ดุ

เมือ่เกดิเหตกุารณ์ดงักล่าวขึน้	โดยได้มกีารจดัท�าแนวป้องกนัน�า้ท่วม

พื้นที่เสี่ยงที่เคยท�าให้เครื่องจักรเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย	

เมื่อปี	 2548	 โดยปัจจุบันได้มีการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อเฝ้า

ติดตามข่าวสาร	ทีมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	และเตรียมอุปกรณ์

ต่างๆ	 เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้เพื่อรับมือกับ

ภยัธรรมชาต	ิและยงัได้ตัง้สถานวีทิยสุมคัรเล่นไว้คอยตดิตามข่าวสาร

จากภายนอกกรณีที่เครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ	ไม่สามารถใช้งานได้

ด้านอัคคีภัย  

โรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนมคีวามเสีย่งต่อการเกดิ

อคัคภียัอนัเนือ่งจากกจิกรรมต่างๆ	ในโรงงาน	เช่น	กระบวนการผลติ	

การซ่อมบ�ารุง	 เป็นต้น	 ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงาน	อาจจะ

รุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต	การส่งมอบ	และ

อาจร้ายแรงจนเป็นสาเหตุให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

	บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก	

อัคคีภัย	โดยลดโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้จากกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
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ในโรงงาน	 และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์

ต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	 โดยมีการฝึกซ้อมสถานการณ์

จ�าลองเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 บริษัทยังได้พัฒนาระบบ	

การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยเฉพาะขึ้นมา	 เพื่อค้นหา	

ความเสีย่งทีแ่ฝงอยูแ่ละก�าหนดมาตรการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม	

นอกจากนี้	 บริษัทมีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมภัยธรรมชาติในเรื่อง

อุทกภัย	พายุลมแรง	สึนามิ	ฟ้าผ่า	แผ่นดินไหว	แผ่นดินถล่ม	 เพื่อ	

ลดความเสียหายโดยความคุ้มครองจะครอบคลุมความเสียหายใน

ด้านทรพัย์สนิ	การหยดุชะงกัทางธรุกจิ	ความเสยีหายของสนิค้าและ

ผลติภณัฑ์ทีเ่กดิจากเหตกุารณ์ดงักล่าว	และกรมธรรม์ยงัได้คุม้ครอง

ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

ด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ	 ด้าน	 เพื่อให้

ครอบคลมุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคม

ความเป็นอยู่	 ด้านความปลอดภัย	 รวมถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชน

ในพืน้ที	่และเพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่อียูไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนภายนอก	บริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ISO14001:2004	 มีการติดตาม	

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	

บริษัทได้เลือกใช้เชื้อเพลิงน�้ามันเตาที่มีก�ามะถันต�่าไม่เกินร้อยละ	2	

มกีารควบคมุตรวจสอบอปุกรณ์ระบบบ�าบดัอากาศและระบบบ�าบดั

น�้าให้พร้อมใช้งานเสมอ	มีการน�าน�้าที่บ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมา

ใช้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก	ผลการตรวจวัด

คณุภาพอากาศและน�า้ไม่เกนิมาตรฐานทีร่าชการก�าหนด	ด�าเนนิการ

ตรวจประเมินบริษัทรับก�าจัดกากของเสียและใช้บริการบริษัทรับ

ก�าจัดกากที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	นอกจากนี้

ยังได้มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพื่อ	

ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	

ในด้านสงัคมและชมุชน	บรษิทัได้มกีารประสานงานกบัชมุชน

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังและร่วมแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดย

เร็ว	มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่	 อาทิ	 โครงการร้อยความดี		

พันดวงใจ	 เอสเอสไออาสา	 โครงการรักในหลวง	 รักษ์บางสะพาน		

5	 ธันวามหาราช	 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน	 โครงการ

เยาวชนอาสาปันน�้าใจสู่สังคม	โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน	 เป็นต้น	และเผยแพร่ข้อมูลการจัด

กิจกรรมเพื่อชุมชนในการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนการจัดตั้ง

สภาผูน้�าชมุชนและโครงการสหวริยิาร่วมพฒันาเป็นประจ�าทกุเดอืน	

อกีทัง้ด�าเนนิการตามมาตรการของโครงการควบคมุความปลอดภยั

ด้านการขนส่งเครือสหวิริยา	 เพื่อให้การด�าเนินการขนส่งสินค้า	

เข้าออกจากโรงงานอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย	

ความเสี่ยงด้านการเงิน			
	

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เนือ่งจากการซือ้เหลก็แท่งแบนซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ

ของบริษัทเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งจ�านวน	ท�าให้บริษัทมี

ภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(Foreign	Currency	

Exposure)	 ในขณะที่รายรับของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายใน

ประเทศ	 บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา	

แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น	 อันเป็นผลมาจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนม	ี

ความผันผวน	จนอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท

	ในปี	 2555	 บริษัทพยายามบริหารจัดการความเสี่ยงจาก	

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว	 โดยมีการติดตาม

ดูแลภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 (Foreign		

Currency	Exposure)	เป็นประจ�า	ตดิตามความเคลือ่นไหวของอตัรา

แลกเปลี่ยนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 เพื่อบริหาร	

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 และพยายามเพิ่มยอดรายรับที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศเพื่อรองรับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 (Natural	

Hedge)	 แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงท�าให้บริษัทไม่สามารถ

การบริหารความเสี่ยง



รายงานประจ�าปี 2555 048
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

เพิม่ยอดรายรบัต่างประเทศตามเป้าหมายได้	ส่งผลให้บรษิทัยงัคงมี

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นสงู	ซึง่บรษิทักไ็ด้น�าเครือ่งมอืป้องกนั

ความเสี่ยงด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

(Forward	Contract)	มาใช้	โดยควบคมุดแูลให้ภาระรายจ่ายคงค้าง

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการ

บรษิทัก�าหนดไว้	ทัง้นีเ้พือ่ความยดืหยุน่ในการบรหิารความเสีย่ง	และ

เพื่อการจ�ากัดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่ทางการค้า	เป็นความเสีย่งทีเ่กดิ

จากการที่ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ	

ข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายทีไ่ด้ตกลงร่วมกนัไว้ได้	ท�าให้ไม่สามารถช�าระ

หนีไ้ด้เมือ่ครบก�าหนด	ซึง่อาจส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัได้

เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้	 บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า	 โดยการก�าหนดวงเงิน	

สนิเชือ่การค้าให้แก่ลกูค้าแต่ละรายตามการวเิคราะห์ความต้องการ

ซื้อสินค้าและความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ	และ

มกีารทบทวนเป็นประจ�า	โดยวงเงนิดงักล่าวต้องได้รบัการอนมุตัเิป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารทีม่อี�านาจในการอนมุตักิารให้สนิเชือ่

ทางการค้า	นอกจากนี้	ยังมีการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงใน

ด้านนี้อย่างสม�า่เสมอด้วยการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

ทุกรายให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	 และติดตามควบคุม	

การช�าระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้มีการช�าระเงินตรงตาม

ก�าหนดและไม่มหีนีค้งค้าง	รวมทัง้ให้ฝ่ายจดัการรายงานต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการจดัการทราบเป็นประจ�าทกุเดอืนเกีย่วกบัคณุภาพของ

ลูกหนี้การค้า	โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้เกินก�าหนดช�าระ	และผล

การตดิตามการช�าระหนีข้องลกูหนีร้ายนัน้ๆ		นอกจากนี้	บรษิทัยงัได้

ก�าหนดเงือ่นไขให้ลกูค้าบางรายต้องวางเงนิมดัจ�าในอตัราร้อยละ	10	

ถงึ	15	ของมลูค่าสนิค้าทีส่ัง่ซือ้	หรอืเรยีกหลกัประกนัก่อนด�าเนนิการ

ส่งมอบสนิค้า	ณ	สิน้ปี	2555	บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าเท่ากบั	3,852	ล้าน

บาท	และไม่มีลูกหนี้ที่มียอดหนี้คงค้างเกินก�าหนดช�าระ	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่บริษัท	

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ	 เมื่อครบก�าหนดอัน

เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด	 หรือ	

ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทได้	

ในปี	2555	บรษิทัมหีนีส้นิเพิม่ขึน้จากการจดัหาเงนิทนุเพิม่เตมิ

ในรูปของการกู้ยืมเพื่อการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงถลุง

เหล็กเพื่อผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเหล็กแท่งแบน	และมีผลประกอบ

การตดิลบ	ทัง้จากผลประกอบการทีต่ดิลบของบรษิทัย่อยจากความ

ล่าช้าในการเริ่มต้นผลิตเหล็กแท่งแบน	 รวมทั้งผลประกอบการ	

ที่ติดลบของบริษัทและบริษัทย่อยจากภาวะความผันผวนของ

อุตสาหกรรมเหล็ก	อย่างไรก็ตามบริษัทก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนิน

การตามแนวทางการเพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบ

เบด็เสรจ็	(Comprehensive	Financial	Plan)	ซึง่อนมุตัโิดยทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เพื่อให้โครงสร้างหนี้สินต่อทุนกลับมาอยู่ใน	

ระดับที่เหมาะสม	 นอกเหนือจากนี้แล้ว	 บริษัทมีการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน

ซึง่เป็นเครือ่งวดัสภาพคล่องทีส่�าคญัอย่างหนึง่	ณ	สิน้ปี	2555	บรษิทั

มอีตัราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน	เท่ากบั	0.71	เท่า	

ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสิน้ปี	2554	ซึง่เท่ากบั		0.84	เท่า		โดยบรษิทั

และบรษิทัย่อยพยายามควบคมุดแูลเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทัและ

บริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด	โดยบริษัทมีการจัดท�าประมาณการกระแส

เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ทราบถึง

ความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมเีวลาเตรยีมการทีเ่พยีงพอ

ในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทนัการณ์	รวมทัง้จดัหาแหล่ง

เงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับ	

ความต้องการของแผนการด�าเนินงานของบริษัท	

บริษัทได้ด�าเนินการติดตามควบคุมดูแลการด�ารงอัตราส่วน

ทางการเงินให้อยู่ในอัตราที่ก�าหนดและตกลงกับสถาบันการเงิน	

ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ	โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ก�าหนด

ใช้ส�าหรบับรษิทัคดิจากงบการเงนิรวม	ได้แก่	(ก)	การด�ารงอตัราส่วน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Interest-Bearing	

Debt	to	Equity	Ratio)	ไม่เกิน	2	เท่า	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	บริษัทมีอัตราส่วน

ดังกล่าวเท่ากับ	3.49	 เท่า	ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ก�าหนด	 (ข)	การด�ารง

อตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(DSCR)	ไม่ต�่ากว่า	1.2	เท่า	

โดย	ณ	สิน้ปี	2555	บรษิทัมอีตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบัตดิลบ	6.12	เท่า	

น้อยกว่าอัตราที่ก�าหนด	 เนื่องจาก	 EBITDA	 ซึ่งค�านวณจาก	

งบการเงินรวมลดลงจากความผันผวนของธุรกิจเหล็กและภาวะ

เศรษฐกจิรวมถงึผลประกอบการตดิลบทีเ่พิม่ขึน้จากบรษิทัย่อย	(SSI	

UK)	 ซึ่งเริ่มด�าเนินการผลิตล่าช้า	 นอกจากนี้	 หนึ่งในข้อตกลงกับ

สถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมเงินแก่	SSI	UK	ได้ก�าหนดให้	SSI	UK	ด�ารง

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	 (Current	Ratio)	

ไม่ให้น้อยกว่า	1	 เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	SSI	UK	มีอัตราส่วนดังกล่าว

เท่ากับ	 0.59	 เท่า	ต�่ากว่าอัตราส่วนที่ก�าหนด	อย่างไรก็ตามบริษัท	

และ	 SSI	 UK	 ได้รับการผ่อนผันการไม่สามารถด�ารงอัตราส่วน

ทางการเงนิตามอตัราทีก่�าหนดเรยีบร้อยแล้ว	และสามารถเบกิเงนิกู้

ได้ตามปกติ

การบริหารความเสี่ยง
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การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการดำาเนินกิจการของ
บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จำากัด	
	

เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2554		SSI	UK	ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น

ภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษและมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด		

ได้เข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในภาคตะวันออก	

เฉยีงเหนอืของประเทศองักฤษ	การเข้าซือ้ธรุกจิโรงถลงุเหลก็ดงักล่าว	

จัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน	 (Complementary)	 กับ

ธุรกิจที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทในปัจจุบัน	

มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งมากขึ้นในเชิงแข่งขันในระยะยาว	

เนื่องจากมีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอนและมีคุณภาพตาม	

ทีต้่องการในราคาทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้	ไม่ผนัผวนมากเช่นทีบ่รษิทั

ต้องเผชิญอยู่ในระยะเวลาที่ผ่านมา

	นับตั้งแต่การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กในเดือนมีนาคม	2554	

เป็นต้นมา	บริษัทและฝ่ายบริหารของ	SSI	UK	ได้เร่งด�าเนินการใน

ด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้โรงงานสามารถเริ่มการผลิต

สนิค้าเหลก็แท่งแบนได้ภายในเดอืนธนัวาคม	2554	ตามทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้	 อย่างไรก็ตาม	การเริ่มกลับมาด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของ		

SSI	 UK	 ประสบปัญหาด้านงานก่อสร้างที่ ล่าช ้ากว่าก�าหนด		

สืบเนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยและการประท้วง	

การท�างานของพนักงานผู ้รับเหมาที่รับผิดชอบงานวางระบบ	

และงานก่อสร้าง	 ส่งผลให้	 SSI	 UK	 สามารถเริ่มด�าเนินการผลิต	

เชงิพาณชิย์ได้ในเดอืนเมษายน	2555	ซึง่ล่าช้ากว่าเป้าหมายเดมิกว่า	

4	 เดือน	 ความล่าช้านี้มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ	

ผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 และกระแสเงินสดของ	 SSI	UK	

นอกจากนี้แล้ว	SSI	UK	ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง	Pulverised	Coal	

Injection	Unit	 (PCI)	 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส�าคัญอย่างสูงใน	

การช่วยลดต้นทุนการผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความ

สามารถในการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตของ	 SSI	 UK	 ทั้งนี้	

โครงการ	PCI	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการก่อสร้างและตดิตัง้	โดยล่าสดุ

ได้เลื่อนก�าหนดวันแล้วเสร็จออกไปจากไตรมาสที	่ 1	ปี	 2556	 เป็น

ปลายไตรมาสที	่2	ปี	2556	อนัเนือ่งมาจากอปุสรรคด้านสภาพอากาศ

เลวร้ายและการปฏิบัติงานล่าช้าของผู้รับเหมางานก่อสร้างและ	

ติดตั้ง	 และแม้ว่าเทคโนโลยีการน�า	 PCI	มาใช้ในขั้นตอนการผลิต	

น�า้เหลก็เป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้ผ่านการพฒันาและใช้งานเป็นทีแ่พร่หลาย	

แต่ก็มีความซับซ้อนในการด�าเนินการอยู่พอสมควรในการที่จะ	

ท�าให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแผนการด�าเนินงานของ	 SSI	 UK		

หากโครงการ	 PCI	 ประสบปัญหาล่าช้าในงานก่อสร้าง	 หรือ	

การด�าเนินการการผลิตของ	PCI	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จะส่งผล

ให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนปริมาณการผลิตของ	SSI	UK	ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้	 ซึ่งจะมีผลเชิงลบกับการควบคุมต้นทุน		

ความสามารถในการท�าก�าไร	 สืบเนื่องไปถึงผลการด�าเนินงาน		

ฐานะทางการเงิน	และกระแสเงินสดของ	SSI	UK	ทั้งนี้	 เนื่องจาก

บริษัทเป็นผู้ลงทุนและถือหุ้นร้อยละ	100	ใน	SSI	UK	และเป็นผู้ค�้า

ประกันเงินกู้ทั้งหมดของ	SSI	UK	ผลการด�าเนินกิจการและสถานะ

ทางการเงนิของ	SSI	UK	จงึมผีลต่อมลูค่าการลงทนุและผลตอบแทน

การลงทุน	ตลอดจนภาระผูกพันอันอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน

ของผลการด�าเนินงานในอนาคต	 ความสามารถของ	 SSI	 UK		

ในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพในปริมาณและต้นทุนการผลิตตาม	

ทีไ่ด้ตัง้เป้าหมายไว้	อนัรวมถงึความส�าเรจ็ในการก่อสร้างและเริม่ใช้	

PCI	 Unit	 ตามแผนงาน	 ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุน	

ให้บริษัทด�าเนินกิจการและสร้างผลก�าไรต่อเนื่องได้

	นอกจากนี้	 เนื่องจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่บริษัทซื้อมานั้น		

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ	คือประเทศอังกฤษ	ดังนั้น	บริษัทจึงอาจได้รับ

ผลกระทบในเชิงลบ	 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน		

การเปลีย่นแปลงของกฎข้อบงัคบั	และนโยบายของรฐับาลทีโ่รงงาน

ตั้งอยู่	 ส�าหรับปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญอื่นๆ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ	

ในเชิงลบต่อธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ซื้อมานั้น	 ก็คล้ายคลึงกับปัจจัย

ความเสีย่งของบรษิทัทีต้่องเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั	คอืการเปลีย่นแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจ	การแข่งขัน	และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

และราคาผลิตภัณฑ์



รายงานประจ�าปี 2555 050
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555  

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	
	

	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี 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	 ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท	พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท	ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาฝ่ายจดัการ	เรือ่ง	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั	(Corporate	Social	Responsibility	-	CSR)	

และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการของบรษิทัมแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติามนโยบาย	CSR	และตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนงานของ

ฝ่ายจัดการ	 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	จริยธรรม

ธุรกิจ	จริยธรรมกรรมการ	จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท	ทั้งนี้	 เพื่อให้งานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ	

	

	ในปี	2555	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้ประชุมรวม	4	ครั้ง	โดยด�าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย		

รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�าเนินงานดังกล่าว	สรุปที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.	 	 พิจารณาทบทวนการก�าหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า	 คู่ค้า		

ลูกหนี้	 เจ้าหนี้	ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ที่ถือว่ามีนัยส�าคัญ	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัท	ส�าหรับปี	2555				

	 	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	 การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน	การมีส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2552

2.	 	 ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแก่บริษัทในการเข้าร่วมโครงการส�ารวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน		เพื่อ

ประกอบการพจิารณาให้รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมยอดเยีย่ม	(Corporate	Social	Responsibility	Awards)	ประจ�า

ปี	2555	หรือ	CSR	Awards	2012	ตามโครงการ	SET	Awards	2012		ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และวารสารการเงินธนาคาร	เป็น

ผูจ้ดั	และบรษิทัได้รบัการพจิารณาให้คะแนน	โดยจดัอยูใ่นกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงูกว่า	10,000	ล้านบาท	

ซึ่งได้รับคะแนน	95.78	จากคะแนนเต็ม	100

3.	 	 ก�ากบัดแูลและเร่งรดัการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั	ซึง่มหีน่วยงานของบรษิทั	คอื	ส�านกั

ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	 และส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู้ด�าเนินการและรับผิดชอบ	 จ�านวนรวม	 38	 โครงการ		

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	7,632,939	บาท	โดยมีผู้รับประโยชน์	17,036	คน	และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1,155	คน



รายงานประจ�าปี 2555 051
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

4.	 	 พิจารณาให้ความร่วมมือตามหนังสือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ที่	 กลต.ศส	 (ว)	

28/2555	 เรื่อง	 ขอความร่วมมือองค์กรในตลาดทุนผนึกก�าลังแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	ลงวันที่	 2	พฤศจิกายน	2555	ที่แนะน�าให้บริษัท	

จดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์	 บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน	 และสมาคมที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุนทุกแห่ง	 พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้	

ความระมัดระวังในการท�าธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยมีมติเห็นสมควรให้บริษัทให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม	

ค�าแนะน�าของ	 ก.ล.ต.	 พร้อมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและแจ้งบริษัทในเครือเพื่อทราบและให้ความร่วมมือ	

ในการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป

5.	 	 รับทราบรายงานต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ	

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ	ดังนี้

	 	 5.1	 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์	 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง	

หลักทรัพย์ของบริษัท	 ในส่วนของผู้บริหารบริษัท	 ได้แก่	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้จัดการทั่วไป	 รวมถึงผู้จัดการฝ่ายของสายการเงิน	

และบัญชี	ทั้งนี้	เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

	 	 5.2	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ได้แก่	กรรมการผู้จัดการใหญ่		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

และผู้จัดการทั่วไป

	 	 5.3	 ผลการประเมินตนเองของบริษัท	ส�าหรับปี	2554	-	2555	ตาม	“แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2549”		

6.	 	 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	ของบริษัท	 ในระดับ	 “ดีเยี่ยม”	ด้วยคะแนน	98.50	

จากคะแนนเตม็	100	ซึง่เป็นการประเมนิตามโครงการทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ร่วมกบัสมาคมส่งเสรมิ

ผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด	

7.	 	 อื่นๆ

	 	 7.1	 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 7.2	 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	ส�าหรับปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2555	และในรายงานประจ�าปี	

2555	(แบบ	56-2)	ในเรื่อง	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 7.3		 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 	 		

	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกนัยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการไปสูม่าตรฐาน

สากล	โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	รอบคอบ	ดูแลรักษาประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ	กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม	 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่าง	

ต่อเนื่อง	

	 	 		 	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์
	 	 		 	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 		 	 12	กุมภาพันธ์	2556

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555  



รายงานประจ�าปี 2555 052
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อ

พิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ครั้งที่	 5/2554	 เมื่อวันที่	 11	สิงหาคม	2554	 ได้มีมติอนุมัติให้	

ควบรวมคณะกรรมการสรรหา	 และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 เข้าด้วยกันเป็น	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

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

เป็นกรรมการอิสระ	และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ	 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่	

วันที่	1	กันยายน	2554	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2557	โดยมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

บริษัท	 หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่	 แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป		

และท�าหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัท	

แต่งตั้งขึ้น	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	 โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนด	

ค่าตอบแทน	และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

(1)		 นายศิริพล		ยอดเมืองเจริญ	 เป็น	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

(2)		 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 เป็น	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(3)		 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 เป็น	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(4)		 นายยงยุทธ	มลิทอง		 เป็น	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

1.	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี	2555	รวม	3	ครั้งด้วยกัน	ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มกีารประชมุเมือ่วนัที่	24	กมุภาพนัธ์	2555	โดยได้พจิารณา	เรือ่ง	การสรรหา

ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนต�าแหน่งทีว่่าง	2	ต�าแหน่งและกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ	5	คน	ซึง่ได้น�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 	 1.2	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่	 23	 เมษายน	2555	 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือน

ของกรรมการผู้จัดการใหญ	่ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ส�าคัญ	คือ	ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทประจ�าปี	 2554	ซึ่งมีผลขาดทุน		

แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุ่มเท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงงานเอสเอสไอทีไซด	์ ที่ประเทศอังกฤษ		

จนสามารถเปิดด�าเนนิการผลติได้	ซึง่ท�าให้บรษิทัมฐีานการผลติเหลก็และเหลก็กล้าทีค่รบวงจร	และเป็นรากฐานส�าคญัส�าหรบัการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต	ดังนั้น	คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท	์ ให้ปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�าปี	 2555	 ในอัตราเดียวกับ	

การปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานระดับบริหารที่มีผลงานปานกลางของบริษัท

	 	 1.3	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	2555	 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ		

(โบนัส)	 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี	 2555	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

ได้พจิารณาจากหลกัเกณฑ์และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องคอื	ผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษิทัประจ�าปี	2555	ข้อมลูการจ่ายเงนิรางวลัพเิศษของบรษิทั

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานบริษัทประจ�าปี	 2555	ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการ	

ผู้จัดการใหญ่ในระยะห้าปีที่ผ่านมา	และผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทขาดทุน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ขอแสดงเจตจ�านงเพื่อแสดง	

ความรบัผดิชอบต่อผลประกอบการของบรษิทั	โดยไม่รบัเงนิรางวลัพเิศษประจ�าปี	2555	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมคีวามเหน็

ว่าผู้บริหารท�างานหนักและทุ่มเทอย่างเต็มที่	 สมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษ	แต่เนื่องจากเป็นความประสงค์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอที่จะไม่ขอรับ	ดังนั้น	คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เสนอ

	

2.	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี	2556	รวม	3	ครั้งด้วยกัน	เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

	 	 2.1	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่	 17	มกราคม	2556	 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ	

ให้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรณีพิเศษ	 เนื่องด้วยผลการด�าเนินงานของบริษัทประกอบการขาดทุน	พนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ	

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปแสดงเจตจ�านงที่จะไม่รับเงินรางวัลพิเศษประจ�าปี	 แต่ด้วยความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร	ท�าให้

บริษัทบรรลุยอดส่งมอบทั้งสิ้นประมาณ	2.18	ล้านตัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

พจิารณาจ่ายเงนิรางวลัพเิศษให้ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรณพีเิศษ	ดงันัน้	คณะกรรมการจงึมมีตเิหน็ชอบ	เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

	 	 2.2	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2556	เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม

เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิัทแทนต�าแหน่งทีว่่างจ�านวน	1	คน	ได้แก่	นายพชิยั	เอือ้ศริทิรพัย์	

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเหล็กในประเทศไทยและประสบการณ์ด้านการค้าเหล็ก	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท		

แทนนางธาริษา	วัฒนเกส	พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออกไป

	 	 2.3	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556	ได้พิจารณาในหลายประเด็น	ดังนี้

	 		 2.3.1	 รับการลาออกของกรรมการบริษัท	 ด้วยนายทวีศักดิ์	 เสนาณรงค์	 ได้มีหนังสือลงวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2556	 แจ้ง	

ความประสงค์ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและต�าแหน่งอื่นๆ	 ในบริษัท	 เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่จะต้องดูแลรับผิดชอบมากขึ้น	 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่	19	 เมษายน	2556	 เป็นต้นไป	ดั้งนั้น	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า	จ�านวนกรรมการที่คงเหลืออยู่ในขณะนี้เพียงพอส�าหรับ	

การบริหารจัดการกิจการของบริษัท	 ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน	 จึงเห็นควรไม่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุม	

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

	 		 2.3.2	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั	โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท	แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอัตราปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ	จึงเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ	1	

ถึง	6	จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน   

	 		 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 1.	 ค่าตอบแทนในรปูเงนิค่าเบีย้ประชมุทีไ่ด้จ่ายให้แก่กรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุต่างๆ	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�ากับดูแลกิจการที่ดี											 12,500		 บาท/ครั้ง

			 						 	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 10,000		 บาท/ครั้ง

	 	 	 	 (1.4)	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 12,500		 บาท/ครั้ง

	 	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 10,000		 บาท/ครั้ง

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

			 					 		 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 10,000		 บาท/ครั้ง

	 	 	 (2)	 กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น		

	 	 	 	 ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น	

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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		 	 2.	 ประธานกรรมการบริษัท	และรองประธานกรรมการบริษัท	 ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ	

เต็มเวลา	 ในอัตรา	 300,000	 บาทต่อเดือน	 และ	 200,000	 บาทต่อเดือน	 ตามล�าดับ	 โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและ	

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด	

		 	 3.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ		

นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก	ในอัตรา	10,000	บาทต่อเดือน

		 	 4.	 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย	จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น	จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

		 	 5.	 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	และประกันชีวิต	ในวงเงินไม่เกินคนละ	20,000	บาท	ส�าหรับกรรมการบริษัท

คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ

ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม	 ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกัน

ดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต	ประกันสุขภาพ	และประกันอุบัติเหตุ	ให้ความคุ้มครอง

แก่กรรมการบริษัท	ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

	

		 	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี	

		 	 	 (6.1)	 การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นเท่านั้น	 หากปีใดบริษัทมิได	้

	 	 	 	 	 มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัท	ก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

		 	 	 (6.2)	 อตัราการจ่ายบ�าเหนจ็กรรมการนัน้	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัใิห้จ่ายในอตัราร้อยละ	0.25	ถงึ	0.50	ของเงนิปันผล	

	 	 	 	 	 ทีจ่่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้	และให้ประธานกรรมการบรษิทั	และรองประธานกรรมการบรษิทั	ได้รบัเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ	

	 	 	 	 	 มากกว่ากรรมการร้อยละ	10	และร้อยละ	5	ตามล�าดับ

		 	 	 (6.3)	 ในกรณทีีก่รรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี	ให้จ่ายเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามสดัส่วนของระยะเวลาทีด่�ารง	

	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง

		 2.4	 สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจ�านวน	 5	 คน	 ในการ	

	 	 	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	คือ

		 	 (1)	 นางเกษรี	ณรงค์เดช	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

		 	 (2)	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

		 	 (3)	 นายประทีป	บุปผาอินทร์		 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

		 	 (4)	 นายกมล	จันทิมา	 กรรมการบริษัทและกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี				

		 	 (5)	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 		 กรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่ง	

ที่ต้องออกตามวาระ	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

(1)		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรบัทราบรายชือ่กรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระและรายชือ่บคุคลภายนอก

ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท

(2)		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท	 โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท	จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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(3)		 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท

(4)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไป

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556	ทีจ่ะถงึนี	้บรษิทัได้มหีนงัสอืแจ้งต่อผูถ้อืหุน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น	

กรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่	 29	สิงหาคม	2555	ถึงวันที่	 31	มกราคม	2556	ปรากฏว่าเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว	 ไม่มี	

ผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา	ประสบการณ์	 การท�างานทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า	บุคคลที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	5	คนดังกล่าว	เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ	 เป็นอย่างสูง	 อีกทั้งยังเป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทให้มีความมั่นคงแข็งแรง	และ

เจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับตลอดมา	ทั้งนี้	มีบุคคล	2	ท่าน	คือ	นางเกษรี	ณรงค์เดช	และนายประทีป	บุปผาอินทร์		ได้แสดงความประสงค์ที่จะ	

ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท	จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการ	ทั้ง	 3	คนดังกล่าว	 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

อนึง่	ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาเพือ่พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระในครั้งนี้	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม

วาระด้วย	ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนั้น	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	จึงได้แจ้งขอไม่อยู่ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในขณะที่

มีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแทน

	 	 	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ
	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 วันที่	27	กุมภาพันธ์	2556

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	

ตระหนกัดถีงึบทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท	

(Fiduciary	Duty)	 ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�า

หน้าทีก่�ากบัดแูลบรษิทัให้มกีารบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพและ

โปร่งใส	อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

ทัง้นี	้บรษิทัได้ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา

และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ประกาศใช้นโยบาย	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี	 2545	 เพื่อใช้เป็นหลักใน	

การบรหิารจดัการให้สมัฤทธผิล	และมกีารทบทวนนโยบายฯ	ดงักล่าว

ในปลายปี	 2550	 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการยกระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตาม	

หลักปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดย	

ในปี	 2549	 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ได้ประกาศก�าหนดหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2549	 ซึ่งอ้างอิงหลัก	

การก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ	 The	 Organisation	 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

เพื่อให้มีความมั่นใจว่า	บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติ

ตามนโยบายฯ	ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง	ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	

Corporate	Governance	Committee)	ขึน้	เมือ่เดอืนธนัวาคม	2550	

ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ

กรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	 3	 คน		

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และกรรมการบริษัทอีก	 1	คน	 เป็นกรรมการ

อิสระ	

อนึ่ง	 ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ครั้งที่	

1/2556	เมือ่วนัที	่12	กมุภาพนัธ์	2556	ได้มมีตใิห้บรษิทัมกีารปรบัปรงุ

แก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ให้สอดคล้อง	

กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	

ซึ่งคณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท	

จดทะเบยีนไทย	(Steering	Committee)	ได้พฒันาหลกัการดงักล่าว

จากหลกัเกณฑ์การส�ารวจของโครงการ	CGR	เพือ่ให้มคีวามสอดคล้อง	

กบัหลกัเกณฑ์การส�ารวจของโครงการ	ASEAN	CG	Scorecard	และ

แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล	อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น	

ASEAN	Asset	Class	ต่อไป
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ในปี	2555	บรษิทัได้รบัรางวลัและผลการประเมนิ	ในโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

•	 ผลการประเมินตามแบบส�ารวจข้อมูลความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน	 รางวัลบริษัทจดทะเบียน	 ด้าน	

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมยอดเยีย่ม	(Corporate	Social	Responsi-

bility	 Awards)	 ประจ�าปี	 2555	หรือ	CSR	Awards	 2012	ตาม

โครงการ	SET	Awards	2012	ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และวารสารการเงนิธนาคาร	เป็นผูจ้ดั	โดยบรษิทัได้รบัคะแนนเท่ากบั	

95.78	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	10,000	ล้านบาท	

•	 ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2555	(Annual	General	Meeting:	AGM)	

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย	เป็นผู้จัด	โดยบริษัทยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัด

ประชมุผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่23	ของบรษิทั	ซึง่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปี	2555	โดยอยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม”	เช่นเดียวกับปี	2551	ถึงปี	2554

ส�าหรับการถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี	2555	ของบริษัท	สรุปได้ดังนี้

	 	 	

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	

1.1   การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.1	บริษัทก�าหนดให้ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ	4	เดอืน	นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีอง

บรษิทั	ส่วนการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ

เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร	หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	หรือ

ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า	25	คน	ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	10	

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	ได้เข้าชื่อกันท�าหนงัสือโดยระบุ

เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุม

	 	 โดยในปี	2555	บรษิทัได้จดัการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	

จ�านวน	2	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2555	เพื่อ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	จ�านวน	9,523.64	ล้านหุ้น	

และครัง้ที	่ 2/2555	 เมือ่วนัที	่ 11	ตลุาคม	2555	 เพือ่อนมุตัแินวทาง	

การเพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยลดทุน	

จดทะเบียนที่ขอเพิ่มทุนในการประชุมครั้งที่ 	 1/2555	 จ�านวน	

7,273.64	ล้านหุน้	และออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่จ�านวน	19,433.67	

ล้านหุ้น	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมและบุคคลในวงจ�ากัด		

โดยจะน�าเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้ไปใช้ในการเพิม่ทนุ

ในบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด

	 	 ทั้งนี้	 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง	

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้นซึ่งต้องได้รับ	

การปฏบิตัใิห้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั	บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย		

และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยบรษิทัต้อง

แจ้งวันที่ก�าหนดรายชื่อผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น		

(Record	 Date)	 และรวบรวมรายชื่อผู ้ถือหุ ้นตามมาตรา	 225		

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535		

ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนไปยงัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วนั	ก่อนวนัปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	

1.1.2	บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก�าหนดระเบียบ	

วาระการประชุมที่ชัดเจน	 และมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละ	

วาระอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระการประชุม	 พร้อมน�าส่งเอกสารข้อมูลส�าคัญที่ใช้ประกอบ	

การพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	

รายงานประจ�าปี	 2554	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจใน

การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ	รวมทั้งเอกสาร

อื่นประกอบ	 เช่น	ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	

2/2554	 เมื่อวันที่	 22	 กันยายน	 2554	 ส�าเนารายงานการประชุม	

สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2555	ส�าเนารายงาน

การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2555	เมือ่วนัที	่8	มถินุายน	2555	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือ	

มอบฉันทะ	 รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง	

น�ามาแสดงในวันประชุม	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และวสิามญัผูถ้อืหุน้	และแผนทีส่ถานทีป่ระชมุ	โดยจดัส่งไปยงับรษิทั	

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)	ล่วงหน้า	15	วัน	

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 23	 ล่วงหน้า	 21	 วัน	 ก่อน	

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2555	และล่วงหน้า	17	วัน	ก่อน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 2/2555	 เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญ	

ประชุมฯ	ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

1.1.3	บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าว

นดัประชมุผูถ้อืหุน้	พร้อมด้วยข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องทีใ่ช้ประกอบ

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง

พจิารณาตดัสนิใจในทีป่ระชมุ	ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	ล่วงหน้า	31	วัน	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ครั้งที่	 23	ล่วงหน้า	 22	 วัน	ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	

1/2555	และล่วงหน้า	16	วัน	ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	

2/2555	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	

และตลอดเวลา	รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับเอกสาร
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1.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

1.2.1	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น	ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่	 โดยจัดการประชุม	

ผู้ถือหุ้นของบริษัทในป	ี 2555	ทุกครั้ง	 ดังข้อมูลที่ปรากฏข้างล่างนี้		

ได้จัดในเวลา	14.00	น.	ที่ห้องแกรนด์	บอลรูม	 เลขที่	 889	 ไทยซีซี	

ทาวเวอร์	 ชั้น	 12	 (อาคารจอดรถ)	 ถนนสาทรใต้	 แขวงยานนาวา		

เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	ซึง่เป็นสถานทีท่ีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทาง

มาเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย	 สะดวก	 และรวดเร็ว	 โดยเส้นทาง

รถไฟฟ้า	(BTS	-	Bangkok	Mass	Transit	System)		

•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	27	เมษายน	
2555	

•	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2555	 เมื่อวันที่	 8	
มิถุนายน	2555	

•	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 2/2555	 เมื่อวันที่	 11	
ตุลาคม	2555	

	

ทั้งนี้	 ในวันประชุม	 บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับ	

ผูถ้อืหุน้ทกุราย	ด้วยการจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อยดแูลต้อนรบั	และเปิดให้

ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุประมาณ	2	ชัว่โมง	โดยมกีารน�า

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	มาช่วยในการจัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผูเ้ข้าร่วมประชมุ	การนบั	

คะแนน	 และการแสดงผล	 โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ดตั้งแต	่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น	 ครั้งที่	 23	 เป็นต้นมา	 ซึ่งมีผลท�าให้	

การด�าเนนิการประชมุเป็นไปอย่างสะดวก	ถกูต้อง	และรวดเรว็ยิง่ขึน้	

1.3 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3.1	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท	

1.3.2	ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี

โอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อที่ประชุม		

โดยมปีระธานกรรมการบรษิทั	รองประธานกรรมการบรษิทั	ประธาน	

คณะกรรมการย่อยชดุต่างๆ	กรรมการบรษิทั	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั	เป็นผูต้อบค�าถามในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง	

โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ	แก่คณะ

กรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

	 	 นอกจากนี้	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	บริษัท

ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค�าถามเกีย่วกบัผลประกอบการ

ของบรษิทั	มายงับรษิทัล่วงหน้า	ซึง่ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่การประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่18	โดยผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อสือ่สารกบับรษิทั

ได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่	 e-mail	 address:	 agm23	

@ssi-steel.com	หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท	ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้และให้ระบุรายละเอียดต่างๆ	ที่จ�าเป็น	 เพื่อ

ประโยชน์ในการที่บริษัทติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ได้ด้วย

		

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4.1	 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ามติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นและ

สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	

ไทยได้ภายในวนัทีม่กีารประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้	โดยในการประชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2555	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2555	บริษัทยัง

ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงคะแนนเสียงของแต่ละมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

แบ่งเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย	และงดออกเสยีง	ส�าหรบั

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดท�าแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา

ทีก่ฎหมายก�าหนดทกุครัง้ภายหลงัการประชมุผูถ้อืหุน้	สาระทีส่�าคญั

ในรายงานฯ	 ได้แก่	 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม

ประชุม	 รายชื่อกรรมการบริษัทที่มิได้เข ้าร ่วมประชุม	 วิธีการ	

การประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้มิได้เข้าร่วมประชุม

	 สามัญ	ครั้งที่	23	 27	เมษายน	2555	 13	คน	/	14	คน	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 ติดภารกิจส�าคัญ

	 วิสามัญ	ครั้งที่	1/2555		 8	มิถุนายน	2555	 11	คน	/	14	คน	 1)	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 ติดภารกิจส�าคัญ
	 	 	 	 2)	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ
	 	 	 	 3)	นางธาริษา	วัฒนเกส	

	 วิสามัญ	ครั้งที่	2/2555	 11	ตุลาคม	2555		 13	คน	/	14	คน	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 -

เมื่อวันที่
จ�านวนกรรมการบริษัท

เข้าร่วมประชุม / ทั้งหมด
เหตุผล



รายงานประจ�าปี 2555 059
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ลงคะแนนเสียง	ค�าแถลง	ค�าชี้แจง	ข้อสังเกต	ค�าถาม	และค�าตอบ

โดยสรุป	ทั้งนี้	 บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมในแต่ละ

ครัง้	ภายใน	14	วนั	นบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ที่	 http://www.ssi-steel.com	 โดยเผยแพร่เป็นครั้งแรกตั้งแต่	

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2548	เป็นต้นมา

1.4.2	 เลขานุการบริษัทเป็นผู ้ดูแลและจัดเก็บรายงาน	

การประชมุผูถ้อืหุน้	และหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุผูถ้อืหุน้	ส�าหรบั	

การประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	

2.1   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม

 และเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ

2.1.1	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้เปิดโอกาสให	้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและเป็น

ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ	

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	โดยเสนอชือ่ของ

บคุคลทีจ่ะพจิารณาเป็นกรรมการบรษิทัมายงับรษิทัล่วงหน้า	ภายใน

ระยะเวลาและตามรายละเอยีดหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัได้ประกาศไว้บน

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

2.1.2	 ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	เมื่อ

วันที่	 27	 เมษายน	2555	บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 30	สิงหาคม	2554	 เรื่อง	การเปิดโอกาสให้	

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์

เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม	 รวมทั้งเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 	 โดยน�า

เสนอมายงับรษิทัล่วงหน้าทางระบบไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ที	่e-mail	

address:	 agm23@ssi-steel.com	 หรือทางไปรษณีย์	 มายัง

เลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 และปฏิบัติตาม	

หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 ที่	 http://	

www.ssi-steel.com

2.1.3	 ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ในวันที่	

29	 เมษายน	 2556	 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที	่ 29	สิงหาคม	2555	 ว่า	

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่ส�าคัญและเป็น

ประโยชน์เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ	และเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท		

รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 24	 	ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	2556	

โดยผู้ถือหุ้นต้องเสนอข้อมูลมาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	

ที่	 e-mail	 address:	 agm24@ssi-steel.com	หรือทางไปรษณีย์		

มายังเลขานุการบริษัท	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและปฏิบัติตาม	

หลักเกณฑ์ที่ให้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการ

บรษิทัก�าหนด	และในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ	หรอืกรณี

ที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เลขานุการบริษัทจะเสนอ

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่24	นี	้ต่อไป	รวมทัง้จะได้ชีแ้จงและตอบค�าถาม

ในที่ประชุมด้วย

2.2 การมอบฉันทะ

บริษัทได้น�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวง

พาณิชย์ก�าหนดทั้ง	3	แบบฟอร์ม	ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออก

เสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ

ได้ด้วยตนเอง	โดยผูถ้อืหุน้มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืก

มอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ	และนับตั้งแต่การประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ครั้งที่	1/2547	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	

2547	 เป็นต้นมา	บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะตาม

แบบ	ข.	ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

แก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง	

ลงคะแนนแทนได้	 ซึ่งผู ้ที่บริษัทก�าหนดให้รับมอบฉันทะส�าหรับ	

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ครั้งที่	 23	 มีกรรมการอิสระ	 2	 คน		

หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 ทั้งนี้		

สุดแท้แต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น	

2.3   การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.1	 ก่อนเริ่มประชุม	 ประธานกรรมการบริษัทผู ้ซึ่งเป็น

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ

ของบริษัท	 วิธีในการด�าเนินการประชุม	 และวิธีในการใช้สิทธิ	

ลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน

2.3.2	 การพจิารณาเรือ่งต่างๆ		ประธานทีป่ระชมุเป็นผูค้วบคมุ

การประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัว่าด้วยการประชมุ	และ

ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้ก�าหนดไว้ใน

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น	



รายงานประจ�าปี 2555 060
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 ถ้าที่ประชุมประสงค์จะเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการ

ประชมุดงักล่าว	จะต้องได้รบัความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสองในสามของจ�านวนผู ้ถือหุ ้นที่มาประชุม	 ประธานจึงจะ

สามารถเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ	 ได้	 และเท่าที่

ผ่านมาจนถึงปี	 2555	ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า	 ได้มี

การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุม	

ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด	 อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนน

เสียงรวมหนึ่งในสามจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น	และบริษัท

กไ็ม่เคยเพิม่วาระการประชมุใดๆ	ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	นอกเหนอืจาก

วาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม	

2.3.3	บริษัทได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร	

ลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม	 โดยใช้เสียงข้างมากของ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการ	

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่	

ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่

	 	 2)	 ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่

ทั้งหมดตาม	1)	 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้	 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้นแต่ละ

คนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทัง้หมดทีม่อียูต่าม	1)	นัน้	ลงคะแนนให้แก่

บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง	

ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

2.4.1	 กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องและนโยบายของบริษัทใน	

การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 เพื่อป้องกันการกระท�า	

อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 ซึ่ง	

จะก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง	

เท่าเทียมกัน	มีดังนี้

	 	 •	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.	2535

	 	 	 •	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ที	่สจ.	12/2552	เรือ่ง	การจดัท�าและ	

เปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผูส้อบ

บัญชี	ลงวันที่	10	มิถุนายน	2552

	 	 •	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	พ.ศ.		
2550	

	 	 	 •	 แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง		
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 เพื่อการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท	ฉบับลงวันที่	9	สิงหาคม	2553	ซึ่งประกาศใช้

ทดแทนฉบับลงวันที่	3	ธันวาคม	2550

	 	 	 	 •	 กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในจากรายงานทีเ่กดิขึน้	หรอืก�าลงัจะเกดิขึน้ในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท	 เพื่อประโยชน์ในการลงทุนส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่น	

นอกจากนี้จะต้องไม่น�าข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการแนะน�า	

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย	

	 	 	 	 •	 กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
หรือครอบครองข้อมูลภายใน	 จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยัง	

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม	และจ�ากัดการเข้าถึง

ข ้อมูลที่ยังไม ่ได ้เป ิดเผยต่อสาธารณชน	 โดยให้รับรู ้ เฉพาะ	

ผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นเท่านั้น	 รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล

ภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน	

	 	 	 	 •	 บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารรายงานการถอืครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	

ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท	ภายใน	30	 วัน	นับแต่วันที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	และ

ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	

2.4.2	 การก�ากับดูแลให ้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท

	 	 •	 มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญ
ของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

เปิดเผยทนัททีีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใินเรือ่งดงักล่าว	โดยเปิดเผย

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่าน

สือ่อืน่ๆ	ทัง้นี	้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุได้รบัทราบข้อมลูสารสนเทศ

ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 •	 มกีารรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส	 ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ	

ผู้บริหารของบริษัท	

	 	 •	 มกีารรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบ
ทกุครัง้ตามวาระการประชมุถงึการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 และเปิดเผยไปยังส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.4.3	 มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	ว่าด้วยเรื่อง	การเก็บรักษาและป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายใน	เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

	 	 •	 บริษัทก�าหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย	 กรณี
พนักงานกระท�าการใดๆ	 อันอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสีย	

ชื่อเสียง	ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัย

ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ท�ากับบริษัท	 หรือน�าความลับเกี่ยวกับ	

การบรหิารงาน	ระบบงาน	การผลติ	รวมทัง้ข้อมลูอืน่ใดของบรษิทัไป

เปิดเผย	ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง	มาตรการโทษทางวินัย	 และ	

การด�าเนนิการทางวนิยั	อ้างถงึ	ระเบยีบและนโยบายด้านบรหิารงาน

บุคคล	ฉบับที่	4/2551	ลงวันที่	27	พฤษภาคม	2551	เรื่อง	วินัยและ

โทษทางวินัย

3.			 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาเหน็ชอบปรชัญาใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และจริยธรรมธุรกิจ	ที่ได้เสนอทบทวน		

เมื่อเดือนสิงหาคม	2553	เพื่อเป็นหลักการ	ความเชื่อ	และแนวทาง

ที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู ่ร่วมกันและปฏิบัติจริง	 จนเป็น

เอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท	และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มี

ส่วนได้เสยีทกุกลุม่	ซึง่ได้หล่อหลอมเป็นวถิแีห่งการผลกัดนัขบัเคลือ่น

การด�ารงอยู่	พัฒนา	และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

 ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อน�าไปสู่การเจริญ

เตบิโตอย่างยัง่ยนืนัน้	มรีากฐานทีเ่ริม่จากปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท		ซึ่งประกอบด้วย

1.	 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ		

2.	 ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

3.	 เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

4.	 ตั้งมั่นในจริยธรรม

5.	 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	

โดยแผนธรุกจิของบรษิทั	ส�าหรบัปี	2553	-	2555	ได้มกีารปรบั

เปลี่ยนวิสัยทัศน์	(Vision)	และพันธกิจ	(Mission)	ของบริษัท	พร้อม

กับการก�าหนดเป้าหมาย	 (Goals)	และกลยุทธ์	 (Strategies)	 ของ

บริษัท	ให้ความสอดคล้องกับปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

ดังนี้

“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า

เพิม่กบัลกูค้า	สร้างก�าไรสม�า่เสมอ		สร้างผลตอบแทนแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

อย่างยั่งยืน”	

เมื่อเดือนกันยายน	2555	บริษัทได้เริ่มทบทวนแผนธุรกิจของ

บริษัทฉบับปัจจุบัน	เพื่อปรับปรุงเป็นแผนธุรกิจของบริษัท	ฉบับใหม่	

ส�าหรบัปี	2556	-	2558	โดยส�านกัวางแผนองค์กรได้ขอความร่วมมอื

จากทุกหน่วยงานของบริษัท	ให้ท�าการทบทวนข้อมูลแผนธุรกิจและ

กลยุทธ์ของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน	และมีการประชุมหารือร่วม

กนัระหว่างคณะกรรมการจดัการกบัผูบ้รหิารของแต่ละสายงานหรอื

ฝ่ายงาน	 เพื่อจัดท�าเป็นแผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	

	

 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท   

บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ	ความ

โปร่งใส	ความซื่อสัตย์	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยปฏิบัติ

และประสานประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม	

ดังนี้		

 1.  ผู้ถือหุ้น

บรษิทัตระหนกัว่าผูถ้อืหุน้คอืเจ้าของกจิการ	และบรษิทัมหีน้าที่	

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว	 จึงก�าหนดแนวทางให้

กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน		ต้องปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต	ระมัดระวัง	รอบคอบ	และเป็นธรรม	เพื่อประโยชน์สูงสุดของ	

ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2)	 น�าเสนอรายงานผลประกอบการ	รายงานฐานะทางการเงนิ	

และรายงานอื่นๆ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันกาล

3)	 แจ้งผูถ้อืหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มใน

อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นไปได	้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4)	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น	 โดยใช้ข้อมูล

ใดๆ	ของบรษิทั	ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรอืด�าเนนิการใดๆ	

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
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 2.  ลูกค้า 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า	

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท	 จึงมีความตั้งใจอย่าง	

แน่วแน่ทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีส่ามารถสนองความต้องการของลกูค้า

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา	 และเป็นที	่

ไว้วางใจของลูกค้า	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ตรงตามหรือ	

สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

2)	 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	 ให้ข้อมูลข่าวสาร

ทีถ่กูต้อง	เพยีงพอ	และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า	เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบั	

สินค้า	และบริการ	โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้

ลกูค้าเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ	ปรมิาณ	หรอืเงือ่นไขใดๆ	ของสนิค้า

และบริการนั้นๆ

3)	 ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ	ทีม่ต่ีอลกูค้าอย่างเคร่งครดั	กรณี

ทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได้	ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบ	เพือ่

ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4)	 จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพ	ปริมาณ	และความปลอดภัย	ของสินค้าและบริการ	และ

ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว	

5)	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์	

โดยมิชอบ

6)	 ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทั

อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด

 3.  คู่ค้า   

บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม	โดยตัง้อยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	บริษัท

จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง	 รายงานที่ถูกต้อง	 ปฏิบัติตามพันธสัญญา		

การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของ	

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ไม่เรียก	 ไม่รับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	 ที่ไม่สุจริตใน	

การค้ากับคู่ค้า

2)	 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก	 หรือการรับ	 หรือการจ่าย	

ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า	

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

3)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	กรณี

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	 ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ	

ล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 4.  คู่แข่งทางการค้า				

บรษิทัตระหนกัถงึการปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม		

โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	

ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

2)	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย

 5.  พนักงาน			

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มี ค่ายิ่งต่อ	

ความส�าเร็จของบริษัท	 จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้ง	

ด้านผลตอบแทน	โอกาส	และการพัฒนาศักยภาพ	โดยยึดหลักสิทธิ

มนษุยชนทีไ่ม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลหนึง่บคุคลใด	เพราะความเหมอืน

หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	อายุ	 หรือภาวะทาง

ร่างกาย	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1)	 ปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน	และ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2)	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

3)	 ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั	

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

4)	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 ให้รางวัล	 และลงโทษพนักงาน	 ด้วย	

ความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้	 ความสามารถ	 และ	

ความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5)	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ

ของพนักงานอย่างทั่วถึง

6)	 หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ	ทีไ่ม่เป็นธรรม	ซึง่อาจมผีลกระทบ	

ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน	หรือการกระท�าใดๆ		

ทีเ่ป็นการคกุคาม	หรอืสร้างความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน

 6.  องค์กรที่กํากับดูแล  	

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม	

กฎหมาย	และเป็นไปตามครรลองทีถ่กูต้องของธรุกจิ	โดยการปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และมาตรฐานของ

ทางการอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับ

ดูแลอย่างเต็มที่	
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 7.  สังคมและชุมชน 			

บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 และชุมชน	 โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี

กิจกรรมต่างๆ	เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน	ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอดจนด�าเนนิการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง	

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในทางปฏิบัติ	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อ	

ความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู ้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม		

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	 ครอบครัวของพนักงาน	 สังคมและชุมชน		

โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนา

สังคมและชุมชน	 และค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ดงันัน้	บรษิทัจงึได้จดัให้มรีะบบการจดัการ	

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ตามมาตรฐานระบบ

การจดัการสิง่แวดล้อม	(ISO	14001)	และมาตรฐานระบบการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(TIS	18001)	เพื่อลดและควบคุม

ความเสีย่งจากภยัอนัตรายทีอ่าจเกดิแก่พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	

ในปี	 2555	 ที่ผ่านมา	 บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย   

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อผู ้มีส่วนได้เสีย	

ทกุกลุม่	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่งทางการค้า	พนกังาน	องค์กร

ที่ก�ากับดูแล	สังคมและชุมชน	ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ	

(Business	 Ethics)	 ของบริษัท	 โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไก	

การด�าเนินงานที่จะส่งเสริมให ้ เกิดกิจกรรมและเพื่อสร ้าง	

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 เช่น		

การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า	 การส�ารวจความผูกพันของ

พนักงานต่อบริษัท	 การรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของ	

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่ง	

ข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์	 การเปิดช่องทาง	

การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนถงึคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	

การสนบัสนนุสนิค้าและบรกิารชมุชน	การจดัประชมุสมัมนาผูซ้ือ้พบ

ผู้ขาย	ประจ�าปี	2555	เป็นต้น	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมได้	เช่น	ข้อมลูเกีย่วกบั

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อให้	

คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน	หรือ

คณะกรรมการ	หรือคณะท�างาน	หรือคณะอนุท�างานต่างๆ	ขึ้น	เพื่อ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุม่ต่างๆ	ดงัตวัอย่างการดแูลและการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่

ต่างๆ	ในปี	2555	ที่ผ่านมา	ดังนี้		

3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น   

	 	 •	ส�านักเลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ	ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด

สทิธขิองผูถ้อืหุน้	และหมวดการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า     

	 	 •	สายธุรกิจได ้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อ เสริมสร ้าง	
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจาก	

ลกูค้า	รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากลกูค้า	เพือ่น�า

ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับ	

ความต้องการของลูกค้า	ได้แก่	การเยี่ยมเยียนลูกค้า	การจัดประชุม

กับลูกค้ารายส�าคัญเป็นรายเดือน	 การส�ารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี	 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ	์

ของบรษิทัให้กบัลกูค้าบางราย	อกีทัง้ยงัให้ค�าปรกึษาแนะน�า	และให้

ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์

ของบริษัท			

ประเภทรางวัล  

	 รางวัลสถานประกอบการความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 5	-	7	กรกฎาคม	2555
	 ปี	2555	 กระทรวงแรงงาน	
	
	 รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อวิดีโอ	“ความปลอดภัย…เริ่มได้ที่ตัวเรา”		 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 6	กรกฎาคม	2555
	 พร้อมถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงแรงงาน	
	
	 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 14	กันยายน	2555
	 และสวัสดิการแรงงาน	10	ปีติดต่อกัน	(พ.ศ.	2546	-	2555)	 กระทรวงแรงงาน	

จัดโดยหน่วยงาน  เมื่อ
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	 	 •	คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่กบัลกูค้า	ได้ด�าเนนิกจิกรรมในการวเิคราะห์

ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท	 เพื่อ	

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	

เช่น	 การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสีย	

ที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง	 รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า	

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็น

พเิศษ	และพฒันาการส่งมอบสนิค้าทีร่วดเรว็เป็นพเิศษส�าหรบัค�าสัง่

ซื้อที่ต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน	 เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถ

จ�าหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้	โดยในปี	2555	บรษิทัได้ส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ	 14	 ของ

ปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด	

3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า    		

	 	 •	คณะอนุท�างานตรวจติดตามผู ้ผลิตวัตถุดิบได้	

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต	 โดยแลกเปลี่ยน	

ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน	 มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจาก	

ต่างประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี	 2555	 จ�านวน		

2	 ราย	 เพื่อทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ	 (Technical	

Protocol	and	Specification)	ในการพฒันาชัน้คณุภาพของวตัถดุบิ

ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด

มากขึ้น	และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ	และปัญหาอื่นๆ	ร่วมกัน		

	 	 •	ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบได้พัฒนาวิธีการด�าเนินธุรกิจ	
ร่วมกับคู่ค้าจ�านวน	 3	 ราย	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร

วัตถุดิบในคลังสินค้าทัณฑ์บน	 และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน	

การด�าเนินธุรกิจของทั้ง	2	ฝ่าย	

	 	 •	บริษัท 	 สหวิ ริ ยาสตีลอินดัสตรี 	 ยู เค 	 จ� ากัด		
(Sahaviriya	 Steel	 Industries	UK	 Limited)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	

ในสหราชอาณาจักร	 เริ่มด�าเนินการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบเหล็ก	

แท่งแบน	 (Slab)	 ให้กับบริษัท	 โดยมีการส่งมอบเหล็กแท่งแบน	

ล็อตแรกเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบในเดือนมิถุนายน	2555	เพื่อเป็น

วัตถุดิบส�าหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทที่โรงงาน

บางสะพาน	 ซึ่งท�าให ้บริษัทมีปริมาณการรับมอบวัตถุดิบที่	

สม�่าเสมอและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง	

เพียงพอและต่อเนื่อง			

	 	 •	ฝ่ายจัดซื้อได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้				
	 	 	 •	 เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัข่าวการจดัซือ้จดัจ้างของ

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

เพื่อให้คู่ค้าทราบ	และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับ

บริษัท	สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท	และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย	เพื่อ

ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท		

	 	 	 •	 เสาะหาผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารรายใหม่ๆ	เพิม่เตมิ
อยู่ตลอดเวลา	 เพื่อให้มีผู้ขาย	ผู้ให้บริการ	และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ		

ทีส่ามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพตรงตามทีบ่รษิทัต้องการซึง่สามารถ

เข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน

	 	 	 •	 จดัให้มกีารสมัมนาและประชมุร่วมกบัผูข้ายและ
ผู้ให้บริการปีละครั้ง	 โดยในปี	 2555	 ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์		

เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย	 เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท	

และการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเครือสหวิริยา	 รวมทั้งนโยบายอื่นที่

เกีย่วข้องกบังานด้านจดัซือ้จดัจ้าง	และนโยบายด้านความปลอดภยั

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	

	 	 	 •	 เข ้า เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ	
การบรหิารงานของผูข้ายทัว่ไปในปี	2555	จ�านวน	17	ราย	และชมุชน

บางสะพาน	 จ�านวน	 4	 ราย	 เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ

คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท	 รวมทั้งให้

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า	และก�าหนด

ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท

	 	 	 •	 ช่วยประชาสมัพนัธ์และสนบัสนนุสนิค้าทีผ่ลติได้
ในชุมชน	สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 งานบริการที่จัดหาได้

จากชุมชน	 รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่ผลิตได้ใน

ชมุชนบางสะพาน	ตามนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	

3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า     

	 	 •	บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม	โดยมแีนวปฏบิตัว่ิา	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	 และ	

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	

	 	 •	ผู ้บริหารของบริษัทได้มีการพบประสังสรรค์กับ	
ผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	

3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน   

	 	 •	สายทรัพยากรบุคคลและธุรการมุ่งมั่นด�าเนินการ
ตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของ

บุคลากรว่า	พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนํามาซึ่งความสําเร็จของ

องค์กร	ดังนั้น	บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน	โดย



รายงานประจ�าปี 2555 065
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจ

พนกังาน		จดัสวสัดกิาร	และประโยชน์ตอบแทนในรปูแบบต่างๆ	เช่น	

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การประกันสุขภาพ	การประกันชีวิตและ

อบุตัเิหต	ุการฝึกอบรมสมัมนาของพนกังาน	ทนุการศกึษา	สวสัดกิาร

รถรับ-ส่ง	 และโรงอาหารส�าหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพาน	 สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน		

เป็นต้น	

	 	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงานให้มี

สวัสดิการพนักงานที่ดี	และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน	และของ

ครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย	ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัล

เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน	10	ปีติดต่อกัน	(พ.ศ.	2546	-	2555)		และบริษัท

ยังค�านึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะมุ่งเน้นให้

พนักงานของบริษัท	 เป็นคนดี	 คนเก่ง	 และเป็นที่ยอมรับของสังคม	

โดยน้อมน�าเอาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาประยุกต์ใช้	 ได้แก่	 การจัด

กิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ	 (SSI	WAY)	อันประกอบด้วย	

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	 จริยธรรมธุรกิจ	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ		

ค่านิยมของบริษัท	และจริยธรรมของพนักงาน	ผ่านโครงการ	Value	

Champion	 (สหวิริยาท�าดีมีคนเห็น)	 และโครงการร้อยความดี	

พันดวงใจ	เอสเอสไออาสา	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้มี

จิตอาสาต่อสังคมที่ตนเองอยู่	 และการน�าพนักงานไปศึกษาดูงาน	

ที่สวนลุงนิล	ซึ่งเป็นโครงการปราชญ์ของแผ่นดิน	 โดยเป็นโครงการ	

ร่วมกันกับชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท	 ตามแนวคิดการด�าเนินชีวิตตาม

เศรษฐกิจพอเพียง	 	 และโครงการพระราชด�าริหนองใหญ่	 โดย

พนักงานได้ร่วมกันคิดร่วมกันท�าให้เกิดโครงการต่อยอดในบริษัท	

ได้แก่	โครงการ	1	ฝ่าย	1	แปลง	

	 	 	 ส ่วนในด้านการสื่อสาร	 บริษัทมีเป้าหมายให้

พนักงานทุกระดับสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่าง	

ทั่วถึง	 และสามารถแสดงข้อคิดเห็นของพนักงานในแต่ละระดับ	

ไปยังฝ่ายบริหาร	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	ที่บริษัทได้จัดขึ้นไม่ว่าจะ

ด้วยวิธี	Morning	Talk	หรือการเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต	

(Line	Visit)	การจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้สิทธิการบริหารจัดการแก่

พนักงานเฉพาะเรื่อง	 เช่น	คณะกรรมการโรงอาหาร	คณะกรรมการ

นันทนาการ	เป็นต้น	ส่วนในเรื่องการพัฒนาพนักงาน	บริษัทมุ่งเน้น

ให้พนกังานเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	

โดยจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	 เป็นต้น	 ซึ่ง	

การด�าเนินการในหลายๆ	ด้านดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทได้ให้

ความส�าคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท		

ซึง่โครงการและกจิกรรมต่างๆ	ทีบ่รษิทัได้จดัขึน้นัน้	ค�านงึถงึพืน้ฐาน

ทีพ่ฒันาพนกังานให้เตบิโตไปพร้อมกนักบับรษิทั	โดยสามารถปรบัตวั	

และอยู่อย่างมีความสุข	

3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่กํากับดูแล   

	 	 •	บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติ	

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ	

ประกอบกับบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย		

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด		

พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืต่อองค์กรทีก่�ากบัดแูลอย่างเตม็ที	่ซึง่ได้แก่	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานราชการต่างๆ

		

3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน   

	 	 •	ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้ด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง	 กิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

	 	 •	คณะท�างานบรหิารจดัการเพือ่ลดการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ตาม	

รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อ	

สังคม	ประจ�าปี	 2555	 ในเรื่อง	ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจด้วย	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ด้านบริหารจัดการ	 เพื่อลดผลกระทบ	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

	 	 •	ฝ่ายจัดซื้อได้สนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน	
โดยในปี	 2555	บริษัทได้ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งที่เตาเผา

วัตถุดิบที่สามารถลดปริมาณการใช้น�้ามันเตา	และใช้พลังงานลม

ภายนอก	เพือ่ปรบัเปลีย่นเป็นพลงังานความร้อนเพือ่การเผาไหม้ทีม่ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย  

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น	 บริษัทได้ด�าเนินการในบางประการ	

โดยการท�าประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในบางกรณี	ได้แก่	

•	การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท	(Directors	&	Officers	Liability	Insurance)	

•	การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ	(Marine	Cargo	Open	Policy)	
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•	การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่อง	
มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย	 (Public	 Liability	

Insurance)	

•	การประกันภัยการเสี่ ยงภัยทุกชนิดของทรัพย ์สิน		
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก	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	 office		

building)]

นอกจากการจดัท�าประกนัภยัหลกัของบรษิทัตามรายละเอยีด

ข้างต้นแล้ว	 บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดท�าประกันภัย		

เพือ่ขยายความคุม้ครองไปยงับรษิทัอืน่ในเครอืสหวริยิา	ซึง่ประกอบ

ธุรกิจอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		เช่น	บริษัท	เวสท์โคสท์	

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	บริษัท	 เหล็กแผ่น	

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

เป็นต้น	ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์	เพื่อประเมินความเสี่ยง

ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่	

เป็นระยะๆ	 และจัดท�าประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครอง	

เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย	(ถ้ามี)

3.3 ข้อพิพาทที่ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

   	

บรษิทัได้มกีารด�าเนนิธรุกจิโดยการป้องกนัการเกดิข้อขดัแย้ง

หรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ที่บริษัทเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	พนักงาน	

สงัคม	และชมุชน	ทัง้นี	้บรษิทัได้มกีลไกในการก�ากบัดแูลให้หน่วยงาน

ต่างๆ	ภายในบรษิทัถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท	 (Legal	Compliance)	 โดยการจัดท�าบัญชีรายชื่อ

กฎหมายที่บริษัทต้องถือปฏิบัติและปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมาย

ดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ	นอกจากนี	้ยงัให้แต่ละหน่วยงานได้

ท�าการสอบทานการถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีห่น่วยงานของตนต้อง

ปฏบิตัติาม	แล้วรายงานมายงัส�านกักฎหมายกลุม่บรษิทัเกีย่วกบัการ

ปฏิบัติตามหรือข้อขัดข้องในการถือปฏิบัติ	 เพื่อรวบรวมน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส		

ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัท	 ตามที่ได้

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท		ส�านักกฎหมาย

กลุม่บรษิทั	เป็นผูต้ดิตามและรายงานผลความคบืหน้าและความเหน็

เกี่ยวกับคดีความของบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	 ทราบเป็นระยะๆ	 	 อีกทั้งยังได้รายงานให้	

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุไตรมาส

อีกด้วย

นอกจากนี้	บริษัทยังมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

ตัวอย่างเช่น	 การพิจารณาเรื่องวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับ	

สิ่งแวดล้อม	การค�านึงถึงแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้าง	

ทีม่คีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้	การปฏบิตัด้ิานแรงงานทีเ่ป็นธรรม		

การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง	 การขายและการตลาด	

ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค	 การให้บริการและการรับประกัน	

ที่เพียงพอ	 เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้บริษัทด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น		

และเกิดความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ	

3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ			

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้ตระหนกัถงึความส�าคญั	

ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยก�ากับดูแล

บริษัท	 จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	

เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ	จากพนักงานและ

จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 เช่น	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 คู่แข่งทางการค้า		

สังคมและชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�าผิดกฎหมายหรือ

จริยธรรมธุรกิจ	 หรือการกระท�าทุจริต	 หรือการกระท�าความผิดต่อ

ต�าแหน่งหน้าที่	 หรือการกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือการกระท�าการขัดต่อ

หรอืการละเลยต่อหน้าทีต่ามนโยบาย	แนวปฏบิตั	ิค�าสัง่	หรอืระเบยีบ

ต่างๆ	 ของบริษัท	 หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	 หรือระบบ	

การควบคมุภายในทีบ่กพร่อง	หรอืการกระท�าอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่นข่ายท�าให้	

ผูแ้จ้งหรอืบรษิทัได้รบัความเสยีหาย	มายงัคณะกรรมการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั	ตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทั	

ซึง่จะท�าให้บรษิทัทราบถงึปัญหาหรอืข้อมลูเชงิลกึได้มากยิง่ขึน้	และ

เป็นโอกาสให้บริษัทน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์	 หาหนทางแก้ไข

ปัญหา	ตลอดจนวางมาตรการป้องกันต่างๆ	 ให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 อันจะ

ท�าให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	

บรษิทัได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบรษิทั	เรือ่ง	การแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท		

ว่าด้วยเรื่อง	 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 เมื่อเดือน

สิงหาคม	2551	 โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึง

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 โดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ	เช่น	ระบบ	Intranet	ของบรษิทัที	่http://ssi.net	ระบบ	Internet		

ทีเ่วบ็ไซต์	http://www.ssi-steel.com	ซึ่งผูแ้จง้สามารถแจง้เบาะแส

หรือข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้	2	ช่องทาง	

ได้แก่
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•	ทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	ที	่e-mail	address:	ssigcg@
yahoo.com	หรือ

•	ทางไปรษณีย์	 โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	ตู้	ปณ.	534	ปณจ.	บางรัก	กทม.	10500

ทั้งนี้	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ก�าหนด

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน		

และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�าหนดบุคคลผู้มีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว	

กล่าวคือ	 กล่องรับข้อความทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ	

ตู ้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู ้ให้บริการภายนอกบริษัท		

ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ

ข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้	เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งรายงานตรงต่อประธาน

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีนอกจากนี	้คณะกรรมการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีได้เสนอแนะให้ผู้บริหารบริษัทไปศึกษาการจัดท�าระบบ	

Call	Center	 เพื่อประโยชน์ในการรวมศูนย์ข้อมูลที่เป็นข้อร้องเรียน

ของบรษิทั	ซึง่นอกเหนอืจากการรบัเรือ่งข้อร้องเรยีนต่างๆ	แล้ว	ยงัจะ

ให้บริการข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัท	 รวมทั้งใช้เป็นจุดศูนย์กลาง	

ในการตอบค�าถามให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

4.			 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น	

ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส		

ทันการณ์	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ก�าหนดโดยน�าเสนอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่

ให้ผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ		

รวมถงึสาธารณชน	ได้รบัทราบข้อมลูได้อย่างทัว่ถงึ	และเท่าเทยีมกนั	

ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเนือ่งด้วยข้อมลูส�าคญัเหล่านีอ้าจ

มผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนยัส�าคญั	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้แถลง

ถงึเจตนาอย่างชดัแจ้งในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการ	

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

คือ	ส�านักเลขานุการบริษัท	และฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศหรือข้อก�าหนด 

 หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 และ/หรือของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี	2555	การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัผ่านส�านกั

เลขานุการบริษัท	มีดังนี้

•	เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของ	
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	โดยเฉพาะรายงานทางการเงนิซึง่เป็นข้อมลู

เกี่ยวกับฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นราย

ไตรมาส	และประจ�าปีหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต	 พร้อมทั้งเปิดเผยค�าอธิบายและการวิเคราะห	์

งบการเงินของบริษัท	 บริษัทย่อย	 และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน		

(Management	 Discussion	 and	 Analysis:	 MD&A)	 ไปยัง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	จัดส่งรายงานประจ�าปี	2554	(แบบ	56-2)	ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัท	 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี			

และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ภายใน	 110	 วัน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท

•	เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	
ธนัวาคม	2554	(แบบ	56-1)	ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ภายใน	3	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้	การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	ดงักล่าวข้างต้น	เป็นไปอย่างครบถ้วน	และตรงตาม

ก�าหนดเวลา

	 	 	

4.2  การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่ดีของ  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับ	“นักลงทุนสัมพันธ์”	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร	

และมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทกับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน

สถาบนั	ผูล้งทนุทัว่ไป	นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	และภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	

อย่างเท่าเทียมกัน	และในปี	2554	บริษัทได้รวมหน่วยงานดังกล่าว

กับฝ่ายการเงิน	 เป็นฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเป็น
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ประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลผู ้เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับทราบข้อมูลที	่

น�ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใน	

เชงิลกึได้ดยีิง่ขึน้	และมสี�านกัประชาสมัพนัธ์และชมุชนสมัพนัธ์	เพือ่

ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

ต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน	 ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของบริษัทได้

ด�าเนนิการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูทีส่�าคญัต่างๆ	ผ่านเวบ็ไซต์ของ

บริษัท	ที่	 http://www.ssi-steel.com	 โดยบริษัทได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ผู้ม	ี

ส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ทีส่�าคญัของบรษิทั	อาท	ิข้อมลูทางการเงนิ	รายงานประจ�าปี	ข่าวสาร

องค์กรและกิจกรรมสังคม	 และข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์		

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้ตลอดเวลา	

4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

	 	 ในปี	 2555	 ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ ์มี	

การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 	 •	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
และข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	 รวมทั้งนโยบาย	

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	และจริยธรรม

ธุรกิจของบริษัท	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ

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

สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลาและอย่าง	

เท่าเทียมกัน		

	 	 •	จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้ถือหุ ้นและ	
ผูล้งทนุกบับรษิทั	เพือ่สอบถามข้อมลูกบัผูบ้รหิารหรอืข้อมลูเพิม่เตมิ

กับบริษัทได้ตลอดเวลาที่	e-mail	address:	ir@ssi-steel.com	และ

สามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทางอีเมลที่เว็บไซต์ของ	

บริษัทได้

	 	 •	จดัให้มกีารประชมุนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	(Analyst	
Meeting)	 และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับ

บริษัทเป็นรายไตรมาส	 เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานและฐานะ	

การเงนิของบรษิทัส�าหรบัการประชมุนกัวเิคราะห์	บรษิทัจะจดัประชมุ

ในวนัท�าการเดยีวกนักบัหรอืหลงัจากวนัทีบ่รษิทัได้เปิดเผยงบการเงนิ	

ไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 •	จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษัท	 บริษัทย่อย	 และกิจการที่ควบคุมร ่วมกัน	 ส�าหรับผล	

การด�าเนินงานรายไตรมาส	 เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนทราบเป็น

ประจ�าทุกไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท

	 	 •	จัดให้นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งไทยและต่าง
ประเทศ	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์	 รวมถึง	

นักลงทุนรายย่อยเข้าพบปะกับผู ้บริหารระดับสูงเป็นรายกลุ ่ม	

(Group	Meeting)	หรอืเป็นรายบคุคลหรอืรายบรษิทั	(One-on-One	

Meeting)	ณ	ส�านักงานกรุงเทพ	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	16	ครั้ง

	 	 •	จดัให้ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนกัลงทนุรายย่อย	และสถาบนั
การเงินที่ให ้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทเข ้าเยี่ยมชม

กระบวนการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนของบรษิทั	กระบวนการผลติเหลก็

แผ่นรีดเย็นของบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 รวมทั้งการด�าเนินการขนถ่ายสินค้าของ

บรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อย	ณ	อ�าเภอบางสะพาน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	4	ครั้ง

	 	 •	เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(Corporate	Roadshow)	ซึ่งจัดโดย

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั

น�าเสนอข้อมูลบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ	 รวมจ�านวน	5	ครั้ง	

ดังนี้

ครั้งที่

	 1	 28	กุมภาพันธ์	2555	 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2554	ของบริษัท

	 2	 6	มิถุนายน	2555	 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่	1	ปี	2555	ของบริษัท

	 3	 15	สิงหาคม	2555	 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่	2	ปี	2555	ของบริษัท

	 4	 29	-	31	สิงหาคม	2555	 เข้าร่วมงาน	Thailand	Focus	ณ	โรงแรมโฟร์ซีซั่น	กรุงเทพฯ

	 5	 26	พฤศจิกายน	2555	 เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสที่	3	ปี	2555	ของบริษัท	

วันที่ วัตถุประสงค์
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4.2.2 ความสมัพนัธ์กับผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่และสาธารณชน

	 	 ในปี	 2555	 ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ	์

มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ	ดังนี้

	 	 •	จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับฐานะ
การเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นรายไตรมาส	ในวนัท�าการ	

ถดัจากวนัทีบ่รษิทัได้เปิดเผยงบการเงนิหลงัสอบทานหรอืหลงัตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

	 	 •	จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์	 และภาพข่าว	
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทแก่นักข่าว	 เพื่อให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ	ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ

	 	 •	จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู ้บริหารของบริษัทตาม	

ทีไ่ด้รบัการตดิต่อจากสือ่มวลชน	เพือ่สร้างความเข้าใจแก่สือ่มวลชน

ให้รับทราบ	และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท

	 	 •	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัท
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ		อาทิ

	 	 	 •	สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือพิมพ์	 รายงาน
ประจ�าปี	

	 	 	 •	การแสดงนทิรรศการ	เพือ่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์	
แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 •	สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 เว็บไซต์
ของบริษัทที่	 http://www.ssi-steel.com,	 http://www.blogssi.

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

	 	 •	จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที	่ e-mail	 address:	 pr-ir@

ssi-steel.com

					

5.			 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

  5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

ที่มีความรู ้	 ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์	

ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 อาทิ		

ด้านการผลิต	 การบริหารจัดการ	 การเงินและการบัญชี	 ตลอดจน

ประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก		

ซึง่จ�านวนกรรมการตามหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์	ฉบบัล่าสดุ

เมือ่วนัที่	24	ธนัวาคม	2555	มจี�านวน	14	คน	ประกอบด้วยกรรมการ

อสิระจ�านวน	8	คน	และกรรมการทีม่ไิด้เป็นกรรมการอสิระอกีจ�านวน	

6	คน	ในจ�านวนนี้มีกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร	1	คน	คือ		

นายวิน	 วิริยประไพกิจ	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซึง่

จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.1.2 การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

	 	 การก�าหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะด�ารง

ต�าแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั	และสอดคล้อง	

กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า	 กรรมการ

ต้องออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	1	ใน	3	ทกุๆ	ปี	ส�าหรบัการก�าหนด

จ�านวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะ

กรรมการบริษัทนั้น	บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้	เพื่อความคล่องตัว

ในการสรรหาบคุคลทีม่ปีระสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน

ที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจใน

ลักษณะธุรกิจของบริษัท	

5.1.3 การกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”

	 	 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการเป็น

กรรมการอิสระของบริษัท	ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ	 เรื่อง	

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

5.1.4 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่ง 

   กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่บริษัทอื่นของ 

   กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

	 	 บริษัทได้มีการจัดส่งผู ้บริหารของบริษัทให้ไปด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ	และ/หรือ	กรรมการผู้จัดการ	และ/หรือ	ผู้บริหาร

ระดับสูง	ในบริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	และบริษัท	ท่าเรือ

ประจวบ	จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และในบริษัท	เหล็ก

แผ่นเคลือบไทย	 จ�ากัด	 ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ	 3.7	 โดยบริษัท	

มกีารคดิค่าบรหิารจดัการจากการส่งผูบ้รหิารไปด�ารงต�าแหน่งฯ	จาก

บริษัทดังกล่าว	 ในอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัท	ส�าหรับบริษัท	

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสหราช-

อาณาจักร	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายวิน		

วิริยประไพกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท	 ไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทดังกล่าว

	 	 ทั้งนี้	 แนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง	ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท	 ได้ก�าหนดไว้ว่า	พนักงานทุกคน	ซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่	ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหารใน

กจิการธรุกจิใดๆ	ทีม่ลีกัษณะเป็นการแข่งขนัโดยตรงหรอืโดยอ้อมกบั

บริษัท	 รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น	 ซึ่งท�าการค้าหรือก�าลัง

ติดต่อที่จะท�าการค้ากับบริษัท	 เว้นแต่เป็นการไปด�ารงต�าแหน่งใน

บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
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5.1.5 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญออกจากกัน	

กล่าวคือ	นายวิทย์	 วิริยประไพกิจ	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

บรษิทั	และนายวนิ	วริยิประไพกจิ	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่		

โดยก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละต�าแหน่งไว้

อย่างชัดเจน	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท	

5.1.6 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

	 	 บริษัทยังมิได ้ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า		

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ	 เพราะอาจเป็น	

ข้อจ�ากดัทีท่�าให้บรษิทัไม่สามารถสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมในการด�ารง

ต�าแหน่งดงักล่าวในช่วงเวลาทีบ่รษิทัต้องการ	เนือ่งจากอตุสาหกรรม

เหลก็และเหลก็กล้ามคีวามจ�าเป็นทีต้่องการบคุคลทีม่ปีระสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	นอกเหนือจากการเป็นผู้น�าที่มีวิสัย

ทัศน์ที่กว้างไกล	และมีความสามารถในการก�ากับดูแลการบริหาร

งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง	

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

5.1.7 เลขานุการบริษัท

	 	 บริษัทมีเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้ค�าแนะน�าด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะพงึต้องทราบ	

และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท

5.2 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัหิรอืให้ความเหน็ชอบ	

ในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ทิศทางและ

นโยบายในการด�าเนินงาน	 แผนธุรกิจ	 กลยุทธ์	 และงบประมาณ

ประจ�าปีของบรษิทั	รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการความเสีย่ง

และการบรหิารงานของฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล	 และปฏิบัติถูกต้อง	

ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับต่างๆ	 ขององค์กรที่ก�ากับ

ดูแล	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 โดยค�านึงถึง	

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ	ทั้งนี้		

เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ซึ่งจะเพิ่ม

มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ	

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท

5.2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะ

พัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท		

ซึ่งต้องพึ่งพาและประสานการท�างานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน	

คือ	 คณะกรรมการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)		

ฝ่ายบริหารของบริษัท	 ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น

อิสระ	 และผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 โดยในส่วนของคณะ

กรรมการบริษัทจ�าเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด	ดังนั้น	 เมื่อปี	 2545		

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับ

การก�ากับดูแลกิจการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	

ซึ่งได้ก�าหนดให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน	

15	ข้อ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เมื่อเดือนธันวาคม	 2550	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

พจิารณาทบทวนและมมีตปิระกาศใช้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ปี	 2549	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และในต้นปี	 2556	

ได้พจิารณาปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการจดัการของ

บริษัทที่ได้ปรับเปลี่ยน	 รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน		ปี	2555	ซึง่สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ได้เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม	2556

5.2.2 จริยธรรมกรรมการ

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ

บรษิทั	ดงันัน้	ในปี	2544	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบ

ในการก�าหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้	ดังนี้	

	 	 1)	 กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ	และยึดมั่นในจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้

	 	 2)	 กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท

	 	 3)	 กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด ้วย	

ความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ		โดยใช้ความรู้		ความสามารถ	และ

ทกัษะการบรหิารจดัการอย่างเตม็ความสามารถ	เพือ่ให้บรษิทัเจรญิ

ก้าวหน้า	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
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	 	 4)	 กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน ้าที่ โดยค�านึงถึง	

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และในขณะเดียวกัน	 ต้องค�านึงถึง	

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ที่เกี่ยวข้องด้วย		

โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม

	 	 5)	 กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ใน	

การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ

บริษัทต่อบุคคลภายนอก	 รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	โดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ	ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ	ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 ในระยะที่ผ่านมา	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการด�าเนินการ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส	

ชดัเจน	และสามารถอธบิายได้		ซึง่จะยงัประโยชน์ต่อความน่าเชือ่ถอื	

ในการบรหิารงานของบรษิทั	และส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั

ประสบผลดียิ่งขึ้น	ดังนี้

	 	 1)	 ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 เพิ่มปริมาณยอดขายและ

ส่วนแบ่งการตลาด	 และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่าเสมอตลอดมา

	 	 2)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการให้	

สินเชื่อการค้า	(Rules	and	Procedures	Governing	the	Extension	

of	 Commercial	 Credit)	 เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไป	

อย่างมรีะบบระเบยีบ	ซึง่จะช่วยควบคมุความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่	

การค้าของบริษัท	และแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาสินเชื่อ	 (Credit	

Committee)	เพือ่ท�าหน้าทีว่เิคราะห์	และกลัน่กรองการให้วงเงนิและ

ประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า	 โดยพิจารณา	

ถึงความต้องการของลูกค้า	 ความสามารถในการช�าระหนี้	 รวมทั้ง

ก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า	 เพื่อป้องกันหรือลด	

ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรษิทัในการอนมุตัวิงเงนิสนิเชือ่ลกูค้า	

ตลอดจนพจิารณาทบทวนการต่ออายวุงเงนิสนิเชือ่การค้าของลกูค้า

แต่ละรายด้วย

	 	 3)	 ก�าหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและราคา

ขายสินค้าของบริษัท	 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบเป็น

ประจ�าทุกเดือน	และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทกุไตรมาส	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิธรุกจิระหว่างบรษิทัและ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป		

	 	 4)	 การจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์และ	

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 ของกรรมการ

และผู้บริหารบริษัท	 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 2555	 โดย	

แสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 5)	 ก�าหนดแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั	ว่าด้วยเรือ่ง	

การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 โดยกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัท	 ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย	 ได้รายงานการมี	

ส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ

เป็นรายไตรมาส

	 	 6)	 ก�าหนดแนวปฏบิตับิรษิทั	ว่าด้วยเรือ่ง	ความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงานในการถือ

ปฏิบัติว่า	การกระท�าใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท	 เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าดังกล่าว

หรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น

	 	 7)	 เมื่อเดือนกันยายน	2555	คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พจิารณาและรบัทราบรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ

อิสระ	 ก่อนน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม	

ผู้ถือหุ้นของบริษัท	เกี่ยวกับการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	ดังนี้

	 	 	 •	การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั	สหวริยิา
สตลีอนิดสัตรี	จ�ากดั	(มหาชน)	ให้แก่	Vanomet	Holding	AG		บรษิทั	

เครือสหวิริยา	 จ�ากัด	และบริษัท	 สหวิริยา	 อินเตอร์	 สตีล	 โฮลดิ้งส์	

จ�ากัด	

	 	 	 •	การซือ้คนืและยกเลกิหุน้กูแ้ปลงสภาพด้อยสทิธิ
ครัง้ที	่1/2555	จากบรษิทั	สหวริยิา	อนิเตอร์	สตลี	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั	และ

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	ครั้งที่	2/2555		จาก	Vanomet	AG

	 	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับ

ทราบการที	่Vanomet	Holding	AG	เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั	

ด้วย

	 	 อนึง่	ในกรณทีีม่กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัและมี

วาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	 กรรมการผู ้มีส่วนได้เสียกับ

ธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทนั้น	 จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

การท�าธุรกรรมดังกล่าว	โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุม

ดังกล่าว



รายงานประจ�าปี 2555 072
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 

   ภายใน

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ได้ให้ความส�าคญัต่อการทีบ่รษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุ

ภายในที่ดีและมีประสิทธิผล	 โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่อง	

ดงักล่าวในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั	เพราะเชือ่ว่า	

การมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ี	จะช่วยลดความเสีย่งและป้องกนั

ความเสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และท�าให้บริษัท

สามารถบรรลุวิสัยทัศน์	(Vision)	พันธกิจ	(Mission)	และเป้าหมาย

ของบรษิทัได้	พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจ

หน้าที่	 และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบ	

การควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	 และระบบการตรวจสอบ

ภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล		

	 	 คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน	 และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท		

จากคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้	 1)	 ผลการประเมินการควบคุม

ภายในของบรษิทัโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมนิผล

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และ	2)	ผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษิทัโดยฝ่ายจดัการ

บรษิทัตามแบบประเมนิผลของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่เคยเป็นและ

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	รวมทัง้	3)	ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัจาก

สรุปผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ

ภายใน		

	 	 บรษิทัได้จดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงาน

ภายในของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่	โดยรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 ในช่วงระหว่างปลายปี	

2555	ถงึต้นปี	2556	ส�านกัตรวจสอบภายในได้จดัท�าและได้รบัอนมุตัิ

แผนกลยทุธ์	แผนการตรวจสอบแม่บท	(Audit	Coverage	Year	Plan)	

ส�าหรับปี	 2556	 -	 2558	และแผนการตรวจสอบ	ประจ�าปี	 2556		

จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ส�าหรับกรอบการควบคุมภายใน	

ที่คณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท	

ได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ	 Internal	 Control		

Integrated	 Framework	 ของ	 The	Committee	 of	 Sponsoring	

Organisations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ซึ่งกล่าว

ถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน	5	ด้าน	ดังนี้	คือ

1)	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control		Environment)

2)	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

3)	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

4)	ข ้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	 (Information	 &		

Communication)

5)	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	&	Evaluation)	

	

5.2.5 การบริหารความเสี่ยง

  รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง	 การบริหาร	

ความเสี่ยง

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัได้กระจายอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ในการก�ากบัดแูลบรษิทั	โดยแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	เพือ่

แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทั	ให้ช่วยศกึษาและกลัน่กรอง

งานทีม่คีวามส�าคญัตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	รวมจ�านวน	6	ชดุ	และต่อมาทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 5/2554	 เมื่อวันที่	 11	สิงหาคม	2554		

ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	

โดยให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่1	กนัยายน	2554	ท�าให้คณะกรรมการ

ชุดย่อยเหลือเพียง	4	ชุด	ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเดือนกันยายน 2554 คณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 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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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	 มีกรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมสีมาชกิทกุคนเป็นกรรมการ

อิสระ	ส่วนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นกรรมการอิสระ	 ส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด	

ค่าตอบแทน	รวมทัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	สมาชกิส่วนใหญ่

ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี

กรรมการอสิระเพิม่ขึน้ในโอกาสทีเ่หมาะสมต่อไป	ส่วนในรายละเอยีด	

ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของ	

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ		

ส่วนการก�าหนดระยะเวลาทีก่รรมการชดุย่อยต่างๆ	จะด�ารงต�าแหน่ง

ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนดวาระละ	 3	 ปี	 ส�าหรับ	

การก�าหนดจ�านวนวาระสงูสดุทีก่รรมการจะด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนั

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	นั้น	บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้

นอกจากนี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่5/2554	ดงักล่าว

ข้างต้น	 ยังได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ	 (Management	

Committee)	ขึน้	เพือ่รบัผดิชอบภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการ

บริหาร	 มีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 โดย	

แต่งตัง้นายวนิ	วริยิประไพกจิ	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	SSI	ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นประธาน

คณะกรรมการจัดการ	ดังกล่าวด้วย	

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

5.4.1 การกําหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการ  

   และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า

	 	 บริษัทได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท		

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 เป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี	 โดยมี

การประสานงานเพื่อก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ

แต่ละชดุและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน	รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย	 เพื่อให้กรรมการและ	

ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้อย่าง

พร้อมเพรียงกัน	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุมเป็น

ทุกเดือน	 นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว	กรรมการแต่ละ

คนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดย	

ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น	

ผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อ

ความครบถ้วนของวาระการประชุม

	 	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการ	

ชุดย่อยต่างๆ	 มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย		

เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที	่

น�าเสนอโดยตรง	และเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จัก

กบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั	ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบ

การพิจารณาแผนทดแทนต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ด้วย	

	 	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้	คณะกรรมการ

บรษิทัได้รบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานและรายงานการตดิตาม

ความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย	 รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็น

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 โดย

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ		

ตลอดจนคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุได้ด�าเนนิงานตามนโยบาย

และแผนงาน	ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิด

ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีเลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั	ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท	 ต้องมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	และการจัดส่ง

หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการ

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 โดยก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า	

ไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	ก่อนวันประชุม	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ	การประชมุแต่ละครัง้ใช้

เวลาประมาณ	2	ชัว่โมง	ทัง้นี	้ในปี	2555	ทีผ่่านมา	มกีารประชมุคณะ

กรรมการบริษัท	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 19	 ครั้ง	 ซึ่งมีการจัดประชุม	

ทุกเดือน	 โดยในบางเดือนมีการจัดประชุม	 2	 ครั้ง	 ได้แก่	 เดือน

กุมภาพันธ์	เมษายน	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	และ

พฤศจิกายน	

	 	 ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม	เพือ่ปฏิบัติ

ภารกิจต่างๆ	 อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และ	

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดย

เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ด�าเนินการ	

เกี่ยวกับการประชุม	 โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและจัดส่ง

เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม	

	 	 ในปี	2555	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	มีการประชุม

ของแต่ละชุด	ดังนี้	

	 	 1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการประชุมจ�านวน		

11	ครั้ง	ในเดือนมกราคม	(2	ครั้ง)	กุมภาพันธ์	เมษายน	พฤษภาคม	

กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	และธันวาคม	

	 	 2)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มี	

การประชมุจ�านวน	3	ครัง้	ในเดอืนกมุภาพนัธ์	เมษายน	และธนัวาคม

	 	 3)	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการประชุม

จ�านวน	4	ครัง้	ในเดอืนกมุภาพนัธ์	พฤษภาคม	สงิหาคม	และพฤศจกิายน	

	 	 4)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีการประชุม

จ�านวน	4	ครั้ง	ในเดือนมกราคม	เมษายน	กรกฎาคม	และตุลาคม

	 	 บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ		

ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการอิสระจ�านวน	 8	 คน	 โดยในปี	 2555	นี้		

มกีารประชมุจ�านวน	4	ครัง้	ในเดอืนกมุภาพนัธ์	พฤษภาคม	สงิหาคม	



รายงานประจ�าปี 2555 074
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และพฤศจกิายน	เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการจดัการของ

บริษัท	 โดยหากมีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความส�าคัญ	 คณะ

กรรมการอิสระจะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

หรือพิจารณาต่อไปด้วย

	 	 นอกจากนี้	 กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการก�ากับ

ดูแลการบริหารงานของบริษัท	 โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่ม

ย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ	 	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ

เรื่องที่จะปรึกษาหารือว่า	ต้องการความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 รวมทั้ง

ข้อคดิเหน็ทางด้านใดจากกรรมการ	อาท	ิด้านวศิวกรรม	ด้านการผลติ	

หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง	 เป็นต้น	 อีกทั้งยังได้มี	

การปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ

กรรมการบางคนทีม่ปีระสบการณ์โดยตรง	เป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ

5.4.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 

ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ

คณะ
กรรมการ

บริษัท

	 1.	 นายวิทย์		วิริยประไพกิจ	 17/19
	 	 ประธานกรรมการ
	
	 2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 19/19	 	 	 4/4	 	 4/4
	 	 รองประธานกรรมการ
	 	 และกรรมการอิสระ

	 3.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	 16/19	 11/11	 	 	 	 4/4
	 	 กรรมการอิสระ

	 4.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 13/19	 	 	 	 4/4	 3/4
	 	 กรรมการอิสระ

	 5.	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 14/19	 	 3/3	 	 	 3/4
	 	 กรรมการอิสระ

	 6.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	 19/19	 11/11	 	 4/4	 	 4/4	 	
	 	 กรรมการอิสระ

	 7.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 18/19	 	 	 	 4/4
	 	 กรรมการ

	 8.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 17/19	 	 3/3	 	 4/4
	 	 กรรมการ

	 9.	 นายกมล	จันทิมา	 18/19	 	 	 4/4
	 	 กรรมการ

	 10.	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 12/19	 10/11	 	 	 	 3/4
	 	 กรรมการอิสระ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ

อิสระ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2555 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)



รายงานประจ�าปี 2555 075
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ชื่อ

คณะ
กรรมการ

บริษัท

หมายเหตุ :		กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น	 เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น	

	 	 	หรือมีภารกิจที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง	 และหากกรรมการมีประเด็น	

	 	 	ข้อสังเกตในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด	 สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด	 เพื่อน�าเสนอให	้

	 	 	ที่ประชุมพิจารณา

	 	*	 ล�าดับที่	 12	นางธาริษา	วัฒนเกส	 ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	 27	กุมภาพันธ์	 2555	และได้แจ้งลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท		

	 	 	 	 ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2556	

	 		**	ล�าดับที่	13	นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2555

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ

อิสระ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2555 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

	 11.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 18/19	 	 3/3
	 	 กรรมการ

	 12.	 นางธาริษา	วัฒนเกส*	 10/16	 	 	 	 	 2/3
	 	 กรรมการอิสระ

	 13.	 นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์**	 13/16	 	 	 	 	 3/3
	 	 กรรมการอิสระ

	 14.	 นายวิน		วิริยประไพกิจ	 18/19
	 	 กรรมการ

5.5   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5.5.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

	 	 บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้ริเริ่มด�าเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี	 2549	ซึ่งท�าการประเมินผล

ส�าหรบัปี	2548	ตามแบบประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทั

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และด�าเนินการประเมินผล	

เป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อเป็นแนวทางให	้

คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน	ปัญหา	และอปุสรรค

ต่างๆ	 ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้		

ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม	 เพื่อให้มี	

การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น		อย่างไรก็ดี		คณะกรรมการบริษัท

ยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็น	

รายบุคคล		

5.5.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ

คณะกรรมการชุดย่อย	 มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ม	ี

การประเมินผลตนเองปีละครั้งเช่นกัน	 โดยมีการประเมินผลตนเอง

ตัง้แต่ปี	2543	เป็นต้นมา	ซึง่ในระยะแรกได้ประเมนิตามแบบประเมนิ

ผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	(Audit	Committee	

Self-Assessment	Guide)	ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม	

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	Directors:	

IOD)	 และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา		
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(The	 American	 Institute	 of	 Certified	 Public	 Accountants:	

AICPA)	จนถงึปี	2554	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลตนเอง

โดยใช้	“แบบสอบทานการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยตนเอง”	 ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก	 “คู่มือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ”	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	ทีไ่ด้จดัท�าร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และบริษัท	ไพร้ซ์

วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์	จ�ากดั	ซึง่เผยแพร่ให้บรษิทัจดทะเบยีนทราบเมือ่

วันที่	28	ธันวาคม	2553	ส�าหรับรายงานผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

เป็นประจ�าทุกปี	

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่16	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	

2548	 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 โดยค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�าหนดให้เป็นค่าตอบแทน

รายเดือน	ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�าหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ

การประชุม	ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น	 จะไม่ได้

รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก	 ซึ่งบริษัทได้พิจารณา	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ		

และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม	 ส�าหรับ	

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องเชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานตามเป้าหมาย

การปฏบิตังิานประจ�าปี	(Goals	Program)	ด้วย	ซึง่ค่าตอบแทนและ

องค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะ

อยูใ่นระดบัเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารระดบั

สูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต ้องการ	 โดยมีการเปรียบเทียบกับ	

ค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและอยู ่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย	 และ	

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่2/2554	เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	2554	

ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ	

การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

กล่าวโดยสรุป	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย	และ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยมีรายละเอียดเกี่ยว

กับค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารปี	 2555	 ปรากฏอยู่ใน		

เรือ่ง	ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	และผูส้อบบญัชี
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการและ

ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมด้านต่างๆ	ของบริษัท	เช่น	การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของ

บริษัทจดทะเบียนอื่น	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรของบรษิทัให้สงูขึน้	โดยน�าความรูด้งักล่าวมา

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท		

ซึง่มทีัง้การอบรมหรอืสมัมนาทีจ่ดัขึน้เองภายในบรษิทั	และทีส่ถาบนั

ภายนอกเป็นผู้จัด	นอกจากนี้	 ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง

ภายในกลุ่มบริษัท	 เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์	

การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย

เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	บริษัทได้ก�าหนด

นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล	 เรื่อง	 การพัฒนา

บุคลากร	 รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง	 การฝึกอบรม/สัมมนา

พนกังาน	และแนวปฏบิตัว่ิาด้วยเรือ่ง	การเบกิค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/

สัมมนา	

5.7.1 การพัฒนากรรมการ

	 	 1)	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 	 	 กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่	

ส�านกัเลขานกุารบรษิทัเป็นผูร้วบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 ได้แก่	 คู ่มือ

กรรมการ	 คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท	 คู่มือจริยธรรมของ

กรรมการบรษิทั	และข้อมลูอืน่ทีส่�าคญัทีเ่กีย่วกบับรษิทั	อาท	ิปรชัญา	

ในการด�าเนินธุรกิจ	 จริยธรรมธุรกิจ	 วิสัยทัศน์	 ค่านิยม	 จริยธรรม

พนักงาน	และความขัดแย้งทางผลประโยขน์	 ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ	์

เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า	วิถีเอสเอสไอ	(SSI	WAY)	

	 	 2)	 การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการอบรม	

	 	 	 	 สัมมนาต่างๆ

	 	 	 ในปี	 2555	 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาใน

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	จดัร่วมกบัหน่วยงานอืน่	และกรรมการตรวจสอบยงัได้เข้าร่วม

สัมมนาอย่างสม�่าเสมอใน	Audit	Committee	 Forum	ที่ส�านักงาน

สอบบัญชี	KPMG	ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้จัด

5.7.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

	 	 1)	 การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

	 	 	 ส�าหรับผู้บริหารใหม่	 บริษัทได้จัดให้มีการแนะน�า

ลักษณะธุรกิจ	 การด�าเนินงานของบริษัท	และของหน่วยงานต่างๆ	

โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน	 รวมทั้งจัดเอกสารและข้อมูล	

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�างาน	

เช่น	คูม่อือ�านาจด�าเนนิการของบรษิทั	คูม่อืบรษิทั	“วถิเีอสเอสไอ	(SSI	

WAY)”

	 	 2)	 การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร	

	 	 	 ในปี	 2555	 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับ	

การอบรมสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ	ทีจ่ดัขึน้ภายในบรษิทั	(In-house	

Training)	และภายนอกบริษัท

	 	 ส�าหรับแผนการสืบทอดงาน	 บริษัทได้มีนโยบาย	

และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล	ภาคพิเศษที่	 2/2548	 เรื่อง		

แผนทดแทนต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 เพื่อเป็นการวางแผน	

และเตรียมความพร้อมด้านอัตราก�าลังของบริษัทในอนาคต	 โดย

ก�าหนดผู้สืบทอดต�าแหน่ง	(Successor)	ในต�าแหน่งงานหลัก	(Key	

Position)	

	 	 คณะอนทุ�างานวางแผนและพฒันาผูส้บืทอดต�าแหน่ง	

(Succession	 Plan	 Sub-Committee)	 ได้วางแผนและก�าหนด	

รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 โดยให้มีแผนการพัฒนา	

ผู้สืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล	(Individual	Development	Plan)	

เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท

ได้ก�าหนดไว้	 โดยบริษัทได้ก�าหนดพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน	

ที่ส�าคัญ	 และจัดท�าแผนพัฒนาบุคคลดังกล่าวแล้วเสร็จและม	ี

การปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ		ที่ตั้งสำานักงาน		ประเภทธุรกิจ
	

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 SAHAVIRIYA	STEEL	INDUSTRIES	PUBLIC	COMPANY	LIMITED

ชื่อย่อ	 :	 เอสเอสไอ

	 	 SSI

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107537000688

เว็บไซต์	 :	 http://www.ssi-steel.com

ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	4	ล้านตันต่อปี	และเหล็กแผ่นรีดร้อน	

	 	 	 ชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ามัน	ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	1	ล้านตันต่อปี	โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรม	

	 	 	 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค	 ส�าหรับ	

	 	 	 อุตสาหกรรมยานยนต์	พลังงาน	การขนส่ง	และการก่อสร้าง	ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้า	บริษัทได้ลงทุน	

	 	 	 ในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 เพื่อผลิตและจ�าหน่ายเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับการผลิตของบริษัท	

	 	 	 และความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น	 ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด	 3.6	 ล้านตันต่อปี	 ส่วนการลงทุนใน	

	 	 	 อุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้า	บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น	และธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ	อีกทั้ง	

	 	 	 ยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ได้แก่	ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	และธุรกิจท่าเรือน�้าลึก

ที่ตั้งสํานักงาน

สํานักงานใหญ	่ :	 เลขที่	28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	2	-	3	ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร		10500

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

	 	 โทรสาร	 0-2236-8890,	0-2236-8892

สํานักงานโรงงาน	 :	 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

จำานวนและชนิดของหุ้นของบริษัท	
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555)
	

ทุนจดทะเบียน	 จ�านวน	 39,867,778,559	 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จ�านวน	 39,867,778,559	 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1	 บาท

ทุนช�าระแล้ว			 จ�านวน	 27,080,630,230	 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จ�านวน	 27,080,630,230	 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1	 บาท

จำานวนและชนิดของหุ้นของบริษัท	
(ณ	วันที่	11	กุมภาพันธ์	2556)
	

ทุนจดทะเบียน			 จ�านวน	 39,867,778,559	 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ			 จ�านวน	 39,867,778,559	 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1	 บาท

ทุนช�าระแล้ว			 จ�านวน	 27,431,336,113	 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ			 จ�านวน	 27,431,336,113	 หุ้น	

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1	 บาท



รายงานประจ�าปี 2555 079
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อ	สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล	
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 ธุรกิจวิศวกรรม	 75,000,000	 10	 	 7,500,000	 99.99
	 28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	6	 และซ่อมบ�ารุง
	 ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
	 กรุงเทพมหานคร	10500
	 โทรศัพท์	 0-2237-6746-9
	 โทรสาร	 0-2630-0516

	 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)	 ธุรกิจ	 10,703,000,000	 10	 	 1,070,300,000	 50.15
	 28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	5	 เหล็กแผ่นรีดเย็น
	 ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
	 กรุงเทพมหานคร	10500
	 โทรศัพท์	 0-2630-0300
	 โทรสาร	 0-2630-0320-2

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	 ธุรกิจ	 480,736,000	 1,000	 	 480,736	 100
	 Steel	House,	Trunk	Road,	 โรงถลุงเหล็ก	 ปอนด์สเตอร์ลิง	 ปอนด์สเตอร์ลิง	
	 Redcar,	TS10	5QW
	 United	Kingdom
	 โทรศัพท์	 +44	16	4240	8000
	 โทรสาร	 +44	16	4240	4552

	 Redcar	Bulk	Terminal	Limited	 ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก	 26,502,718	 1	 	 26,502,718	 50
	 Steel	House,	Trunk	Road,		 	 ปอนด์สเตอร์ลิง	 ปอนด์สเตอร์ลิง	 	
	 Redcar,	TS10	5QW
	 United	Kingdom
	 โทรศัพท์	 +44	16	4240	5500

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 
(บาท)

ชื่อและสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ของนิติบุคคล

หมายเหตุ : ณ	วันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2556	บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้แก่	 JFE	Steel	Corporation	และ	Marubeni-Itochu		

	 Steel	Inc.	จ�านวน	160,121,650	หุ้น	คงเหลือ	376,681,190	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	35.19

จ�านวนหุ้นสามัญ
ที่จ�าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น)

อัตราส่วน
จ�านวนหุ้นที่ถือ 

(หุ้น)

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป



รายงานประจ�าปี 2555 080
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1.	 	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ 

ประธานกรรมการบริษัท  

อายุ	77	ปี		
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	

	 •	บิดานายวิน	วิริยประไพกิจ
	 •	น้าชายนายปิยะ	วิริยประไพกิจ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	

	 18	ปี	11	เดือน	

	 (วันที่	21	มกราคม	2537	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของ	

ทุนช�าระแล้ว	(11	ก.พ.	56)	:

	 0.00000037%	(100	หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ		
	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

 -ไม่มี-

ประสบการณ์	

2551 - 2555	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย		
	 	 	 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

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	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2525 - 2543	 •	กรรมการ	บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)	
2525 - 2541	 •	กรรมการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด		
	 	 	 	 	 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	

	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	อาคารเวสเทิร์น	จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :	

	 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 17/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555	 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 	

2.	 	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 	

อายุ	64	ปี
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	

	 2	ปี	10	เดือน	

	 (วันที่	26	กุมภาพันธ์	2553	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ		
	 	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ	์

	 	 มหาวิทยาลัย



รายงานประจ�าปี 2555 081
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

	 •	ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์	(ภาคภาษาอังกฤษ)		
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(ปรอ.	14)
	 •	ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร		
	 	 สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ	

	 •	ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง	
	 	 ในระบอบประชาธิปไตย

	 	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	11	สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (DCP	80/2006)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

	 •	ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		
	 	 บริษัท	ไทย	แอ๊กโกร	เอ็กซเชนจ์	จ�ากัด	(ตลาดไท)	

	 •	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง		
	 	 (นายประดิษฐ์	ภัทรประสิทธิ์)

	 •	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารศรีนคร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ส.	ขอนแก่นฟู้ดส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 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)
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอส	ซี	เจ	แอนด์	แอสโซซิเอทส์		
	 	 จ�ากัด	

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 19/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 4/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	4/4	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555		 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	 	

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม	

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		

	 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ		
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

3.	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ	75	ปี	 	 	
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	

	 14	ปี	8	เดือน	

	 (วันที่	28	เมษายน	2541	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโททางการบัญชี	Master	in	Professional	
	 	 Accounting,	The	University	of	Texas	at	Austin

	 •	ปริญญาตรีทางการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายงานประจ�าปี 2555 082
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

	 •	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	กระทรวงการต่างประเทศ
	 •	คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	
	 	 ประกันภัย

	 •	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
	 	 ส�านักงานก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
	 •	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ		
	 	 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

	 •	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 16/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 4/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 11/11	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

4.	 	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ	74	ปี
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 18	ปี	10	เดือน	

	 (วันที่	1	มีนาคม	2537	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมโยธา	(โครงสร้าง)	
	 	 Northwestern	University,	U.S.A.

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	32)



รายงานประจ�าปี 2555 083
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program		
	 	 (DAP	36/2005)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Finance	for	Non-Finance		
	 	 Director	(FND	24/2005)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2548 - 2555	 •	กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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)

2540 - 2551	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์
	 	 	 	 	 จัดการกองทุน	ทหารไทย	จ�ากัด

2544 - 2546	 •	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	อุตสาหกรรม
	 	 	 	 	 ปิโตรเคมีกัลไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2539 - 2544	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไทยเทเลโฟน	
	 	 	 	 	 แอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

2530 - 2534	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	ส�ารวจ	
	 	 	 	 	 และผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

2522 - 2530	 •	ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2519 - 2522	 •	ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สามารถ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ลินเด้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ซี.ที.แลนด์	จ�ากัด
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ชัชวาลย์-รอยัล	แฮสโคนิ่ง	จ�ากัด
	 •	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี
	 	 พระจอมเกล้าธนบุรี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-	

การเข้าร่วมประชุม :

	 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 13/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 3/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4/4	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555						 2/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

5.	 	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	64	ปี	 	
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 2	ปี	8	เดือน	

	 (วันที่	30	เมษายน	2553	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาเอก	สาขาบริหารธุรกิจ	(D.B.A.),		
	 	 University	of	South	Australia,	ประเทศออสเตรเลีย

	 •	ปริญญาโท	สาขาพาณิชยศาสตร์	(บริหารธุรกิจ)		
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



รายงานประจ�าปี 2555 084
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

	 •	ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์	(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)		
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	43)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (DCP	131/2010)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2553 - 2554	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 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

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ประธานคณะกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	 	 อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

	 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 14/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 3/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 3/3	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 2/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

6.	 	 นางธาริษา	วัฒนเกส
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

อายุ	63	ปี
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 10	เดือน	

	 (วันที่	27	กุมภาพันธ์	2555	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเคโอ		
	 	 ประเทศญี่ปุ่น

	 •	ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวอชิงตัน		
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 •	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น
	 •	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอ	ประเทศญี่ปุ่น
	 •	ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	 	 ภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	(วปม.)	รุ่นที่	3	 	 		

	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	



รายงานประจ�าปี 2555 085
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

	 •	ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Advanced	Management		
	 	 Program	(AMP),	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด			

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (DCP	4/2000)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2549 - 2553	 •	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2545 - 2549	 •	รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน				
	 	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

2544 - 2545	 •	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน
	 	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

2542 - 2544	 •	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายนโยบายสถาบันการเงิน					
	 	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

2541 - 2542	 •	ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายก�ากับและตรวจสอบ
	 	 	 	 	 สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

2540 - 2541	 •	ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายก�ากับสถาบันการเงิน			
	 	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

2539 - 2540	 •	ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายระบบการช�าระเงิน		
	 	 	 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
	 	 การประกอบธุรกิจประกันภัย

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม	

	 	 การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-	

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 10/16	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 2/3	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555						 2/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

7.	 	 นายประทีป	บุปผาอินทร์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ	73	ป ี 	 	
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 13	ปี	8	เดือน	

	 (วันที่	29	เมษายน	2542	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (DCP	22/2002)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)



รายงานประจ�าปี 2555 086
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์	

2540 - 2542	 •	เลขานุการกรม	กรมบัญชีกลาง	
	 	 	 	 	 กระทรวงการคลัง

2538 - 2540	 •	ผู้อ�านวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย	4
	 	 	 	 	 กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	กรรมการ	บริษัท	ตรงพร	จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-	 	

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 19/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 4/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 11/11	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

	 	 กิจการที่ดี	 	 4/4	 ครั้ง

	 5.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555							 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 	•	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

8.	 	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	61	ปี		
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 13	ปี	(วันที่	8	ธันวาคม	2542	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�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	บริษัทหลักทรัพย์
		 	 	 	 	 จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด		

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 12/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 3/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 10/11	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 3/3		ครั้ง



รายงานประจ�าปี 2555 087
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

9.	 	 นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

อายุ	49	ปี
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 10	เดือน	

	 (วันที่	27	กุมภาพันธ์	2555	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ		
	 	 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า	บูมมิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 •	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	2)			
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (DCP		60/2005)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program		
	 	 (DAP	23/2004)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	5
	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

	 •	หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
	 	 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน			

	 	 รุ่นที่	3	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 ภาครัฐ		(PDI)

ประสบการณ์	

2554  	 •	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2554  	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง			
	 	 	 	 	 จ�ากัด		

2553 - 2554	 •	กรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 	 	 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 •	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 	 	 	 และกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	

	 	 	 	 	 บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 •	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551 	 	 •	กรรมการ	บริษัท	เซ็ทเทรด	ดอท	คอม	จ�ากัด
2550 - 2554	 •	กรรมการบริหารและอุปนายก		
	 	 	 	 	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2550 - 2551	 •	อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลย	ี
	 	 	 	 	 	สารสนเทศ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - 2552	 •	กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 	 	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการผู้อ�านวยการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
	 •	ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 -ไม่มี-



รายงานประจ�าปี 2555 088
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 13/16	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	 3/3	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555						 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

	 1.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	

	 	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

	 2.	 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม		

	 	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				

			 	 หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	

	 	 •	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	
	 	 	 พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

	 	 •	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	เช่น	ผู้สอบบัญช	ี
	 	 	 หรือที่ปรึกษากฎหมาย	

	 	 •	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ	
	 	 	 อันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

	

10.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	76	ปี		
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 13	ปี	1	เดือน	

	 (วันที่	8	พฤศจิกายน	2542	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�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

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	กรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท	บางสะพานบาร์มิล		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด
	 •	กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	ศาลปกครองสูงสุด
	 •	ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานศาลปกครอง	ด้านศิลปกรรม	
	 •	กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	
	 	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

	 •	นายกสภาวิทยาลัยลุ่มน�้าปิง
	 •	กรรมการที่ปรึกษา	กรมศิลปากร
	 •	อาจารย์พิเศษ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยศิลปากร
	 •	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
	 	 รัตนโกสินทร์

	 •	อาจารย์พิเศษ	สถาบันการประชาสัมพันธ์
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 18/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 2/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	



รายงานประจ�าปี 2555 089
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

11.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	73	ปี	
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 9	ปี	8	เดือน		

	 (วันที่	29	เมษายน	2546	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:	

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	Michigan	State	University,
	 	 U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย	2547	
	 	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2548

ประสบการณ์	

2552 - 2555	 •	กรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด
	 	 	 	 	 (มหาชน)

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	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด		
	 	 	 	 	 (มหาชน)

2526 - 2542	 •	กรรมการ	บริษัท	ประกันชีวิตศรีอยุธยา	จ�ากัด	
	 	 	 	 	 	(มหาชน)

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 17/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน		 3/3	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 4/4	 ครั้ง

	 4.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 2/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

12.	 นายกมล	จันทิมา
กรรมการบริษัท และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	

อายุ	74	ปี		
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 14	ปี	8	เดือน		

	 (วันที่	28	เมษายน	2541	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	

(11	กุมภาพันธ์	2556)	:

	 0.005%	(1,284,000	หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	33)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (DCP	3/2000)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท		
	 	 (RCP	4/2001)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)



รายงานประจ�าปี 2555 090
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (Board	&	CEO	1/2003)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง	(DCP	Refresher	4/2007)
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2550 - 2555	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 	 และประเมินผล	กระทรวงศึกษาธิการ

2543 - 2545	 •	ประธานกรรมการ	องค์การเพื่อการปฏิรูป	
	 	 	 	 	 ระบบสถาบันการเงิน	(ปรส.)

2541 - 2543	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2541	 	 	 •	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
2539 - 2541	 •	ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 	 ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2538 - 2542	 •	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2536 - 2541	 •	รองปลัดกระทรวงการคลัง

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 	 บริษัท	อุตสาหกรรม	อีเล็คโทรนิคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด
	 •	ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้	เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	

	 -ไม่มี-

	 	

การเข้าร่วมประชุม :

	 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 18/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

	 	 ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 4/4	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	

13.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	63	ปี
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	

	 •	หลานนายวิทย์	วิริยประไพกิจ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	

	 17	ปี	8	เดือน	

	 (วันที่	24	เมษายน	2538	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�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)

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	กรรมการ	บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด



รายงานประจ�าปี 2555 091
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	กรรมการ	บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :

 1.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 18/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 3/3	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

14.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ		42		ปี	 	
	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	

	 •	บุตรนายวิทย์	วิริยประไพกิจ
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:

	 13	ปี	6	เดือน	

	 (วันที่	30	มิถุนายน	2542	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว	:

	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเคโอ		
	 	 โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	 	 (DCP	100/2008)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท		
	 	 (RCP	20/2008)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	5	
	 	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์	

2539 - 2555	 •	กรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	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

ตําแหน่งอื่นที่สําคัญในปัจจุบัน	

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

	 •	กรรมการ	บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	และประธานคณะกรรมการจัดการ
	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด
	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	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	 18/19	 ครั้ง

	 2.	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการ	 12/12	 ครั้ง

	 3.	 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2555								 3/3		ครั้ง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

	 1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา	

	 2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจ�าปี 2555 092
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

1.	 	 นายวิน	วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ	42	ปี	 	
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเคโอ		
	 	 โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (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	 •	กรรมการ	และประธานคณะกรรมการจัดการ
	 	 	 	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์		
	 	 	 	 	 จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

2542 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	
	 	 	 	 	 โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 	

	 	 	 	 •	กรรมการ	บริษัท	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด
	 	 	 	 •	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด

2540 - ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยสตีลเซลส์	จ�ากัด
2539 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด

2539 - 2555	 •	กรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด
2553 - 2554	 •	กรรมการ	Redcar	Bulk	Terminal	Limited
2535 - 2552	 •	กรรมการ	บริษัท	อาคารเวสเทิร์น	จ�ากัด
2539 - 2548	 •	กรรมการ	บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด		
	 	 	 	 	 (มหาชน)

2542 - 2546	 •	กรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด		
	 	 	 	 	 (มหาชน)

2.	 	 นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี 

และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	42	ปี		
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์	 	

2553 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และกรรมการจัดการ
		 	 	 	 	 	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.

3.	 	 นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ	

อายุ	54	ปี		
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



รายงานประจ�าปี 2555 093
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

ประสบการณ์	 	

2555 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน •	กรรมการ	และกรรมการจัดการ
	 	 	 	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2531 - 2534	 •	Trading	Manager	บริษัท	ไทปัน	เท็กซ์ไทล์		
	 	 	 	 	 จ�ากัด

4.	 	 นายนาวา	จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม

อายุ	47	ปี	
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปรญิญาโท	สาขานโยบายสาธารณะและการบรหิารโครงการ		
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (DCP	104/2008)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2555 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	กรรมการจัดการ	
	 	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 	 บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด

2546 - 2550	 •	ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง	
	 	 	 	 	 เครือพิกุลทองล�่าซ�า

2534 - 2546	 •	รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 	 	 	 	 	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

5.	 	 นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 

และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

อายุ	46	ปี	
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		
	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

	 •	หลักสูตรประกาศนียบัตร	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 	 (DCP	104/2008)

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์	

2555 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร		
	 	 	 	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

2553 - 2555	 •	กรรมการ	และกรรมการจัดการ
	 	 	 	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2534 - 2535	 •	Industrial	Engineer	บริษัท	ฮานาคอยส์		
	 	 	 	 	 จ�ากัด

6.	 	 นายณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ	43	ปี		
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์	

2554 - ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการ	

	 	 	 	 	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

2552 - 2554	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 	 	 	 	 สายการเงินและบัญชี		

	 	 	 	 	 	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด		(มหาชน)



รายงานประจ�าปี 2555 094
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

7.	 	 นายยงยุทธ	มลิทอง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อายุ	42	ปี		
	

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	

	 •	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์	

2551 - 2553	 •	HR	&	GA	Director,	New	International		
	 	 	 	 	 School	of	Thailand

2550 - 2551	 •	Operation	Director,	Master	Car	Rental		
	 	 	 	 	 	Company	Limited	(Millennium	Auto	Group)

2549 - 2550	 •	Operation	Manager,	Master	Car	Rental		
	 	 	 	 	 	Company	Limited	(Millennium	Auto	Group)

8.	 	 นางวรรณี	สิริกาญจน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ	57	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

9.	 	 นายสุรศักดิ์	งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท

อายุ	54	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�างานของคณะกรรมการ		
	 	 (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)

	 	



รายงานประจ�าปี 2555 095
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

หมายเหตุ : ล�าดับที่	20	นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2555

	 ล�าดับที่	21	นายชัยภัทร	เขมาภิรักษ์	ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท	ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2555

รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2554 
(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

	 1.	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	 100	หุ้น	 100	หุ้น	 -
	 2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 -	 -	 -
	 3.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 -	 -	 -
	 	 เกษรี	ณรงค์เดช	
	 4.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 -	 -	 -
	 5.	 นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	 -	 -	 -
	 6.	 นางธาริษา	วัฒนเกส	 -	 -	 -
	 7.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	 -	 -	 -
	 8.	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 -	 -	 -
	 9.	 นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	 -	 -	 -
	 10.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 -	 -	 -
	 11.	 นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 -	 -	 -
	 12.	 นายกมล	จันทิมา	 1,284,000	หุ้น	 1,284,000	หุ้น	 -
	 13.	 นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 -	 -	 -
	 14.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	 -	 -	 -
	 15.	 นายนิธิพงศ์	เตชะวณิช	 -	 -	 -
	 16.	 นางสาววรรณา	ตั้งเจริญจริง	 -	 -	 -
	 17.	 นายนาวา	จันทนสุรคน	 -	 -	 -
	 18.	 นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	 1,892,000	หุ้น	 1,892,000	หุ้น	 -
	 19.	 นายณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล	 -	 -	 -
	 20.	 นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	 -	 -	 -
	 21.	 นายชัยภัทร	เขมาภิรักษ์	 -	 -	 -

31 ธันวาคม 2555 
(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ 
(ลดลง) ระหว่างปี 2555 
(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

ล�าดับ



รายงานประจ�าปี 2555 096
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี	2555	
	

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน   

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม	

ผู้ถือหุ้น

1.1	ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่

กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุต่างๆ	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�ากับดูแลกิจการที่ดี	10,000		บาท/ครั้ง

	 (1.4)	ประธานกรรมการ

	 	 บริหารความเสี่ยง	 12,500		บาท/ครั้ง

			 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 10,000		บาท/ครั้ง

	 (1.5)	ประธานกรรมการสรรหา

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 12,500		บาท/ครั้ง

			 						 กรรมการสรรหาและก�าหนด

	 	 ค่าตอบแทน	 	 10,000		บาท/ครั้ง

(2)	 กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน	

คณะกรรมการชดุต่างๆ	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้	กจ็ะได้รบั	

ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชดุนัน้อกีตามภาระงานและเวลา	

ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น	

1.2	ประธานกรรมการบรษิทั	และรองประธานกรรมการบรษิทั		

ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะทีม่าปฏบิตัหิน้าทีใ่นลกัษณะเตม็เวลา	ใน

อตัรา	300,000	บาทต่อเดอืน	และ	200,000	บาทต่อเดอืน	ตามล�าดบั	

โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	 และเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการชุดต่างๆ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด	

1.3	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 จะได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะทีต้่องให้ค�าแนะน�าในรายละเอยีดของการตรวจสอบ	นอกเหนอื

จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก		

ในอัตรา	10,000	บาทต่อเดือน

1.4	กรรมการทีเ่ปน็พนกังานบรษิัทด้วย	จะได้รบัค่าตอบแทน

ในฐานะของพนกังานบรษิทัเท่านัน้	จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการแต่อย่างใด

1.5	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	และประกันชีวิต		

ในวงเงินไม่เกินคนละ	 20,000	บาท	ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใด	

ทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัได้ปฏเิสธการรบัประกนับางประเภททัง้หมดและ/

หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ	

ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดกต็าม	ให้บรษิทัเป็นผูร้บัภาระการประกนัโดยตรง

ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับ

ประกนัดงักล่าวในวงเงนิเท่ากบัวงเงนิประกนัและ/หรอืสทิธปิระโยชน์

ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต	ประกันสุขภาพ	และประกันอุบัติเหตุ	 ให้

ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้น	

ได้อนุมัติไว้แล้ว

1.6	ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นประเภทเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ

หรือโบนัสประจ�าปี	

(1)	 การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรร	

เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้เท่านัน้	หากปีใดบรษิทัมไิด้มกีารจ่ายเงนิปันผล

แก่ผู ้ถือหุ ้น	 กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการ	

ในปีนั้นๆ

(2)	 อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ	0.25	ถึง	0.50	ของเงินปันผลที่จ่ายให้

แก่ผูถ้อืหุน้	และให้ประธานกรรมการบรษิทั	และรองประธานกรรมการ

บรษิทั	ได้รบัเงนิบ�าเหนจ็กรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ	10	และ

ร้อยละ	5	ตามล�าดับ

(3)	 ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบป	ี ให้จ่าย

เงินบ�าเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

ทัง้นี	้ให้คงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ	1.1	ถงึ	1.6		

ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ส�าหรับในปี	 2555	 ที่ผ่านมา	 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น	

ครั้งที่	23	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2555	รับทราบการจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุต่างๆ	ซึง่คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งขึ้นส�าหรับปี	 2554	 เป็นรายบุคคล	พร้อมทั้งรับทราบ

การงดเว้นการจ่ายบ�าเหนจ็กรรมการส�าหรบัปี	2554	ให้แก่กรรมการ

บริษัท	 เนื่องจากบริษัทมีก�าไรสะสม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555		

หลงัหกักลบยอดส่วนต�า่มลูค่าหุน้สามญัแล้วมจี�านวนไม่เพยีงพอต่อ

การจัดสรร	 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้		

และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นประเภทเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ

ประจ�าปีให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น



รายงานประจ�าปี 2555 097
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2555

หมายเหตุ : 1. ประธานกรรมการบริษัท

	 2.	 รองประธานกรรมการบริษัท	

	 3.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 4.	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 *	 นายวิน	วิริยประไพกิจ	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

	 	 -	 ประธานกรรมการบริษัท	และรองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา	โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

	 1.	นายวิทย์	วิริยประไพกิจ1		 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 2.	นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์2	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 3.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช3	 420,000	 206,250	 -	 -	 -	 626,250
	 4.	นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ4์	 300,000	 -	 -	 -	 50,000	 350,000
	 5.	นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ5	 300,000	 -	 37,500	 -	 -	 337,500
	 6.	นางธาริษา	วัฒนเกส	 252,586.21	 -	 -	 -	 -	 252,586.21
	 7.	นายประทีป	บุปผาอินทร์	 300,000	 165,000	 -	 40,000	 -	 505,000
	 8.	นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 300,000	 150,000	 -	 -	 -	 450,000
	 9.	นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	 252,586.21	 -	 -	 -	 -	 252,586.21
	 10.	นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์	 300,000	 -	 -	 -	 40,000	 340,000
	 11.	นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	 300,000	 -	 30,000	 -	 40,000	 370,000
	 12.	นายกมล	จันทิมา	 300,000	 -	 -	 40,000	 -	 340,000
	 13.	นายปิยะ	วิริยประไพกิจ	 300,000	 -	 30,000	 -	 -	 330,000
	 14.	นายวิน	วิริยประไพกิจ*	 -	 -	 -	 -	 -	 -
  รวม 3,325,172.42  521,250 97,500 80,000 130,000 4,153,922.42 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

รวม

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2555 

รายชื่อกรรมการ

	 1.	 นายวิทย์	วิริยประไพกิจ	ประธานกรรมการบริษัท	 3,600,000
	 2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	รองประธานกรรมการบริษัท	 2,400,000

ล�าดับ ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)



รายงานประจ�าปี 2555 098
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2555

1.7	ค่าตอบแทนรวมของผู ้บริหารระดับผู ้ช ่วยกรรมการ	

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป	ในรูปเงินเดือน	เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณ

อายุการท�างาน	 ค่าชดเชยรถประจ�าต�าแหน่ง	 ค่าเบี้ยประกันภัย	

ที่บริษัทออกให้	 และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการก�าหนด	

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

ทั้งสิ้นปีละ	31,851,189.21	บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป	รวม	8	คน	และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

1	คน	จ�านวนทั้งสิ้นปีละ	2,418,989.36	บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี	2555
	

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	4,555,000	บาท	

บรษิทัย่อยในต่างประเทศ	(บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	ยเูค	

จ�ากัด)	 จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี	

KPMG	LLP	ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ	

ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 ในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	89,000	ปอนด์สเตอร์ลิง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย	(บริษัท	ท่าเรือประจวบ	

จ�ากดั)	จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอืน่	ซึง่ได้แก่	ค่าบรกิาร

ตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ

และประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลประจ�าปีในอนาคตอนัเกดิ

จากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	

ให้แก่ส�านกังานสอบบญัช	ีบรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	

ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละ

ส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�านวนเงินรวม	140,000	บาท	

บรษิทัย่อยในต่างประเทศ	(บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	

จ�ากัด)	จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	ซึ่งได้แก่	ค่าธรรมเนียม

บริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ส�านักงานสอบ

บัญชี	KPMG	LLP	ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�านวนเงินรวม	

132,100	ปอนด์สเตอร์ลิง

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ในบริษัทย่อย

ล�าดับ ต�าแหน่งบริษัทย่อย ค่าตอบแทนปี 2555
(บาท)

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 	 1.	 นายทองฉัตร	หงศ์ลดารมภ์	 กรรมการบริษัท	 150,000
	 	 2.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 กรรมการบริษัท	 150,000

	 บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด

	 	 1.	 นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	 กรรมการบริษัท	 150,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	25	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได	้ส�ารอง

ตามกฎหมาย	และส�ารองอื่นๆ	ในแต่ละปี	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ	

ก�าไรจากการด�าเนินงาน	แผนการลงทุน	เงื่อนไขสัญญาต่างๆ	และความเหมาะสมอื่นๆ	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการนัน้	ให้น�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการได้	แล้วให้รายงานให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยให้แก่บรษิทั	บรษิทัไม่ได้ก�าหนดอตัราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด	ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ

ของแต่ละบริษัทย่อย	และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ	จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ในปี	2555	ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่23	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2555	ได้มมีตอินมุตัใิห้งดเว้นการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิ

งานประจ�าปี	 2554	 เนื่องจากก�าไรสะสมรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2554	 หลังหักกลบยอดส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญแล้ว	 มีจ�านวน	

ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ :

กลุ่มสหวิริยา	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 สัดส่วนการถือหุ้น 

1. บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด		 	 ร้อยละ 28.273

	 ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน	 	

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย	

			 (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 จํากัด ร้อยละ 4.662

	 (เดิมชื่อ	บริษัท	เอส	เอส	วี	แอทเซท	จ�ากัด)	

	 ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน	

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย

			 (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 1.590

4. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ  ร้อยละ 0.280

5. นางกฤษณา วิริยประไพกิจ  ร้อยละ 0.169

6. นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์   ร้อยละ 0.141

7. นางประภา วิริยประไพกิจ  100	หุ้น

8. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ  100	หุ้น					

 รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 35.116

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	

(http://www.ssi-steel.com)	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น	10	อันดับแรก	ตามมาตรา	258	การออกเสียงในทางเดียวกัน	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด		

เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2555	เพื่อสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส�าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้น

ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	(Rights	Offering)		

ชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555

จ�านวนหุ้นที่ถือ

	 1.	กลุ่มสหวิริยา	 6,439,062,106	 35.116
	 2.	VANOMET	HOLDING	AG	 2,805,250,141	 15.299
	 3.	THE	BANK	OF	NEW	YORK	(NOMINEES)	LIMITED	A/C	5100	 760,532,020	 4.148
	 4.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 336,666,309	 1.836
	 5.	SIX	SIS	LTD	 261,464,000	 1.426
	 6.	CITIBANK	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD-UBS	AG	ZURICH	 251,596,219	 1.372
	 7.	นายกิติชัย	เตชะงามเลิศ	 204,000,000	 1.113
	 8.	นายโกมล	จึงรุ่งเรืองกิจ	 199,151,800	 1.086
	 9.	นายวิทิต	พงศ์พิโรดม	 175,501,000	 0.957
	 10.	นายประทีป	ตั้งมติธรรม	 169,716,980	 0.926

ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
	

บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	 (Foreign	 Limit)	 ไว้ร้อยละ	 49	 ของทุนช�าระแล้ว	 โดย	ณ	 วันที่	 28	 ธันวาคม	 2555		

มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ	37.78
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

	 บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	 เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	 ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก	 3.59	 รายได้ค้างรับ	 	3.96
	 จ�ากัด	 ร้อยละ	3.7	และมีกรรมการ	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.11	 ลูกหนี้การค้า	 0.37
	 	 ร่วมกัน	 รายได้อื่นๆ	 5.59	

	 บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	 ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน	 2,665.97	 ลูกหนี้การค้า	 10.28
	 จ�ากัด	(มหาชน)		 ร้อยละ	50.15	โดยมี	 ขายเหล็กแท่งแบน	 525.12		 ลูกหนี้อื่น	 0.08	
	 	 การควบคุมร่วมกัน	 ให้บริการรีดเหล็ก	 70.69	 รายได้ค้างรับ	 2.18	
	 	 	 ขายเครื่องจักร	 3.98	 เจ้าหนี้อื่น	 0.06	
	 	 	 ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก	 31.13	
	 	 	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 41.40	
	 	 	 รายได้อื่นๆ	 18.96	
	 	 	 ค่าความเสียหายของ
	 	 	 เหล็กแผ่นรีดร้อน	 1.62
	 	 	 ค่าใช้บริการพนักงานขับรถ	 0.41	
	 	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 0.09	

	 บริษัท	บางสะพานบาร์มิล		 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก	 4.79	 รายได้ค้างรับ	 6.22
	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ร่วมกัน	และกรรมการบริษัท	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.19	 ลูกหนี้การค้า	 1.06
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ	 รับบริการรถเครน	 0.04
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10	 รายได้อื่นๆ	 0.10	

	 บริษัท	บี.เอส.เมทัล	จ�ากัด	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก	 10,966.74	 ลูกหนี้การค้า	 1,931.02
	 	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.17		 รายได้ค้างรับ	 0.15
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ	 รายได้อื่นๆ	 8.13	 เจ้าหนี้การค้า	 0.25
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10	 ใช้บริการตัดเหล็ก	 6.35	 เจ้าหนี้อื่น	 0.11

	 บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล		 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ขายเหล็กแท่งแบน	 410.33		 เจ้าหนี้อื่น	 28.04
	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.18
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10	

	 บริษัท	ทรัพย์สิน	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 เช่าพื้นที่ส�านักงานกรุงเทพฯ	 18.10	 ลูกหนี้อื่น	 1.52
	 อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท	 	 	 เจ้าหนี้อื่น	 1.37	
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	อาคารเวสเทิร์น	จ�ากัด	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ค่าที่พัก	 2.06	 เจ้าหนี้อื่น	 0.29
	 	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

	 บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์		 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน		 23,458.98	 ลูกหนี้การค้า	 1,880.29
	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท	 รายได้อื่นๆ	 7.07	 เจ้าหนี้อื่น	 39.25
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	ไลน์	ทรานสปอร์ต			 เป็นนิติบุคคล	 ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก	 11.23		 ลูกหนี้การค้า	 2.60
	 จ�ากัด	 ที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.75		 ลูกหนี้อื่น	 0.61
	 	 ทางตรงและ/หรือทางอ้อม	 รายได้อื่นๆ	 1.23	 เจ้าหนี้การค้า	 7.23
	 	 เกินกว่าร้อยละ	10	 ใช้บริการขนส่งในประเทศ	 314.18	 เจ้าหนี้อื่น	 23.28	

	 บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	 เป็นนิติบุคคล	 ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก	 1.18	 ลูกหนี้การค้า	 0.30
	 จ�ากัด	 ที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น	 รายได้อื่นๆ	 0.24		 ลูกหนี้อื่น	 0.04
	 	 ทางตรงและ/หรือทางอ้อม	 ใช้บริการขนส่งทางน�้า	 143.27	 เจ้าหนี้อื่น	 20.36	
	 	 เกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	ท่าเรือ	บางปะกง	 เป็นนิติบุคคล	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.11		 เจ้าหนี้อื่น	 3.08	
	 จ�ากัด	 ที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น	 ใช้บริการขนส่งในประเทศ	 13.75	
	 	 ทางตรงและ/หรือทางอ้อม	 รายได้อื่นๆ	 0.03
	 	 เกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	 เป็นนิติบุคคล	 ค่าเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน	 0.16	 -	 -
	 จ�ากัด	 ที่มีกรรมการร่วมกัน
	 	 และกรรมการบริษัทถือหุ้น
	 	 ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
	 	 เกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์		 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ต้นทุนทางการเงิน	 33.13		 เจ้าหนี้อื่น	 4.78
	 สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 ร่วมกันและกรรมการบริษัท
	 	 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
	 	 ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ	10

	 บริษัท	ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ให้บริการซ่อมบ�ารุง	 0.25	 -	 -
	 จ�ากัด	 บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

	 บริษัท	บางปะกงการโยธา		 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ	 ใช้บริการงานก่อสร้าง	 1.48		 -	 -	
	 จ�ากัด	 บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

	 Redcar	Bulk	Terminal	 เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	 รายได้ค่าบริการ	 119.61		 ลูกหนี้การค้า	 108.21
	 Limited	 ทางอ้อมร้อยละ	50	โดยมี	 ใช้บริการ	 619.70		 เจ้าหนี้อื่น	 266.25	
	 	 การควบคุมร่วมกัน

	 Vanomet	AG	 บริษัทย่อยของนิติบุคคล	 ซื้อเหล็กแท่งแบน	 7,864.66	 เงินล่วงหน้าค่าสินค้า	 156.79
	 	 ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือ	 ต้นทุนทางการเงิน	 181.50	 เจ้าหนี้การค้า	 2,080.58
	 	 ทางอ้อมในบริษัทเกินกว่า
	 	 ร้อยละ	10

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 	 เป็นการท�ารายการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ	

ตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปของบรษิทัซึง่เป็นไปตามความจ�าเป็นทางธรุกจิ	โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุอนัก่อให้เกดิแก่บรษิทัแล้ว	ทัง้นี	้บรษิทั

มีนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	

กรรมการผูจ้ดัการได้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการบรษิทัให้เป็นผูอ้นมุตักิารด�าเนนิธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั	หรอืบคุคลทีม่ผีลประโยชน์

ร่วม	ภายใต้เงือ่นไขปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิตามปกตแิละเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	โดยจะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	

เกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยง	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	ตามมาตรฐานการบญัชี

ทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถัมภ์		

ทั้งนี้	หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท	หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น	 โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว	 ในกรณีที	่

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี

ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่

กรณี	ทั้งนี้	บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต	ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท	และ

ต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

	 Vanomet		International	AG	 บริษัทย่อยของนิติบุคคล	 ขายเหล็กแท่งแบน	 4,257.65			ลูกหนี้การค้า	 709.44
	 	 ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือ	 และวัตถุดิบในการผลิต	 	
	 	 ทางอ้อมในบริษัทเกินกว่า	 เหล็กแท่งแบน
	 	 ร้อยละ	10	 ซื้อวัตถุดิบในการผลิต	 26,588.66	 เงินล่วงหน้าค่าสินค้า	 2,140.59
	 	 	 เหล็กแท่งแบน
	 	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 41.00

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 ที่ตั้งส�านักงาน	เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 โทรศัพท์	 0-2229-2800

	 	 TSD	Call	Center	 0-2229-2888

	 	 โทรสาร	 0-2359-1259

หุ้นก้แปลงสภาพ	 :	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

	 	 ที่ตั้งส�านักงาน	เลขที่	1060	อาคาร	2	ชั้น	2	-	3	ถนนเพชรบุรี	

	 	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 โทรศัพท์			0-2256-2323	

	 	 โทรสาร		 0-2256-2414	

ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้แปลงสภาพ	 :	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 ส�านักชิดลม	อาคาร	2	ชั้น	3

	 	 ที่ตั้งส�านักงาน	เลขที่	1060	ถนนเพชรบุรี	

	 	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 โทรศัพท์	 0-2256-2316	

	 	 โทรสาร	 0-2256-2401-2	

ผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวสุรีย์รัตน์	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 2555

เสนอ	คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)
	
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 3/2554	 เมื่อวันที่	 13	พฤษภาคม	2554	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่	 แทนชุด	

ที่สิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนายน	2554	ถึงวันที่	29	มิถุนายน	2557	

ในปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม	รวมทั้งสิ้น	11	ครั้ง	

   คณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวนครั้งที่เข้าร่วม/จํานวนครั้งทั้งหมด

	 1.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 11/11
	 2.	 นายประทีป	บุปผาอินทร์	 	 กรรมการตรวจสอบ	 11/11
		 3.	 นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	 	 กรรมการตรวจสอบ	 10/11
		 4.	 นางวรรณี	สิริกาญจน	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 11/11

และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 •	 สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปี	2555	ของบริษัท	รวมทั้งงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวม

ประจ�าปี	2555	ของบริษัท	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท	และประชุมเป็นการเฉพาะกับ	
ผู้สอบบัญชี	เพื่อสอบถามและรับฟังค�าชี้แจง	และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท	ก่อนน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์			

	 ความเห็น	:	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	รายงานทางการเงินของบริษัท	ประจ�าปี	2555	มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	เป็นที่เชื่อถือได้

2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ
ของสํานักตรวจสอบภายใน 

	 •	 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขประกาศบริษัท	 เรื่อง	 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับส�านักตรวจสอบภายใน	และการตรวจสอบภายใน
	 •	 ให้ความเหน็ชอบแผนกลยทุธ์	แผนการตรวจสอบแม่บท	และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	รวมทัง้รบัทราบรายงานผลการปฏบิตังิาน	

ตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน
	 •	 สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 ส�าหรับปี	 2555	ตามแบบประเมินของส�านักงาน	

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท	ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี	
	 	 ความเห็น	:	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

 3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิทั  
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว 

	 •	 รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
และติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	

	 •	 รบัทราบจากผูส้อบบญัชว่ีาไม่มปีระเดน็และข้อสงัเกตทีต้่องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบญัญตัใินมาตรา	89/25	
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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	 ความเห็น	 :	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม	และได้รับ
รายงานจากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
	 •	 สอบทานโดยการติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทเป็นรายไตรมาส	ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ความเห็น	:	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	

การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
	 •	 พจิารณา	คดัเลอืก	และเสนอแนะให้แต่งตัง้	นางสาวสรุย์ีรตัน์	ทองอรณุแสง	หรอืนายวนิจิ	ศลิามงคล	หรอืนายเจรญิ	ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ	

แห่งบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ประจ�าปี	 2556	 รวมทั้งเสนอแนะจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี		
ส�าหรับปี	2556

	 ความเหน็	:	คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	ผลการพจิารณาข้างต้นมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัิ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ต่อไป

6. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธรุกิจของบรษิทั รวมทัง้กฎ/ระเบยีบ/ประกาศ/คาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว 

	 •	 รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
	 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท		
	 •	 รบัทราบรายงานจากทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั	

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้แก่	Vanomet	Holding	AG	บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด	และบริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	
จ�ากัด	และในการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท	 จากผู้ถือหุ้นกู้	 รายบริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	 สตีล	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด		
และราย	Vanomet	AG	รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ	Vanomet	Holding	AG		ในบริษัท	

	 ความเห็น	:	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนด

7. อื่นๆ 
	 •	 ทบทวนประกาศบริษัท	เรื่อง	ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	(ฉบับที่	3)
	 •	 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	 ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจ�าปี	2555	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
	 •	 สอบทานข้อมลูทีเ่ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ในรายงานประจ�าปี	2555	(แบบ	56-2)	และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ของบริษัท	(แบบ	56-1)
	 •	 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ส�าหรับปี	2555	ต่อคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ก�าหนด		
ด้วยความเป็นอิสระ	การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส	สามารถอธิบายและตรวจสอบได้	โดยค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

	 	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช
	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 1	มีนาคม	2556						

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555



รายงานทางการเงิน ส�าหรับปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจ�าปี 2555 108
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ส�าหรับปี 2555

	 คณะกรรมการบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลกิจการ	

ของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ให้รายงานทางการเงนิ	รวมถงึสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�า

ปีมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ของบริษัท	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	จัดท�าขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัรอบคอบในการประมาณทางการบญัช	ี เพือ่ให้สมเหตสุมผล	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ	

และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่ง	และระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล		เพือ่ทีจ่ะดแูล

รักษาทรัพย์สินของบริษัท		และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการใดๆ	ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบ		

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ	ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปิดเผยไว	้

ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม	และงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2555		

ของบรษิทั	บรษิทัย่อย	และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเชือ่ถอืได้	โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	

และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 นายวิทย์  วิริยประไพกิจ	 	นายวิน  วิริยประไพกิจ

	 	 ประธานกรรมการบริษัท	 	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท    

2555 2554 +/-

ตาราง 1: สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. YoY

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 60,604		 47,975		 +26%

ต้นทุนขายและให้บริการ	 (71,879)	 (49,638)	 +45%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น	 (11,275)	 (1,663)	 +578%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 (2,056)	 (1,955)	 +5%

การตั้งส�ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ	 (490)	 (311)	 +58%

ก�าไรจากการซ้ือธุรกิจ	 -		 5,271		 N.A.

EBITDA*		 (10,680)	 1,405		 N.A.

ดอกเบี้ยจ่าย	 (3,876)	 (1,969)	 +97%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย	 (1,948)	 (956)	 +104%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 601		 539		 +12%

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	 283		 (502)	 -156%

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 63		 (28)	 -323%

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 (15,903)	 (981)	 N.A.

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)	 (0.83)	 (0.06)	 N.A.

หมายเหตุ :	*	EBITDA	ของปี	2554	เป็นการค�านวณจากก�าไรสุทธิซึ่งรวมก�าไรจากการซื้อธุรกิจ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท    

2555 2554 +/-

ตาราง 2: ผลการด�าเนินงานแยกตามธุรกิจ

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ	 	 	

งบการเงินรวม	 60,604  47,975  +26%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	 48,470		 37,699		 +29%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 11,688		 9,936		 +18%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก	 169		 135		 +25%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 277		 204		 +36%

EBITDA  	 		 	

งบการเงินรวม	 (10,680) 1,405  N.A.

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	 1,056		 1,389		 -24%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 (11,855)	 (51)	 N.A.

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก	 280		 211		 +33%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 97		 77		 +26%

ตัดรายการระหว่างกัน	 (258)	 (221)	 	

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธ	ิ 		 		 	

งบการเงินรวม (15,903) (981) N.A.

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	 (1,655)	 (444)	 273%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 (14,194)	 (454)	 N.A.

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก	 155		 109		 +42%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 45		 26		 +73%

ตัดรายการระหว่างกัน	 (191)	 (166)	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 (63)	 (52)	

หมายเหตุ :	รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว	ในขณะที่	EBITDA	และก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ยังไม่ได้หักรายการระหว่างกัน

	 EBITDA	ของงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กส�าหรับปี	2554	ค�านวณจากก�าไรสุทธิซึ่งรวมก�าไรจากการซื้อธุรกิจ

	 การบันทึกรายการในส่วนของ	บมจ.	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	และ	Redcar	Bulk	Terminal	Limited	บันทึกโดยใช้วิธี	Equity	Method		

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน



รายงานประจ�าปี 2555 111
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

2555

2555

2554

  

+/-

2555

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	 	 	

ราคาขายเฉลี่ย		 717	 769	 -7%

ต้นทุนขายเฉลี่ย	 712	 730	 -2%

ค่าการรีด*	(HRC	Spread)		 89	 129	 -31%

HRC	Rolling	Margin	 12.5%	 16.8%	 N.A.

HRC	EBITDA		 16.0	 29.4	 -46%

ปริมาณขาย	(พันตัน)	 2,155**	 1,571	 +37%

ปริมาณการผลิต	(พันตัน)	 2,096	 1,564	 +34%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 	 	

ราคาขายเฉลี่ย															 503	 544	 551	 529

ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย	 449	 500	 544	 489

Slab	Spread		 54	 44	 7	 41

ปริมาณขาย	(พันตัน)	 666	 679	 335	 1,680

ตาราง 3: สรุปตัวเลขส�าคัญของบริษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน)

ตาราง 4: สรุปตัวเลขส�าคัญของ SSI UK (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. YoY

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2

หมายเหตุ :		*		 ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

													 **	 ไม่รวมปริมาณ	HRC	รับจ้างรีดจ�านวน	29	พันตัน

แผนภาพ 1: รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย: พันล้านบาท

9.5

13.4

 Q1/54 Q2/54 Q3/54 Q4/54 Q1/55 Q2/55 Q3/55 Q4/55

12.0 13.0

15.7

11.5

15.8
17.6 48.0

60.6

 2554 2555

+26%

+11%

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน



รายงานประจ�าปี 2555 112
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	 2555	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย	

และให้บริการรวม	60,604	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	26	 เมื่อเทียบ	

กับปี	 2554	 เนื่องจากปริมาณการขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	

และธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึ้น	 โดยมาจากปริมาณขายของธุรกิจ

เหลก็แผ่นรดีร้อนทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ	37	โดยมต้ีนทนุขายและให้บรกิาร

รวม	71,879	ล้านบาท	มผีลขาดทนุขัน้ต้น	11,275	ล้านบาท	EBITDA	

ติดลบ	 10,680	 ล้านบาท	และผลขาดทุนสุทธิ	 15,903	 ล้านบาท		

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก	 (1)	ความล่าช้าของการเริ่มด�าเนินการผลิต

ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 (2)	 ต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	

ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากยังผลิตไม่ถึงระดับการผลิตที่	

เหมาะสม	ประกอบกบั	(3)	ผลกระทบจากการปรบัตวัลดลงของราคา

เหล็กในตลาดโลกท�าให้เกิดผลขาดทุนจากการที่มูลค่าสินค้า	

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยลดลง	รวมถงึผลขาดทนุจากการตัง้ส�ารอง

จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ	

	 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อย	

มีความสามารถในการท�าก�าไรลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2554	 โดยม	ี

อัตราก�าไรสุทธิ	ติดลบร้อยละ	25.7	อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

เฉลี่ย	 ติดลบร้อยละ	 18.2	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	

ติดลบร้อยละ	83.5	และขาดทุนสุทธิ	0.83	บาทต่อหุ้น	

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท)

	 รายได้ บรษิทัมรีายได้จากการขายและการให้บรกิารเท่ากบั	

48,470	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 29	 เมื่อเทียบกับปี	 2554	

โดยเป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 37	 ทั้งนี้ 	 บริษัท	

มีปริมาณส่งมอบรวม	 2,184	 พันตัน	 ประกอบด้วยปริมาณขาย	

2,155	พนัตนั	และรบัจ้างรดี	29	พนัตนั	โดยมรีาคาขายเฉลีย่	22,225		

บาทต่อตนั	(ประมาณ	717	เหรยีญสหรฐัต่อตนั)	มสีดัส่วนผลติภณัฑ์

ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 (Premium	 Value	 Products)	 ประมาณ	

ร้อยละ	37	ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ	39	ในปี	2554	ขณะที่ปริมาณ

เพิ่มขึ้นเป็น	 803	พันตัน	 ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	

ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า	 (IVP)	 ร้อยละ	 6	 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี

มูลค่าเพิ่มกับลูกค้าชั้นคุณภาพพิเศษ	(IVP-High	Grade)	ร้อยละ	8	

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ	 (High	Grade	Products)	ร้อยละ	11		

และผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ	(Unique	Products)	ร้อยละ	12	

	 ค่าใช้จ่าย	 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ	 47,838		

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	33	เมื่อเทียบกับปี	2554	ตามปริมาณการ

ขายที่เพิ่มขึ้น	 โดยแยกเป็นต้นทุนขายจ�านวน	 48,066	 ล้านบาท	

ต้นทนุบรกิารจ�านวน	65	ล้านบาท	และมกีารกลบัรายการค่าเผือ่การ

ลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจ�านวน	293	ล้านบาท	โดยมีต้นทุนขาย

เฉลีย่ต่อตนัประมาณ	712	เหรยีญสหรฐั	ลดลงจาก	730	เหรยีญสหรฐั		

ในปี	2554	เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

แผนภาพ 2: รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
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	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 777	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 27	 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 37		

และผลขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ	38	ล้านบาท	มภีาระดอกเบี้ย

จ่าย 2,088	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	58	ส่วนมากเป็นผลจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบ	 และมี	

การปรับปรุงดอกเบ้ียซ่ึงรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบ	จ�านวน	268	ล้านบาท	

ออกมาเป็นดอกเบี้ยจ่าย	นอกจากนี้	 ยังได้รับผลกระทบจากอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน	และมีผลขาดทุนจากการเข้าท�าสัญญาผูกพันล่วงหน้า

ทางการเงิน	(Interest	Rate	Swap)	จ�านวนประมาณ	44	ล้านบาท	

 กำาไร บริษัทมีก�าไรขั้นต้น	632	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	65	

เมื่อเทียบกับปี	2554	โดยมีค่าการรีด	(HRC	Spread)	ลดลงมาอยู่ที่	

89	เหรียญสหรัฐต่อตัน	และมี	HRC	Rolling	Margin	อยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ	 12.5	 อันเป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัว	

ลดลง	มี	 EBITDA	1,056	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	24	 โดยมี	HRC	

EBITDA	 เท่ากับ	 16	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 (ซึ่งรวมผลของการกลับ

รายการคา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้ประมาณ	4.6	เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั)	

ลดลงร้อยละ	46	และมีผลขาดทุนสุทธิ	1,655	ล้านบาท	ขาดทุนเพ่ิมข้ึน	

ร้อยละ	273	ส่วนใหญ่เป็นผลจาก	HRC	Spread	ที่ปรับลดลงและ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น	

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)

 รายได้ SSI	UK	 เริ่มมีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน

ตั้งแต่ไตรมาสที่	 2	ปี	 2555	ส�าหรับปี	 2555	มีรายได้จากการขาย	

และให้บริการรวม	 34,964	 ล้านบาท	 โดยรายได้หลักมาจาก	

การขายเหล็กแท่งแบนจ�านวน	 1,680	 พันตัน	 มีราคาขายเฉลี่ย

อยู่ที่	 529	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	และมี	Slab	Spread	ประมาณ	41	

เหรียญสหรัฐต่อตัน	แต่เนื่องจากรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน	

ประมาณร้อยละ	 82	 เป็นการขายให้แก่บริษัท	 ซึ่งเมื่อตัดรายการ

ระหว่างกันแล้ว	 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้จากการขายและ

ให้บริการลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อยอยู ่ที่ 	 11,688	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 18	 จากปี	 2554	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	

จากธุรกิจโค้กเพียงอย่างเดียว	

 ค่าใช้จ่าย	 SSI	UK	มีต้นทุนขายและให้บริการ 47,217	

ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนขายจ�านวน	47,613	ล้านบาท	และ

การกลบัรายการการตัง้ส�ารองค่าเผือ่การลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื		

จ�านวน	 396	ล้านบาท	 โดยต้นทุนขายและให้บริการรวมที่เพิ่มขึ้น	

มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากการผลิตโค้ก	

เพื่อจ�าหน่ายซึ่งมีต ้นทุนวัตถุดิบคือถ่านโค้กเพียงอย่างเดียว		

มาเป็นการผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของ	

สินแร่เหล็ก	เศษเหล็ก	และส่วนประกอบอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	อีกทั้งมีต้นทุน

การผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ของการผลิตเหล็กแท่งแบนในช่วง	

เริ่มต้นผลิตที่ค่อนข้างสูง	

	 SSI	UK	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,181	ล้านบาท	

ลดลงร้อยละ	6	เมื่อเทียบกับปีก่อน	มีการตั้งส�ารองจากภาระผูกพัน

ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ	490	ล้านบาท	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	1,763	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 179	 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม	

ระยะสัน้เพือ่เสรมิสภาพคลอ่ง	เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่การด�าเนนิการ	

แผนภาพ 3: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
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ตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก	 SSI	 UK	 ที่เพิ่มสูงขึ้น	 และ	

การปรับปรุงดอกเบี้ยซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบของทั้งปี	 2555		

ออกมาเป็นดอกเบี้ยจ่ายจ�านวนประมาณ	434	ล้านบาท

 กำาไร	SSI	UK	มีผลขาดทุนขั้นต้น	12,253	ล้านบาท	ขาดทุน	

เพิ่มขึ้นจากขาดทุนขั้นต้น	3,707	ล้านบาท	ในปี	2554	ซึ่งมีเพียงแค่

ธุรกิจโค้ก	มี	EBITDA	ติดลบ	11,855	ล้านบาท	ติดลบเพิ่มขึ้นจาก	

EBITDA	ตดิลบ	51	ล้านบาท	และมผีลขาดทนุสทุธ	ิ14,194	ล้านบาท	

เพิม่ขึน้จากขาดทนุสทุธ	ิ454	ล้านบาท	ซึง่มสีาเหตมุาจากเหตกุารณ์

ต่างๆ	ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก (PPC)

 รายได	้PPC	มีรายได้จากการให้บริการรวม	372	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	33	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได	้

ที่มาจากการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย

ประมาณร้อยละ	42	

 กำาไร PPC	มีก�าไรขั้นต้น	 229	 ล้านบาท	 EBITDA	 280	

ล้านบาท	และก�าไรสุทธ	ิ155	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	41	ร้อยละ	33		

และร้อยละ	42	ตามล�าดับ	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เป็นผลจากรายได้	

ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น	 และการเริ่มให้บริการ

เครนหน้าท่า	ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายคงที่และภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

จากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการให้บริการเครนหน้าท่า	 รวมทั้ง

ภาระภาษีเงินได้ที่เริ่มช�าระเป็นปีแรก	 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีที่ได้รับตาม	BOI	สิ้นสุดลง	

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง (WCE)

 รายได้ WCE	 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม	

686	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10	 เมื่อเทียบกับปี	 2554	ซึ่งรายได้	

ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลูกค้าอื่น	

ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยประมาณรอ้ยละ	42	โดยรายไดป้ี	2555	

ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานบริการวิศวกรรม	

ชั้นสูงของลูกค้าใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตเครื่องจักร	

ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ	 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต	

ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิคเรซิน	 และ	

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ส	 รวมถึงงานซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์	

ที่ให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยที่มีการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

 กำาไร WCE	 มีก�าไรขั้นต้น	 124	 ล้านบาท	 EBITDA	

97	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิ	45	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	30	ร้อยละ	26		

และร้อยละ	 73	 ตามล�าดับ	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยสาเหตุของ	

การเพิ่มขึ้นของก�าไรในปี	 2555	นั้น	ส่วนใหญ่เป็นผลก�าไรจากงาน

บรกิารตามสญัญาและงานซอ่มและปรบัปรงุอปุกรณ	์ซึง่มมีลูคา่งาน

เพิ่มขึ้นและ	WCE	สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้

บริการดังกล่าวให้อยู่ในระดับเดิมได้	 และงานบริการด้านวิศวกรรม	

มีส่วนต่างของก�าไรค่อนข้างสูง

แผนภาพ 4: รายได้และ EBITDA Margin 
ของธุรกิจท่าเรือน�้าลึก
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แผนภาพ 5: รายได้และ EBITDA Margin 
ของธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2555	 เพิ่มขึ้น	2,156	ล้านบาท	จาก	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2554	หรือ	

เพิ่มขึ้นร้อยละ	2	เนื่องจากในระหว่างปี	บริษัทย่อย	(SSI	UK)	มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก	SSI	UK	เป็นหลัก	โดยมี

รายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์	ดังนี้	

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 242	 -	 169	 -	 169	 -

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า	-	สุทธิ	 5,946	 7	 5,240	 6	 2,963	 7

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 21,615	 24	 25,178	 29	 14,205	 33

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 51,861	 59	 50,149	 58	 20,293	 48

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 3,499	 4	 4,683	 6	 4,045	 10

สินทรัพย์อื่นๆ	 5,357	 6	 945	 1	 818	 2

สินทรัพย์รวม 88,520 100 86,364 100 42,493 100

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

แผนภาพ 6: รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)

 รายได้ TCRSS	 มีปริมาณการขายเท่ากับ	 505	 พันตัน		

และมีรายได้จากการขายรวม	 14,666	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	 9	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 จากปริมาณขาย	

ที่เพิ่มขึ้น	 ถึงแม้ว่าราคาขายจะมีการปรับตัวลดลง	 จากผลของ	

การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง	 และจากการทุ่มตลาดจากผู ้ผลิตใน	

ประเทศจีน	ไต้หวัน	และเวียดนาม

	 กำาไร TCRSS	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	 192	 ล้านบาท	 ลดลง	

ร้อยละ	42	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	ซึง่เป็นผลจากต้นทนุ

การผลิตที่เพิ่มขึ้น	 จากค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าแรงที่ปรับตัว	

สูงขึ้น	 และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นจาก	

การตัดจ�าหน่ายวัสดุประเภทอะไหล่	 และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณการขาย	

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
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	 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม

2555	มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ	5,946	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13	จาก		

ณ	 สิ้นปี	 2554	 เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า	

เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย	 ทั้งนี้	 บริษัทและบริษัทย่อย	

มกีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัป	ี2555	จ�านวน	146	ลา้นบาท	

ตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยบริษัทและบริษัทย่อย

คาดว่าจะได้รับช�าระเงินหรือสามารถหักกลบกับจ�านวนเงินที่ต้อง

ช�าระกับคู่ค้ารายนั้นๆ	ได้ในไตรมาสที่	1	ปี	2556		

 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	มีมูลค่าสุทธิ

เท่ากับ	 21,615	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	 14	 จาก	ณ	สิ้นปี	 2554		

สาเหตุหลักมาจาก	 (1)	 การลดลงของวัตถุดิบอันเป็นผลจาก	

การปรับตัวลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือของบริษัทประมาณ

ร้อยละ	12	ในปี	2554	และ	 (2)	ปริมาณสินค้าส�าเร็จรูปของบริษัท	

ที่ลดลงร้อยละ	35	จาก	ณ	สิ้นปี	 2554	ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ	

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	37	

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 	 เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 6		

จาก	ณ	 สิ้นปี	 2554	 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ	

ปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก	SSI	UK	เป็นหลัก

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

	 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้นของบริษัทและ	

บริษัทย่อยประกอบด้วย	

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

	 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมหีนีส้นิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	

จ�านวน	73,638	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	20	จาก	ณ	สิ้นปี	 2554		

โดยมีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ	

เจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2555	บริษัทและบริษัทย่อยมี

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	51,881	ล้านบาท	และมี

หน้ีสินสุทธิท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่าย	(Net	Debt)	จ�านวน	51,639	ล้านบาท

	 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	

ที่ถึงก�าหนดช�าระใน	 1	ปี	 จ�านวน	27,626	ล้านบาท	 เนื่องมาจาก	

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อการสั่งซื้อวัตถดุิบและเพื่อใช้เป็นเงินทุน	

หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและ	SSI	UK	และมีหนี้สินระยะยาว	

ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน	24,255	ล้านบาท	

	 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	 14,882	ล้านบาท	ลดลง

ร้อยละ	40	จาก	ณ	ส้ินปี	2554	เน่ืองจากผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน	

ในปี	 2555	 จ�านวน	 15,840	 ล้านบาท	 โดยบริษัทและบริษัทย่อย	

มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน	 15,698	 ล้านบาท	ลดลง	

จากก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	ณ	สิ้นปี	2554	ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับ	

201	ล้านบาท	ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เปน็	3.49	เทา่	จาก	1.82	เทา่	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2554

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

เงินกู้ยืมระยะสั้น	และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 27,626	 31	 25,682	 30	 14,499	 34

เจ้าหนี้การค้า		 11,838	 13	 10,685	 12	 3,157	 7

หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ย	 22,937	 26	 19,641	 23	 4,437	 11

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 1,318	 1	 -	 -	 -	 -

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

	 และอื่นๆ	 498	 1	 1,526	 2	 -	 -

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์	 1,919	 2	 2,621	 3	 -	 -

หนี้สินอื่นๆ	 7,502	 9	 1,261	 1	 524	 1

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 14,882	 17	 24,948	 29	 19,875	 47

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 88,520 100 86,364 100 42,493 100
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2555 2554 2553

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	ณ	วันสิ้นปี		 0.71	 0.84	 0.98

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	 35	 33	 24

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	 28	 42	 44

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ	ณ	สิ้นปี	 2555	 เพิ่มขึ้น	

จ�านวน	73	ล้านบาท	จาก	ณ	สิ้นปี	2554	โดย

	 1.1	 เงนิสดใช้ไปสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน	4,686		

ล้านบาท	 ประกอบด้วยเงินสดจ่ายจากการด�าเนินงานจ�านวน		

11,401	ล้านบาท	ซึง่ได้รวมผลขาดทนุสทุธจิ�านวน	15,840	ล้านบาท	

ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากสาเหตุ

ต่างๆ	ที่กล่าวมาข้างต้น	 และมีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 จ�านวน	 6,715	 ล้านบาท		

ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ	 และการเพิ่มขึ้นของ	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการ	

รอการช�าระของ	SSI	UK	

	 1.2	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 4,708	 ล้านบาท		

เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก		

SSI	UK	เป็นหลัก

	 1.3	 เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 9,467		

ล้านบาท	มีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือเงินรับสุทธิจากการกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงนิจ�านวน	6,762	ล้านบาท	เงนิสดรบัสทุธจิากการออกหุน้	

เพิ่มทุนจ�านวน	 5,932	 ล้านบาท	 เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้	

แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 1,747	 ล้านบาท	 (จ�านวนเงินสุทธิหลัง	

หักรายการซื้อคืน)	 และเงินสดจ่ายช�าระต้นทุนทางการเงิน	 3,791	

ล้านบาท	 ซึ่งเงินสดรับสุทธิที่ได้	 น�าไปใช้ส�าหรับการลงทุนใน		

SSI	UK	เป็นหลัก

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลง	ณ	สิ้นปี	 2555		

เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	 สิ้นปี	 2554	 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	

และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง	ดังนี้	

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	ณ	สิ้นปี	 2555	

เท่ากับ	0.71	เท่า	ลดลงจาก	ณ	สิ้นปี	2554	เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้น	

ของหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ	 25	มากกว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	จาก	ณ	สิ้นปี	2554	โดยการเพิ่มขึ้นของ

หนี้สินหมุนเวียนเป็นการเพิ่มขึ้นของ	 (1)	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	

จากสถาบันการเงินเพ่ือการส่ังซ้ือวัตถุดิบและหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ที่ถึงก�าหนดช�าระใน	1	ปี	ร้อยละ	8	ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของ	SSI	

UK	เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต	(2)	เจ้าหนี้การค้าเพื่อการ

สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ	11	เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นช่วงปลายปี	 และ	 (3)	 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการ	

เพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการรอการช�าระของ	 SSI	UK	จ�านวน	

3,513	ล้านบาท

ราคาหุ้น

	 ราคาหุ ้นของบริษัทในรอบปี	 2555	 ราคาซื้อขายต�่าสุด	

อยู่ที่	 0.52	 บาทต่อหุ้น	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	 2555	 และสูงสุด	

อยู ่ที่	 0.86	 บาทต่อหุ ้น	 เมื่อวันที่	 31	 มกราคม	 2555	 ปริมาณ	

การซื้อขายเฉลี่ย	 47.58	ล้านหุ้นต่อวัน	และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย

เท่ากับ	 32.77	ล้านบาทต่อวัน	 โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ	 0.69	บาท

ต่อหุ้น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู่ที่	

0.59	บาทต่อหุ้น

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน



รายงานประจ�าปี 2555 118
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทย่อย		

และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัและของเฉพาะบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ตามล�าดบั	ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม	

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	 งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	 งบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง	

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุ	

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต	

หรือข้อผิดพลาด

	 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผน	

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล	

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด	

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชี

พจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ	

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบ	

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้น	

โดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

	 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนี	้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั		

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

ตามล�าดับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



รายงานประจ�าปี 2555 119
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	 การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

	 โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น	ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้

	 ก)		 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5		ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขายสินค้า

ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�านวนรวม	42,409	ล้านบาท	และ	38,027	ล้านบาท	ตามล�าดับ		

คิดเป็นร้อยละ	71	และร้อยละ	79	ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ยอดค้างช�าระของกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจ�านวนรวม	4,602	ล้านบาท	และ	3,811	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ข)	 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2	และ	14	 	กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	

2555	 เป็นจ�านวนเงิน	 15,840	ล้านบาท	และ	ณ	วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน	

13,786	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน	294	ล้านบาท	และ	40	ล้านเหรียญ

สหรัฐ	และบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ	ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข	

(และการไดร้บัผอ่นผนัจากผูใ้หกู้ย้มืเงนิส�าหรบัการไมส่ามารถปฏบิตัเิงือ่นไขดงักลา่ว)	ตามสญัญากูย้มืเงนิ	และการจดัการกบัเงนิทนุหมนุเวยีน

ที่ต้องการ	สถานการณ์ดังกล่าวอาจท�าให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดการโครงสร้างทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน

	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต	 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้จัดท�าขึ้น	

โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์การด�าเนินงานต่อเนื่อง	 โดยมีข้อสมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน	 วงเงินสินเชื่อและ	

รวมถงึการจดัท�าตารางการจ่ายช�าระเงนิกูย้มืใหม่	จากผูใ้ห้กูย้มืเงนิและเงนิทนุจากการเพิม่ทนุและผูร่้วมทนุอืน่ทีจ่ะได้รบัส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ	

ต่อไป	(ความจ�าเป็นของการใช้เงินลงทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)

	 	 	 	(สุรีรัตน์ ทองอรุณแสง)

	 	 	 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 	 	 เลขทะเบียน	4409

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

1	มีนาคม	2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 242,137,778	 168,972,867	 61,448,751	 27,365,829		

ลูกหนี้การค้า	 5,	7	 5,946,178,433	 5,239,820,058	 3,851,839,645		 2,910,740,874		

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 5	 	2,299,627,303		 	657,303		 158,199,721		 801,943,433		

สินค้าคงเหลือ	 4,	8	 21,614,642,763		 25,177,544,379		 16,300,907,669		 19,514,776,539		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 5	 1,742,921,276		 855,790,879		 573,786,307		 333,214,798		

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	 10	 1,183,130,464		 -	 1,343,128,679	 -	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  33,028,638,017  31,442,785,486  22,289,310,772  23,588,041,473  

	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 -	 520,105,735	 -		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 9	 -	 -		 	24,080,276,336		 	12,534,552,269		

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 10	 3,499,195,864		 4,683,313,931		 	3,159,668,346		 	4,502,797,025		

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 11	 	-		 	-		 	-		 	-		

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร	 	 	-		 	20,248,305		 	-		 	-		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 4,	12	 51,861,354,984		 50,148,668,232		 	16,749,475,544		 	17,513,577,566		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 13	 72,104,862		 40,221,191		 	37,036,928		 	39,896,584		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		 	 58,636,322		 28,419,083		 	7,240,116	 	6,780,012		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  55,491,292,032  54,920,870,742  44,553,803,005  34,597,603,456  

รวมสินทรัพย์  88,519,930,049  86,363,656,228  66,843,113,777 58,185,644,929

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 14	 25,308,702,846	 	22,838,581,474		 	16,122,282,982	 	16,683,917,377		

เจ้าหนี้การค้า	 5,	15	 11,837,700,764	 10,684,521,525	 9,488,739,930	 	6,363,294,173		

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5,	14	 	386,873,467		 	1,458,949,484		 	167,735,869		 	35,499,101		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 	 	 	 	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 14	 2,265,509,210	 1,422,914,092	 2,207,073,087	 	1,282,304,137

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	

	 ภายในหนึ่งปี	 14	 46,848,337	 	4,647,669		 	-		 	-

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 ภายในหนึ่งปี	 14	 	4,966,327	 	5,589,442	 	3,962,784	 	4,737,588

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	 31	 788,290,541	 315,843,658	 -	 -

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	 	

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 4	 98,021,120	 -	 -	 -

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	 32	 11,835,195	 11,835,195	 11,835,195	 11,835,195

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	3,499,595		 -		 -	 -		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 16	 	6,062,691,628		 751,375,558		 1,008,556,448		 	238,369,964		

รวมหนี้สินหมุนเวียน  46,814,939,030  37,494,258,097  29,010,186,295  24,619,957,535

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 14	 22,723,067,936		 19,625,144,398		 8,065,068,169		 9,497,288,403		

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 14,	17	 	1,317,709,181		 	-		 1,317,709,181		 	-		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 14	 210,908,153		 9,498,879		 	-		 	-		

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 14	 3,407,299		 6,011,096		 2,655,024		 5,143,605		

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 18	 149,105,649		 133,328,397		 107,632,964		 95,470,245		

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ		 4	 	498,068,487		 1,526,241,220		 	-		 	-		

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์	 4	 1,919,048,880		 2,621,388,314		 	-		 	-		

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 1,843,458		 -	 	823,875		 -	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  26,823,159,043  23,921,612,304  9,493,889,213  9,597,902,253  

รวมหนี้สิน  73,638,098,073  61,415,870,401 38,504,075,508 34,217,859,788

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น	 19	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 39,867,778,559		 20,434,108,235		 39,867,778,559	 20,434,108,235		 	

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว		 	 27,080,630,230	 18,184,108,235		 27,080,630,230		 18,184,108,235		

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	 19	 (4,050,175,205)	 (1,238,241,813)	 (4,050,175,205)	 (1,238,241,813)	

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	 	 	 	 	 	

	 จากผู้ถือหุ้น	 17	 	98,073,878		 	-		 98,073,878	 	-		

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ	 17	 179,317,781		 -	 179,317,781		 -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 	 5,628,324,188		 5,986,592,996		 5,447,316,780		 5,783,502,031	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 20	 	222,600,945		 	432,569,792		 	-		 	-		

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 	 	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ส�ารองตามกฎหมาย	 20	 530,226,819		 530,226,819		 530,226,819		 530,226,819		 	

ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุนสะสม)	 	 (15,697,628,825)	 200,501,831		 (946,352,014)	 708,189,869		

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  13,991,369,811  24,095,757,860  28,339,038,269  23,967,785,141  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 890,462,165		 852,027,967		 	-		 	-		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  14,881,831,976  24,947,785,827  28,339,038,269  23,967,785,141

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  88,519,930,049  86,363,656,228  66,843,113,777  58,185,644,929 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้  	 	 	 	 	 	

รายได้จากการขาย	 5,	28	 	60,091,875,621		 	47,643,504,597		 	48,399,115,142	 37,699,487,383

รายได้จากการให้บริการ	 5,	28	 	512,001,675		 	331,185,862		 	70,690,383		 	-	

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	 	 	345,846,077		 	-		 	427,065,295	 -		

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 4	 	807,540,275		 	-		 	-		 	-		

รายได้เงินปันผล	 5,	9	 	-		 	-		 	92,699,975		 	43,929,739		

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ	 4	 	-		 	5,271,236,412		 	-		 	-		

รายได้อื่น	 	 5	 	154,004,390		 	60,478,891		 	80,014,027		 	55,339,958		

รวมรายได้  61,911,268,038  53,306,405,762  49,069,584,822  37,798,757,080

ค่าใช้จ่าย  	 	 	 	 	

ต้นทุนขาย	 5,	8	 	71,675,266,666		 	49,399,049,885		 	47,773,254,068		 	35,910,316,173		

ต้นทุนการให้บริการ	 5	 	203,814,193		 238,999,826		 	64,506,600		 	-		

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 5,	22	 	336,622,346		 	213,952,934		 	321,833,783		 213,991,046		

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 5,	23	 	1,582,058,617		 	1,637,862,989		 	408,844,021		 	340,344,633		

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 5,	24	 	136,962,352		 	103,447,575		 	46,142,795		 	57,328,432		

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

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	 31	 	490,126,469		 	311,046,385		 	-		 	-		

ต้นทุนทางการเงิน	 5,	26	 	3,926,243,685		 	2,209,908,160		 	2,109,545,438		 	1,456,763,654		

รวมค่าใช้จ่าย  78,351,094,328  54,644,047,651  50,724,126,705 38,242,639,604

ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน - การบัญชี

 ด้านผู้ลงทุน 	 	 	 	 	 	

	 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		 10	 	(987,604)	 	(129,615,413)	 	-		 	-

กำาไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเงินได้   (16,440,813,894)  (1,467,257,302)  (1,654,541,883)  (443,882,524)

กลับรายการภาษีเงินได้	 27	 	600,909,769		 	538,591,052		 	-		 	-

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (15,839,904,125)  (928,666,250)  (1,654,541,883)  (443,882,524)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)	 	 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	(15,902,844,877)	 	(980,773,237)	 	(1,654,541,883)	 	(443,882,524)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 62,940,752	 52,106,987		 	-		 	-

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (15,839,904,125) (928,666,250)  (1,654,541,883)  (443,882,524)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น      

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 29	 (0.83)	 (0.06)	 (0.09)	 (0.03)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น	 19	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 39,867,778,559		 20,434,108,235		 39,867,778,559	 20,434,108,235		 	

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว		 	 27,080,630,230	 18,184,108,235		 27,080,630,230		 18,184,108,235		

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	 19	 (4,050,175,205)	 (1,238,241,813)	 (4,050,175,205)	 (1,238,241,813)	

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	 	 	 	 	 	

	 จากผู้ถือหุ้น	 17	 	98,073,878		 	-		 98,073,878	 	-		

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ	 17	 179,317,781		 -	 179,317,781		 -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 	 5,628,324,188		 5,986,592,996		 5,447,316,780		 5,783,502,031	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 20	 	222,600,945		 	432,569,792		 	-		 	-		

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 	 	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ส�ารองตามกฎหมาย	 20	 530,226,819		 530,226,819		 530,226,819		 530,226,819		 	

ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุนสะสม)	 	 (15,697,628,825)	 200,501,831		 (946,352,014)	 708,189,869		

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  13,991,369,811  24,095,757,860  28,339,038,269  23,967,785,141  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 890,462,165		 852,027,967		 	-		 	-		

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  14,881,831,976  24,947,785,827  28,339,038,269  23,967,785,141

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  88,519,930,049  86,363,656,228  66,843,113,777  58,185,644,929 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุนสำาหรับปี	 	 (15,839,904,125) (928,666,250) (1,654,541,883) (443,882,524)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 	 	

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

	 หน่วยงานต่างประเทศ	 	 	(209,968,847)	 	433,103,730		 	-		 	-		

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา	 12	 (368,261,116)	 	(303,548,047)	 	(336,185,251)	 	(270,977,649)	

ตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่มีการตีราคา	 	 	(4,714,221)	 	-		 	-		 	-		

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   (582,944,184)  129,555,683   (336,185,251)  (270,977,649) 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (16,422,848,309)  (799,110,567)  (1,990,727,134)  (714,860,173)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 	 	 	 	 	

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	(16,471,082,532)	 	(836,511,025)	 	(1,990,727,134)	 	(714,860,173)

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	48,234,223		 	37,400,458		 	-		 	-	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (16,422,848,309)  (799,110,567)  (1,990,727,134) (714,860,173)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี	 	 	(15,839,904,125)	 (928,666,250)	 	(1,654,541,883)	 	(443,882,524)	

รายการปรับปรุง	 	 	 	 	 	

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	 	 	2,013,076,067		 	955,754,100		 	687,541,812		 	512,406,090		

ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 	 	973,309		 	927,231		 	973,309		 	927,231		

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	3,926,243,685		 	2,209,908,160		 	2,109,545,438		 	1,456,763,654		

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	(62,997,996)	 	28,145,996		 	(68,070,896)	 	128,384,355		

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	146,309,486		 	-		 	-		 	-		

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(กลับรายการ)	 	 	(692,941,144)	 	1,083,526,852		 	(296,919,072)	 	415,401,511	

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

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 	 	18,145,810		 	16,525,518		 	12,897,603		 	11,751,587	

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	 	 	490,126,469		 	311,046,385		 	-		 	-	

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 	 	(807,540,275)	 	-		 	-		 	-	

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	7,750,765		 	10,808,901		 10,639,187		 	11,860,030	

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	 	 	 	

	 (สุทธิจากภาษีเงินได้)	 	 	987,604		 	129,615,413		 	-		 	-	

เงินปันผลรับ	 	 	-		 	-		 	(92,699,975)	 	(43,929,739)

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ	 4		 	-		 	(5,271,236,412)	 	-		 	-	

กลับรายการภาษีเงินได้	 	 	(600,909,769)	 	(538,591,052)	 	-		 	-	

	 	 	 	 		 (11,400,680,114)	 	(1,989,895,908)	 	709,365,523		 	2,052,021,445

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน      

ลูกหนี้การค้า	 	 	(849,485,239)	 	(2,183,400,676)	 	(941,098,771)	 	7,857,341		

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(2,298,970,000)	 	278,120		 	334,043,712		 	(715,524,599)	

สินค้าคงเหลือ	 	 	4,255,842,760		 	(6,220,358,520)	 	3,510,787,942		 	(5,727,597,530)	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	(948,296,134)	 	(332,316,781)	 	(301,737,245)	 	98,645,569		

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	-	 	-	 (511,861,524)	 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(30,217,239)	 	(31,760,012)	 	(460,104)	 	(323,834)	

เจ้าหนี้การค้า	 	 	1,213,005,924		 	7,416,550,286		 	3,185,272,442		 	3,109,768,005		

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	338,182,383		 	(25,821,332)	 	130,904,484		 	(34,384,521)	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	5,182,162,701		 	259,536,176		 	671,827,231		 	(199,682,784)	

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ		 	 	(122,611,338)	 	(184,378,134)	 	-	 	-	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	523,662		 	-	 	823,875		 	-	

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 	(2,368,558)	 	(3,101,970)	 	(734,884)	 	(2,580,179)

จ่ายภาษีเงินได้	 	 	(22,891,004)	 	(18,624,727)	 	(3,547,150)	 	(973,309)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   (4,685,802,196)  (3,313,293,478)  6,783,585,531   (1,412,774,396)

	 	 	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	

ลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-	 	-	 	(11,236,024,067)	 	(11,895,425,900)

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	-	 	(767,623,571)	 	-	 	-	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(5,053,539,083)	 	(4,797,791,804)	 	(191,297,266)	 	(193,873,066)

ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ	 4		 	-	 	(20,486,777,113)	 	-	 	-	

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	(48,427,926)	 	(4,162,821)	 	(6,927,976)	 	(4,158,421)

ขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	15,144,321		 2,688,218		 	1,171,963		 	1,595,327	

เงินปันผลรับ	 	 	-	 	-	 92,699,975		 	43,929,739	

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน	 	 	 	 	 	 	 	

	 ต่างประเทศ	 	 	378,493,300		 	(844,981,700)	 	-		 	-	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (4,708,329,388)  (26,898,648,791)  (11,340,377,371)  (12,047,932,321)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน      

ลูกหนี้การค้า	 	 	(849,485,239)	 	(2,183,400,676)	 	(941,098,771)	 	7,857,341		

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(2,298,970,000)	 	278,120		 	334,043,712		 	(715,524,599)	

สินค้าคงเหลือ	 	 	4,255,842,760		 	(6,220,358,520)	 	3,510,787,942		 	(5,727,597,530)	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	(948,296,134)	 	(332,316,781)	 	(301,737,245)	 	98,645,569		

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	-	 	-	 (511,861,524)	 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(30,217,239)	 	(31,760,012)	 	(460,104)	 	(323,834)	

เจ้าหนี้การค้า	 	 	1,213,005,924		 	7,416,550,286		 	3,185,272,442		 	3,109,768,005		

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	338,182,383		 	(25,821,332)	 	130,904,484		 	(34,384,521)	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	5,182,162,701		 	259,536,176		 	671,827,231		 	(199,682,784)	

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ		 	 	(122,611,338)	 	(184,378,134)	 	-	 	-	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	523,662		 	-	 	823,875		 	-	

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 	(2,368,558)	 	(3,101,970)	 	(734,884)	 	(2,580,179)

จ่ายภาษีเงินได้	 	 	(22,891,004)	 	(18,624,727)	 	(3,547,150)	 	(973,309)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   (4,685,802,196)  (3,313,293,478)  6,783,585,531   (1,412,774,396)

	 	 	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	

ลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-	 	-	 	(11,236,024,067)	 	(11,895,425,900)

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	-	 	(767,623,571)	 	-	 	-	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(5,053,539,083)	 	(4,797,791,804)	 	(191,297,266)	 	(193,873,066)

ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ	 4		 	-	 	(20,486,777,113)	 	-	 	-	

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	(48,427,926)	 	(4,162,821)	 	(6,927,976)	 	(4,158,421)

ขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	15,144,321		 2,688,218		 	1,171,963		 	1,595,327	

เงินปันผลรับ	 	 	-	 	-	 92,699,975		 	43,929,739	

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน	 	 	 	 	 	 	 	

	 ต่างประเทศ	 	 	378,493,300		 	(844,981,700)	 	-		 	-	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (4,708,329,388)  (26,898,648,791)  (11,340,377,371)  (12,047,932,321)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 				 	 	 	

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	 	 	5,945,870,357		 	6,099,393,882		 	5,945,870,357		 	6,099,393,882	

ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ

	 การออกหุ้นเพิ่มทุน	 	 	(13,876,754)	 	(83,527,460)	 	(13,876,754)	 	(83,527,460)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน	 	 	(3,790,684,020)	 	(2,032,053,279)	 	(1,973,957,801)	 	(1,414,725,179)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

	 (ลดลง)	 	 	2,470,121,372		 	10,232,712,609		 	(561,634,395)	 	4,086,048,512	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5		 	1,961,332,906		 	1,410,258,400		 	-	 	-	

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5		 	(3,371,591,306)	 	-	 	-	 	-	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	 14		 	4,980,386,709		 	22,079,996,095		 	-	 	11,790,830,000	

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	 14		 	(688,300,711)	 	(7,007,598,938)	 	(546,972,500)	 	(6,864,575,000)

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน	 14		 	-	 	(488,005,765)	 	-	 	(180,500,000)

เงินสดรับจากการน�าสินทรัพย์ไปท�าสัญญาขาย

	 และเช่ากลับคืน	 	 	275,999,857		 	15,278,325		 	-	 	-	

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา

	 เช่าการเงิน	 	 	(39,537,818)	 	(13,035,985)	 (5,941,385)	 	(3,207,321)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	2,250,000,000		 	-	 	2,250,000,000		 	-	

ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	(501,567,123)	 	-	 	(501,567,123)	 	-	

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	(1,045,637)	 	-	 	(1,045,637)	 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 	(9,800,025)	 	(24,500,017)	 	-	 	-	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   9,467,307,807  30,188,917,867   4,590,874,762  13,429,737,434 

	 	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 

 (ลดลง) สุทธิ   73,176,223  (23,024,402)  34,082,922  (30,969,283)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

	 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	(11,312)	 22,641,158		 	-	 	-	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 	168,972,867		 	169,356,111		 	27,365,829		 	58,335,112		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6   242,137,778  168,972,867   61,448,751  27,365,829  	

	 	 	

รายการไม่เป็นเงินสดที่สำาคัญ

สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 	 	279,920,848		 24,986,330		 	2,678,000		 8,582,557		

เจ้าหนี้อื่นที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	 	 	50,766,051		 967,994		 	2,548,516		 	-	

เปลี่ยนค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-	 	-	 	309,700,000		 	-	

ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	 	 	152,595,000		 	-	 	152,595,000		 	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554



รายงานประจ�าปี 2555 132
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ รายการ หน้า หมายเหตุ รายการ หน้า

	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 133

	 2		 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน	 133

	 3	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 135

	 4	 การซื้อธุรกิจ	 143
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	 10	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 156
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

	 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

	 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัใิห้ออกงบการเงนิจากคณะกรรมการ	

เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2556

1. ข้อมูลทั่วไป

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

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และมีที่อยู ่จดทะเบียน	

ตัง้อยูเ่ลขที	่28/1	อาคารประภาวทิย์	ชัน้	2	-	3	ถนนสรุศกัดิ	์แขวงสลีม	

เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	และโรงงานตั้งอยู่เลขที่	9	

หมู่	 7	 ต�าบลแม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		

ประเทศไทย	บรษิทั	บรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัซึง่ต่อไปนี้	

รวมเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เมื่อเดือนกันยายน	2537

	 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี	ได้แก่	บริษัท	เครือสหวิริยา	

จ�ากัด	(ถือหุ้นร้อยละ	22.42	เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย)	

Vanomet	Holding	AG	(ถอืหุน้ร้อยละ	21.01	เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้

ในประเทศสวติเซอร์แลนด์)	และบรษิทั	สหวริยิา	อนิเตอร์	สตลี	โฮลดิง้ส์	

จ�ากดั	(ถอืหุน้ร้อยละ	10.92	เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย)

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่าย	

แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน	 รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการ	

ทีค่วบคมุร่วมกนั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และ	2554	ได้เปิดเผยไว้	

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	และ	10	

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย	

สภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ณ	 วันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2555	 สภาวิชาชีพบัญชี	

ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ		

ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม		

2556	 เป็นต้นไป	 และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�า	

งบการเงินนี้ 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ

ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

ข้อ	34

	 (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

	 	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑ์การบนัทกึตาม

ราคาทนุเดมิ	ยกเว้นรายการทีส่�าคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ดังต่อไปนี้

	 	 •	สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่า

กว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย

	 	 •	ที่ดิน	อาคารและเครื่องจักรแสดงด้วยราคายุติธรรม

 (ค) สกุลเงินที่น�าเสนองบการเงิน

	 	 งบการเงนินีจ้ดัท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท		

ข้อมลูทางการเงนิทัง้หมดมกีารปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	

เพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 (ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

	 	 ในการจัดท�างบการเงินนี้ เป ็นไปตามมาตรฐาน	

การรายงานทางการเงนิ	ผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณ	การประมาณ

และข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนด

นโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์	

หนี้สิน	 รายได้และค่าใช้จ่าย	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก	

ที่ประมาณไว้

	 	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�า	

งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับ	

การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

	 	 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและ	

ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	 มีผล	

กระทบส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วย	

หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	 การซื้อธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	และ	12	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10	 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	18	 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30	 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	32	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  ผลการด�าเนินงานในปัจจุบัน

	 	 กลุม่บรษิทัมขีาดทนุสทุธเิป็นจ�านวนเงนิ	15,840	ล้านบาท	

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	(2554:	6,200	ล้านบาท	

(ไม่รวมก�าไรจากการซื้อธุรกิจจ�านวนเงิน	 5,271	 ล้านบาท))	 และ	

ณ	 วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย	์

หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน	 13,786	 ล้านบาท	 (2554:	 4,641		

ล้านบาท	 (ไม่รวมเงินกู ้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	

จ�านวนเงิน	1,410	ล้านบาท))

	 	 ในวนัที	่24	มนีาคม	2554	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี		

ยูเค	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ซื้อสินทรัพย์และธุรกิจ		

SSI	Teesside	(เดิมชื่อ	Teesside	Cast	Products)	จาก	Tata	Steel	

UK	Limited	โดยมสีนิทรพัย์ทีร่ะบไุด้เป็นจ�านวนเงนิ	684	ล้านเหรยีญ

สหรัฐ	(20,487	ล้านบาท)	บริษัทและบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	 จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว	 เพื่อสนับสนุนการซื้อ

ธรุกจิและการด�าเนนิการตามแผนการเริม่ผลติใหม่เกีย่วกบัโครงการ

ปรับปรุงทรัพย์สินเดิม

	 	 ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	 โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า	

ประเภทเหล็กแท่งแบนดังกล่าว	 ได้หยุดด�าเนินการผลิตตั้งแต่ปี	

2553	 โดยโรงงาน	SSI	 Teesside	สามารถเริ่มด�าเนินการผลิตเต็ม

รูปแบบได้เมื่อวันที่	18	เมษายน	2555	ซึ่งล่าช้ากว่าก�าหนดการเดิม		

และในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2555	 ราคาตลาดเหล็ก	

ของโลกได้ลดลงอย่างมาก	 และมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ	

ต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท	 ความส�าเร็จของ	

การซือ้กจิการ	การเลือ่นก�าหนดการของแผนการกลบัมาเริม่ผลติใหม่	

และความเคลื่อนไหวของราคาตลาดของเหล็ก	 มีผลกระทบต่อ	

สภาพคล่องและผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัอย่างมสีาระส�าคญั

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	(1)	บริษัท	

สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี ยูเค	จ�ากัด	 ได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจ�านวน	

75	ลา้นเหรยีญสหรฐั	(2,312	ลา้นบาท)	จากบรษิทั	สหวริยิา	อนิเตอร	์

สตีล	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	 ซึ่งมีการขยายวันครบ

ก�าหนดช�าระไปถึงวันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2555	 (ต่อมาภายหลัง	

ในเดือนมกราคม	 2556	 วงเงินสินเชื่อดังกล่าว	 ได้รับการขยาย	

ระยะเวลาออกไปอีกครั้งจนถึงวันที่	30	มิถุนายน	2556)	และได้รับ	

วงเงินกู้จากธนาคารที่สนับสนุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

รวมจ�านวน	190	ลา้นเหรยีญสหรฐั	(5,857	ลา้นบาท)	โดยเปน็วงเงนิ

กูร้ะยะยาว	90	ลา้นเหรยีญสหรฐั	เพือ่การลงทนุปรบัปรงุเตาถลงุและ

วงเงินกู้ระยะสั้นจ�านวน	 100	ล้านเหรียญสหรัฐ	 ตามที่เปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 14	 และ	 (2)	 บริษัทได้ออกและ	

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิจ�านวนเงิน	 2,250	 ล้านบาท		

ในการนี้	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ฝ่ายบริหารของ

กลุม่บรษิทัประกาศแผนการเพิม่เงนิทนุและจดัโครงสรา้งทางการเงนิ

แบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินใน	

ระยะยาว	 แผนการดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 การระดมทุนจาก		

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอื่นๆ	 และการแก้ไขเง่ือนไขเงินกู้ยืมเดิม	 เพ่ือให้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรมและการด�าเนินธุรกิจ	

ของกลุ่มบริษัท	ซึ่งประกอบด้วย	

	 	 (1)	 การด�าเนินการร่วมกับ	Vanomet	Holding	AG	

(“Vanomet”)	(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท)	

	 	 (2)	 เปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่บริษัทจ่าย	

ให้แก่	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	จ�านวน	125	ล้าน	

เหรียญสหรัฐ	เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี

ยูเค	จ�ากัด	

	 	 (3)	 เปลี่ยนสถานะวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจาก

กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียน	 ตามรายละเอียดที่เปิดเผย	

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	14

	 	 (4)	 การซื้อคืนและการยกเลิกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ	

ด้อยสทิธติามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	

ข้อ	 17	 และการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่บริษัท	 สหวิริยา	

อินเตอร์	สตีล	 โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	ให้แก่	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	จ�ากัด	จ�านวนประมาณ	31	ล้านเหรียญสหรัฐ	และ	

	 	 (5)	 การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อระดมทุนไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า	 413	ล้าน

เหรียญสหรัฐ

	 	 กลุ่มบริษัทได้มีการด�าเนินการโดยน�าแผนดังกล่าว	

ไปปฏิบัติแล้ว	ดังนี้
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	 	 (1)	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2555	 บริษัทและบริษัท	

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง	

กับ	 Vanomet	 โดย	Vanomet	ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทและ/หรือ

บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ในวงเงินรวมไม่เกิน	

170	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

ในบริษัทและการให้สินเชื่อการค้าแก่บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	 จ�ากัด	บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขต่างๆ	 ซึ่งรวมถึง

การทีบ่รษิทัจะด�าเนนิการเพิม่ทนุ	และกลุม่เจ้าหนีล้�าดบัแรกยนิยอม

ที่จะไม่เรียกช�าระหนี้ที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีล	

อนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	คนืก่อนก�าหนด	ตลอดระยะเวลาการเพิม่ทนุของ

บริษัท	 (ซึ่งต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 14	พฤศจิกายน	

2555)	พร้อมทั้งยินยอมที่จะขยายระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ยืม

บางส่วนที่ถึงก�าหนดในระหว่างปี	 2555	 ของบริษัท	 สหวิริยาสตีล	

อนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัประมาณการกระแสเงนิสด

ของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	

	 	 (2)	 เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2555	บริษัทได้ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ระยะยาวและธนาคารผู้ให้เงิน	

กูย้มืหมนุเวยีนเพือ่ตกลงแผนการจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืให้แก่ธนาคาร

ผู ้ให้เงินกู ้ยืมหมุนเวียนตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	14	

	 	 (3)	 เมื่อวันที่	 31	ตุลาคม	2555	บริษัทได้ลงนามใน

ข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจกับ	 JFE	Steel	Corporation	 (“JFE”)	 และ	

Marubeni-Itochu	Steel	Inc.	(“MISI”)	โดย	JFE	และ	MISI	ตกลงทีจ่ะ

ลงทนุในหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัในจ�านวนรายละ	25	ล้านเหรยีญ	

สหรัฐ	 ซึ่งบริษัททั้งสองได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริษัทแล้วใน	

ไตรมาสที่	 4	 ของปี	 2555	 ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10	และ	33

	 	 (4)	 ในเดือนธันวาคม	 2555	 บริษัทได้ด�าเนินการ

เปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัท	

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	จ�านวน	125	ล้านเหรยีญสหรฐั	เป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	แล้ว	

	 	 (5)	 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทได้น�าเงินจาก

การเพิ่มทุนของบริษัทจากบริษัท	สหวิริยา	 อินเตอร์	 สตีล	 โฮลดิ้งส์	

จ�ากัด	 ไปด�าเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท

จาก	Vanomet	AG	จ�านวน	600,000	หน่วย	และด�าเนินการยกเลิก

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	ตามรายละเอียด	

ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17	และ

	 	 (6)	 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	จ�ากัด	เพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	

สตีล	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 ได้ให้แก่	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	

จ�ากดั	พร้อมดอกเบีย้ค้างจ่ายเป็นจ�านวนเงนิ	32.6	ล้านเหรยีญสหรฐั

	 	 ในระหว่างไตรมาสที่	 4	 ของปี	 2555	บริษัทได้จัดสรร	

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่	Vanomet	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

และบคุคลในวงจ�ากดัเป็นจ�านวน	5,946	ล้านบาท	เนือ่งจากบรษิทัยงั

อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพิ่มทุน	ซึ่งไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายใน

วันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2555	 ตามที่ก�าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง	

ลงวนัที	่14	สงิหาคม	2555	ในวนัที	่26	กมุภาพนัธ์	2556	ผูใ้ห้เงนิกูย้มื

หมนุเวยีนได้ให้ค�ายนิยอมทีจ่ะขยายเวลาการด�าเนนิการตามบนัทกึ

ข้อตกลงดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่	 31	มีนาคม	2556	กลุ่มบริษัท	

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัธนาคารเพือ่ทีจ่ะได้รบั

การสนับสนุนทางการเงินต่อไป	 รวมถึงการชี้แจงกับธนาคารอย่าง

สม�า่เสมอเพือ่ให้ทราบผลการด�าเนนิงาน	ฐานะการเงนิและแนวโน้ม	

ของกลุ่มบริษัท

	 	 ความไม่แน่นอนที่กล่าวข้างต้น	 อาจมีผลกระทบ	

ต่อการได้รับคืนมาของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท		

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	ในงบการเงนิของบรษิทั	(จ�านวนเงนิ		

23,801	ล้านบาท)	และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด�าเนินงานที่	

SSI	Teesside	(จ�านวนเงนิ	44,382	ล้านบาท)	ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิ

รวมของกลุม่บรษิทั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และสภาพคล่องและ

กระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทั	ส�าหรบัภาระผกูพนัทางการเงนิทัง้หมด

ในงบการเงินรวมนี้ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงอันอาจมีขึ้นหากผล

ของการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	

หรือธุรกิจของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ไม่สามารถ	

ท�าก�าไรได้ตามแผน	หรือหากขาดเงินทุนหมุนเวียน	หรือไม่ได้รับ	

การสนับสนุนทางการเงินต่อไปจากธนาคาร

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ ได ้ถือปฏิบัต	ิ

โดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน	

	 (ก) เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท		

บริษัทย่อย	 และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 (รวมกันเรียกว่า	 “กลุ่ม

บรษิทั”)	และส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทัในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั

  การรวมธุรกิจ

	 	 กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชสี�าหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีือ้	

ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

	 	 การควบคุม	หมายถึง	 อ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

ทางการเงนิและการด�าเนนิงานของกจิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์

จากกิจกรรมของกิจการนั้น	 ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม	

กลุ่มบริษัทต้องน�าสิทธิในการออกเสียงที่ เกิดขึ้นมารวมใน	

การพิจารณา	 วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�านาจในการควบคุมนั้น	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้	การก�าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบเุกีย่วกบั	

การโอนอ�านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้	

ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง	

	 	 ค่าความนยิมถกูวดัมลูค่า	ณ	วนัทีซ่ือ้	โดยวดัจากมลูค่า	

ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู ้จ�านวน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู ้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ		

(มูลค่ายุติธรรม)	 ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	

ซึ่งวัดมูลค่า	ณ	วันที่ซื้อ

	 	 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต ้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	

ของสินทรัพย์ที่โอนไป	หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก	่

เจ้าของเดมิ	และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของทีอ่อกโดยกลุม่บรษิทั		

ทั้งนี้	 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจ	

เกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทน	

โครงการของผู ้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ	 หากการรวมธุรกิจมีผลให้

สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ ่มบริษัทและ	

ผู้ถูกซื้อให้ใช้ราคาที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญา	

ตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจาก	

สิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น	

	 	 หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์	

(โครงการทดแทน)	 เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงาน	

ของผู้ถูกซื้อถืออยู่	(โครงการผู้ถูกซื้อ)	ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต	

ผู้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาด	

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน	 หากมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับ	

การท�างานในอนาคต	ผลต่างระหว่างมลูค่าซึง่รวมอยูใ่นสิง่ตอบแทน

ที่โอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน	รับรู้เป็นผลตอบแทน

พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ

	 	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจาก	

การรวมธุรกิจ	รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้น	

จากเหตกุารณ์ในอดตี	และสามารถวดัมลูค่ายตุธิรรมได้อย่างน่าเชือ่ถอื

	 	 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

	 	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้น	

ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ	 เช่น	 ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	 ค่า

ธรรมเนยีมวชิาชพีและค่าทีป่รกึษาอืน่ๆ	ถอืเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้

  บริษัทย่อย

	 	 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู ่ภายใต้การควบคุมของ	

กลุ ่มบริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุม	

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและ	

การด�าเนินงานของกิจการนั้น	 เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม	

ของบรษิทัย่อย	งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้รวมอยูใ่นงบการเงนิรวม	

นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง	

	 	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตาม

ความจ�าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท	

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 กิจการที่ควบคุมร ่วมกันเป็นกิจการที่กลุ ่มบริษัท	

มีส่วนร่วมในการควบคุมการด�าเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา	

และในการตัดสินใจทางการเงินและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์	

ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

	 	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร ่วมกันบันทึกใน	

งบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย	 (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสีย	

ของบริษัทที่ถูกลงทุน)	 โดยรับรู ้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน		

รวมถึงต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ เกิดจากการท�ารายการ	

ดังกล่าว

	 	 งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก�าไร

หรือขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่ถูกลงทุน	

ภายหลงัจากการปรบัปรงุนโยบายการบญัชใีห้เป็นนโยบายเดยีวกนั

กับของกลุ่มบริษัท	 นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ	 จนถึง	

วันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญนั้นสิ้นสุดลง	 เมื่อส่วนแบ่ง	

ผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับมีจ�านวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัท

ที่ไปลงทุนนั้น	 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท	

จะถกูทอนลงจนเป็นศนูย์และจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุอกีต่อไป	

เว้นแต่กรณทีีก่ลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืต้องจ่ายเงนิ

เพื่อช�าระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน

  การตัดรายการในงบการเงินรวม

	 	 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม	

รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก	

รายการระหว่างกจิการในกลุม่	ถกูตดัรายการในการจดัท�างบการเงนิรวม		

ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบักจิการทีค่วบคมุ

ร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย	

ในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ	

ในลกัษณะเดยีวกบัก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ	แต่เท่าทีเ่มือ่ไม่มหีลกัฐาน

การด้อยค่าเกิดขึ้น

 (ข) เงินตราต่างประเทศ

 

	 	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า	

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ
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	 	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรา	

ต่างประเทศ	ณ	 วันที่รายงาน	 แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา	

แลกเปลี่ยน	ณ	 วันนั้น	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึก	

ในก�าไรหรือขาดทุน

	 	 สนิทรพัย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากรายการ	

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม		

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	

  กิจการในต่างประเทศ 

	 	 สนิทรพัย์และหนีส้นิของกจิการในต่างประเทศแปลงค่า	

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่รายงาน

	 	 ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม	

ที่เกิดจากการซื้อกิจการในต่างประเทศ	 แปลงค่าเป็นเงินบาท	

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 	 รายได้และค่าใช้จ่ายของกจิการในต่างประเทศ	แปลงค่า	

เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา	ณ	 วันที่

เกิดรายการ

	 	 ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการแปลงค่าบนัทกึ	

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา

แลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น	 จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น

ออกไป

	 	 เมื่อมีการช�าระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้	

หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ	 ซึ่งรายการดังกล่าวมิได	้

คาดหมายว่าจะมีแผนการช�าระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่า	

จะช�าระเงนิในอนาคตอนัใกล้	ก�าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น	

จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง	

ของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ	และรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุ	

เบ็ดเสร็จอื่น	 และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	

ในส่วนของผู้ถือหุ้น	จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

 (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ ์

	 	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูน�ามาใช้	

เพือ่จดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น	

เงินตราต่างประเทศ	อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 กิจกรรมจัดหาเงินและ

กิจกรรมลงทุน	เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้

เพือ่ค้า	อย่างไรกต็าม	ตราสารอนพุนัธ์ทีไ่ม่เข้าเงือ่นไขการก�าหนดให้

เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

  การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

	 	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ	

ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกใช้ใน	

การป้องกนัความเสีย่งของรายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีค่าดว่า	

จะเกิดขึ้นในอนาคต	 จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่ารายการ	

ที่คาดไว้เกิดขึ้น	 หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับ	

การรับรู ้ เ ป็นสินทรัพย ์หรือหนี้สิน	 รายการดังกล่าวจะได ้รับ	

การแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา

	 	 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ		

และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตรา	

ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	

ล่วงหน้าตามสัญญา

  การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

รับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่ได้รับ	

การป้องกันความเสี่ยงนั้น	ในกรณีของสัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ย	

ล่วงหน้า	 จ�านวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�าระด้วยเงินสด	 ซึ่งเป็น	

ก�าไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอาย	ุ

ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิโดยการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั	

หรอืดอกเบีย้จ่าย	ในกรณขีองสญัญาซือ้อตัราดอกเบีย้ชนดิสามารถ	

เลือกใช้สิทธิ	 ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็น

สนิทรพัย์อืน่หรอืหนีส้นิอืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิ	และจะตดับญัช	ี

เป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา

 (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย		

ยอดเงินสด	ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก	และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้อง

ช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงิน	

ในงบกระแสเงินสด

 (จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 	 ลูกหนี้การค ้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตาม	

ใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวัติการช�าระหนี้	 และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี	้

ในอนาคตของลูกค้า	 ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่า	

เป็นหนี้สูญ

 (ฉ) สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ	

ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

	 	 ต้นทุนของวัตถุดิบค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

น�้าหนัก	 สินค้าส�าเร็จรูปและลูกรีด	 (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ	

อะไหล่และวัสดุ)	 ค�านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	 ต้นทุนสินค้า	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ	 ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่น	

เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน	 ในกรณีของสินค้า	

ส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง	 ต้นทุนสินค้า	 รวมการ	

ปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงระดับ	

ก�าลังการผลิตตามปกติ	

	 	 มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้	

จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย	

 (ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก	

ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน)	 ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญช	ี

ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้

สนิทรพัย์นัน้ต่อไป	จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขายสนิทรพัย์	

(หรอืส่วนประกอบของกลุม่สนิทรพัย์ทีย่กเลกิ)	วดัมลูค่าด้วยจ�านวน

ที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน	

ในการขาย	ผลขาดทนุจากการด้อยค่าส�าหรบักลุม่สนิทรพัย์ทีย่กเลกิ

น�าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นอันดับแรก	 แล้วจึงปันส่วน

ให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน	 ยกเว้น	

ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือและสินทรัพย	์

ทางการเงิน	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับการลดมูลค่า	

ในครั้งแรกและผลก�าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลัง

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 ผลก�าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจาก		

การด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

 (ซ) เงินลงทุน

  เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั

	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 บันทึกบัญชีโดยใช้วิธี	

ราคาทุน	ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

	

	 	 การจำาหน่ายเงินลงทุน

	 	 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างจ�านวน	

เงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วน	

ของผู้ถือหุ้น	จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุน

ที่ถืออยู ่	 การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและ	

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ปรับใช้กับมูลค่า	

ตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 (ฌ) สัญญาเช่าการเงิน 

	 	 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์

และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สิ่งตอบแทน

จากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้	

เป็นรายได้โดยทนัท	ีแต่กลุม่บรษิทับนัทกึรบัรูเ้ป็นรายการรอตดับญัชี

และทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์

และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�านวนเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า	 ค่าเช่า	

ที่จ่ายช�าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วน

ที่ไปลดเงินต้น	 ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ		

ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้	

ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

 (ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  การรับรู้และการวัดมูลค่า

  สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่ม	

ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	 ยกเว้นที่ดิน	 อาคารและ	

เครื่องจักรที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่	 ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่า	

ยตุธิรรมซึง่ก�าหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสนิทรพัย์ทีม่อียูจ่รงิ		

ณ	วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่ค�านวณจาก	

มลูค่ายตุธิรรมในภายหลงัจากนัน้และค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์

	 	 ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มา	

ของสินทรัพย์	 ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง	

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ	 แรงงานทางตรง	 และต้นทุนทางตรงอื่นๆ		

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ	

ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	 ต้นทุนในการรื้อถอน		

การขนย้าย	การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม		

นอกจากนี้	 ต้นทุนอาจรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนจากการป้องกัน	

ความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	

ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	ซึง่ถกูโอนจากงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	

ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถ	

ท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์	

	 	 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์

แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน	ต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน	

	 	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	 อาคารและ	

อปุกรณ์คอื	ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่าย
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กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 โดยรับรู ้สุทธ	ิ

เป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน	 เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคา	

ใหม่	 จ�านวนเงินที่บันทึกอยู ่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของ	

สนิทรพัย์จะถูกโอนไปยังก�าไรสะสม

  สินทรัพย์ที่เช่า

	 	 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยง	

และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ	 ให้จัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 ส่วนที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่

ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

และขาดทุนจากการด้อยค่า	 ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น	

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	และส่วนทีจ่ะหกัจากหนีต้ามสญัญา	เพือ่ท�าให้	

อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของ	

หนี้สิน	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

	 	 การตรีาคาใหม่ด�าเนนิการโดยผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิ	

ราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตาม	

บัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญจากมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่รายงาน

	 	 มลูค่าของสนิทรพัย์ส่วนทีต่เีพิม่ขึน้จะบนัทกึไปยงัก�าไร	

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น	 “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สนิทรพัย์”	ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้	ยกเว้นกรณทีีเ่คย	

ประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์ลดลงและรบัรูข้าดทนุในก�าไรหรอืขาดทนุ	

ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนันัน้แล้ว	ในกรณทีีม่ลูค่าของสนิทรพัย์ลดลงจาก	

การตรีาคาใหม่จะบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัมลูค่าทีล่ดลงเฉพาะ	

จ�านวนทีล่ดลงมากกว่าส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ทีเ่คยบนัทกึ	

ไว้ครั้งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น		

ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี	 เท่ากับผลต่าง	

ระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคา	

ของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก�าไรสะสม		

ในกรณีที่มีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่	 ส่วนเกินทุนจาก	

การตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�าไรสะสม	

และไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 	 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็น

ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน	์

เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้	และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุ

ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก	

ตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุง

ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคา

	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของ

รายการอาคาร	และอุปกรณ์	ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์

หรอืต้นทนุในการเปลีย่นแทนอืน่	หกัด้วยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์	

	 	 ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ		

ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ	

ส่วนประกอบของสนิทรพัย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายกุารใช้งาน	

ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 5	ปี
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า	 5	และ	10	ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	 20	ปี
เครื่องจักร	เครื่องมือและอุปกรณ์
	 -		ส่วนการผลิต	 ตามหน่วยของผลผลิต
	 -		ส่วนงานผลิตถ่าน	Coke	 20	ปี
	 -		ส่วนงานผลิตเหล็ก	 20	ปี
	 -		ส่วนการบริการ	 5	-	10	ปี
	 -		เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น	 3	-	10	ปี
เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 5	-	10	ปี
ยานพาหนะ	 	 5	ปี
ถนน	 	 	 5,	20	และ	27	ปี	
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค	 5	และ	30	ปี
เรือลากจูง	 	 5	-	17	ปี
โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน	 5	ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 กลุม่บรษิทัไม่คดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัทีด่นิและสนิทรพัย์

ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

	 	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	 อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ	ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี

บัญชี	และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุ

การใช้งานจ�ากัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ	

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์

เมือ่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต	โดยรวมเป็นสนิทรพัย์

ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น	 ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยม	

และตราผลิตภัณฑ์ที่ เกิดขึ้นภายในรับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุน	

เมื่อเกิดขึ้น

  ค่าตัดจำาหน่าย

	 	 ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์หรอื

จ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง	

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน	

อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน	์

จากสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนซึง่ไม่รวมค่าความนยิม	โดยเริม่ตดัจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์	 ระยะ

เวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ส�าหรบัปีปัจจบุนัและปีเปรยีบเทยีบ

แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 5	-	10	ปี

	 	 วธิกีารตดัจ�าหน่าย	ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือ	 จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ฏ) การด้อยค่า

	 	 ยอดสนิทรพัย์ตามบญัชขีองกลุม่บรษิทัได้รบัการทบทวน	

ณ	ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม	่ ในกรณีที่ม	ี

ข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน		

ส�าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	หรอืยงัไม่พร้อมใช้งาน	จะประมาณมลูค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี	ในช่วงเวลาเดียวกัน	

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด	

เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก	

ในก�าไรหรอืขาดทนุ	เว้นแต่เมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูค่า	

ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของ	

ผูถ้อืหุน้และมกีารด้อยค่าในเวลาต่อมา	ในกรณนีีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

	 	 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง	

การเงินเผื่อขาย	ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น	และมีความชัดเจน

ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า	 ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกใน	

ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับ	

กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว	ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�าไร

หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรม

ในปัจจุบันของสินทรัพย์	 หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

  การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 	 มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหลกัทรพัย์ทีถ่อืไว้จนกว่า	

จะครบก�าหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย		

ค�านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด	

ที่จะได้รับในอนาคต	 คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ส�าหรับ	

ลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด

	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงิน

ส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย	ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง	 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทนุในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะ

สูงกว่า	ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	ประมาณการ	

กระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใช้

อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ	

ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	 ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี	

ต่อสินทรัพย์	 ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ	

โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	 จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รวมกบัหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย

  การกลับรายการด้อยค่า

	 	 ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกู	

กลับรายการ	 เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง	

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่า	

ที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก	

โดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็น	

หลกัทรพัย์เผือ่ขาย	การกลบัรายการจะถกูบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุ		
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ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่ เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น

หลักทรัพย์เผื่อขาย	 การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 (ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	 	 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูคา่ยตุธิรรม

หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีส้นิ	ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิ

ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย		

ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน

จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 (ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน

	  โครงการสมทบเงิน

	 	 โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังาน

หลังออกจากงาน	 ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอน	

ไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก	 (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)	 และจะ

ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้อง	

จ่ายสมทบเพิม่เตมิ	ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิ	

จะถูกรับรู ้ เป ็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบ	

ระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญ	 เป็น	

ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในปัจจบุนั

และงวดก่อน	 ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้	

เป ็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์	

ที่เกี่ยวข้อง	 อัตราคิดลดเป็นอัตรา	ณ	 วันที่รายงานจากพันธบัตร	

ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ	AA	 ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนด

ใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท	โดยค�านวณ

ตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 ก�าไรขาดทุนจาก	

การประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�าไร

หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

	 	 ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่กลุม่บรษิทั	

แสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้าง	 และไม่ม	ี

ความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก	 มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ	

ทั้งการเลิกจ ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ 	 หรือการสนับสนุน	

การออกจากงานโดยสมัครใจ	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็น	

ค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทเสนอให้มีการออกจากงานโดยสมัครใจ	

และมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะได้รบัการตอบรบัข้อเสนอนัน้	และสามารถ

ประมาณจ�านวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล		

มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน	์

เกินกว่า	12	เดือนนับจากวันที่รายงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

		 	 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานวดัมลูค่า

โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน

ท�างานให้

	 	 หนี้สินรับรู ้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับ

การจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�าไร	 หาก	

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน	

ที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีต

และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล	

 (ณ) ประมาณการหนี้สิน

	 	 ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมี	

ภาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัหรอืทีก่่อตวัขึน้อนัเป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต	และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน

ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สิน	

ดังกล่าว	ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด

ทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึถงึ

ภาษีเงินได้	เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน

ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอหนีส้นิ	ประมาณการหนีส้นิ	

ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

  ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ่มบริษัทได้ประมาณการหนี้สินที่ เกี่ยวข้องกับ	

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่	 เพื่อให	้

เป็นไปตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทและตามที่

กฎหมายที่ก�าหนด

  ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบ

หรือก่อให้เกิดภาระ

	 	 ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือ	

ก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท	

พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จ�าเป็นในการด�าเนินการตามข้อผูกพัน	

ในสญัญา	การประมาณค่าใช้จ่ายรบัรูด้้วยมลูค่าปัจจบุนัของต้นทุน	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะ	

เกิดขึ้นเมื่อด�าเนินสัญญาต่อ	แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	กลุ่มบริษัท

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ใน

สัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

 (ด) รายได้

	 	 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจาก	

ส่วนลดการค้า

	

  การขายสินค้าและให้บริการ

	 	 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยง	

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให	้

กับผู้ซื้อแล้ว	 และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุม	

หรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี	

นยัส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิค้าหรอื

ให้บริการนั้น	ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น

ได้อย่างน่าเชื่อถือ	หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง	

รับคืนสินค้า	รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

  เงินปันผลรับ

	 	 เงินป ันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่	

กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบีย้รบับนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง	

 (ต) ต้นทุนทางการเงิน

	 	 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของ

เงินกู ้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที	่

ผ่านไป	 และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย	 ขาดทุนจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายขาดทุนจากมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 (นอกเหนือลูกหนี้การค้า)	

และขาดทนุจากเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ

	 	 ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา	การก่อสร้าง

หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 โดยใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ถ) สัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไร

หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสัญญาเช่า	 จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า

ทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า	

	 	 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวน	

เงินขั้นต�่าที่ต ้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า		

เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

  การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

	 	 ณ	 วันที่เริ่มต้นข้อตกลง	 กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่า	

ขอ้ตกลงดงักลา่วประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืมสีญัญาเชา่เปน็สว่น

ประกอบหรือไม่	 กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ

เจาะจง	ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง	 และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้

สินทรัพย์	ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์	

	 	 ณ	 วันที่เริ่มต้นข้อตกลง	 หรือมีการประเมินข้อตกลง	

ใหม่	 กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่าและส่วน	

ที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก	

หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 แต่ไม่สามารถ	

แบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ให้รับรู้สินทรัพย์และ	

หนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงนั้น	 หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลงตามจ�านวน	

ที่จ่าย	และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

 (ท) ภาษีเงินได้

	 	 ภาษเีงนิได้จากก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีประกอบด้วย	

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันซึ่งได้แก่	 ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ	

โดยค�านวณจากก�าไรประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี	 โดยใช้อัตราภาษี	

ที่ประกาศใช้	 ณ	 วันที่รายงาน	 ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี	

ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

	 	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		

กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี 	

ที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมี	

ดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ	 กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย	

เพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต	 ซึ่งเกิดจากการ

ประเมนิผลกระทบจากหลายปจัจยั	รวมถงึการตคีวามทางกฎหมาย

ภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต	 การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐาน	

การประมาณการและข้อสมมติฐาน	 และอาจจะเกี่ยวข้องกับ	

การตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตกุารณใ์นอนาคต	ขอ้มลูใหม่ๆ 	อาจจะท�าให้

กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ	 โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของ	

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่	 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย

จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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 (ธ) ก�าไรต่อหุ้น

	 	 กลุม่บรษิทัแสดงก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้	

ปรบัลดส�าหรบัหุน้สามญั	ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหาร	

ก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท	 ด้วยจ�านวน	

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี	ก�าไรต่อหุ้น	

ปรับลดค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญ	

ทีป่รับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัทีอ่อกจ�าหน่าย

และปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน	 และผลกระทบของ

ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้น

ของพนักงาน	

4. การซื้อธุรกิจ

 การซือ้สนิทรพัย์โรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้า

	 เมื่อวันที่	 24	มีนาคม	2554	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	จ�ากัด	ได้ซื้อธุรกิจของ	SSI	Teesside	(เดิมชื่อ	Teesside	Cast	

Products)	โดยได้จ่ายช�าระเป็นเงนิสดจ�านวน	684	ล้านเหรยีญสหรฐั	

(20,487	ล้านบาท)	การซื้อธุรกิจดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 3	 (ปรับปรุง	 2552)	 เรื่อง	การรวม

ธุรกิจ	 เป็นผลให้เกิดการรับรู้ก�าไรจากการซื้อธุรกิจเป็นจ�านวนเงิน	

5,271	ล้านบาท	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	

	 ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู ้		

ณ	วนัทีซ่ือ้ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาและหนีส้นิทีร่บัมา	แต่ละประเภท	

ที่ส�าคัญ	มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

 มูลค่าที่รับรู้ ยอดตามบัญชี

	 บริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด		

ได้เสร็จสิ้นการทบทวนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	

เหล่านี้	 ตามท่ีก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	3	

โดยสรุปว่าไม่มีรายการปรับปรุงการรับรู้มูลค่าจากการทบทวน	

การวดัมลูคา่ยตุธิรรมตามทีเ่ปดิเผยขอ้มลูขา้งตน้	และไดบ้นัทกึก�าไร

จากการซื้อธุรกิจ	 จ�านวนเงิน	 5,271	ล้านบาท	 ในปี	 2554	และได้

ท�าการปรับปรุงงบการเงินทุกงวดที่ได้น�ามาไว้ก่อนหน้านี้

	 ก�าไรจากการซื้อธุรกิจเกิดจากราคาของโรงถลุงเหล็ก	 SSI		

Teesside	ทีบ่รษิทัซือ้จากผูข้ายนัน้ต�า่กว่ามลูค่ายตุธิรรมอยูจ่�านวนหนึง่	

เมื่อเทียบกับมูลค่าของการลงทุน	หากบริษัทต้องด�าเนินการลงทุน

พฒันาและก่อสร้างโรงถลงุเหลก็ในขนาดและคณุสมบตัใิกล้เคยีงกนั		

เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาตกลงกับผู้ขายได้ในราคาที่ต�่ากว่า

และในขณะเดยีวกนัผูข้ายธรุกจิมคีวามต้องการทีจ่ะขายธรุกจิทีไ่ม่ใช่

ธุรกิจหลักของกิจการอย่างเร่งด่วน	

	 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2		

การเริ่มผลิตใหม่ของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด		

ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่	18	เมษายน	2555

ปรับปรุง

มูลค่ายุติธรรม

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%

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ	 25,758,014

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ	 (5,271,237)

รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ	 20,486,777

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน	บุคคลหรือกิจการ

เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท	หากกลุ่มบริษัท

มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ

มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน	 โดยที่กลุ่มบริษัท	

มีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกัน		

การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ	

	 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม	

ร่วมกันได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 9	 และ	 10	

ส�าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการ	

ที่เกี่ยวข้องกันนั้น	มีดังนี้

บริษัท	เครือสหวิริยา	จ�ากัด	 ไทย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	22.42	

Vanomet	Holding	AG	 สวิตเซอร์แลนด์	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	21.01	และมีกรรมการ	

	 	 ร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 ไทย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	10.92	และมีกรรมการ

	 	 ร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 ไทย	 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	อาคารเวสเทิร์น	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

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

บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

	 	 บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	สห	สเปเชียล	สตีล	จ�ากัด		 ไทย	 มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

(เดิมชื่อ	บริษัท	บี.	พี.	ไวร์ร็อท	จ�ากัด)

บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	ท่าเรือบางปะกง	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	บางสะพานทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท	ประจวบบางสะพาน	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

(เดิมชื่อ	บริษัท	ประจวบ	เอส	เอ็ม	โอ	จ�ากัด)
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รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	โรงถลุงเหล็กสหวิริยา	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	ไทยสตีลเซลล์	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

	 	 และทางอ้อม

บริษัท	ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

บริษัท	บางปะกงการโยธา	จ�ากัด	 ไทย	 มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท	สหโลจิสติกส์	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 ไทย	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

	 	 ทางตรงและทางอ้อม

Sahaviriya	Shipping	Limited	 ฮ่องกง	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

	 	 ทางตรงและทางอ้อม

Sahaviriya	Shipping	UK	Limited	 อังกฤษ	 มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

	 	 ทางอ้อม

Vanomet	AG	 สวิตเซอร์แลนด์	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Vanomet	Finance	AG	 สวิตเซอร์แลนด์	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Vanomet	International	AG		 สวิตเซอร์แลนด์	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Vanomet	Asia	AG	 สวิตเซอร์แลนด์	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

Atlantic	Steel	AG	 สวิตเซอร์แลนด์	 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

ผู้บริหารส�าคัญ	 ไทย	 บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	สั่งการ

	 	 และควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ของกิจการไม่ว่าทางตรง	

	 	 หรือทางอ้อม	ทั้งนี้	รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท

	 	 (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

	 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ขายสินค้า	 •	 ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ	 •	ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ

	 	 ปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ		 	 ปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ

	 	 ที่เกี่ยวข้อง	 	 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	

รายได้เงินปันผล	 •	 ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น	 •	 รายได้จากการขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขาย	 •	รายได้จากการขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขาย

	 	 ตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�าหนด	 	 ตามน�้าหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

	 •	 รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน	 •	รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน

	 	 ในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญา

	 	 เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	 	 ที่ตกลงร่วมกัน	

ซื้อสินค้า	 •	 รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�าหนดราคา	 •	รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�าหนดราคา

	 	 ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับ	 	 ตามราคาตลาด

	 	 ลูกค้าทั่วไปส�าหรับรายการประเภทเดียวกัน

	 •	 ซื้อลูกรีด	ก�าหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	

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	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 •	 ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตรา	 •	ค่าขนส่งในประเทศก�าหนดราคาตามน�า้หนกัของสนิค้า

และบรหิาร	 	 ที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	และขึ้นอยู่กับ	 	 และระยะทางตามอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญาขนส่ง

	 	 ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ		 •	ค่าเช่าส�านักงานก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า

	 	 ที่เกี่ยวข้อง	 •	ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลง

	 	 	 	 กับผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

	 	 	 •	ค่าคอมมิชชั่นก�าหนดราคาตามสัญญา	

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่าย	 	 	 •	ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก�าหนดตาม

ทางการเงิน	 	 	 	 อัตราที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด
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บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและบริการ	 -	 -	 23,661,627	 539,921

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 -	 -	 20,999	 -

รายได้เงินปันผล	 -	 -	 92,700	 43,930

รายได้อื่น	 	 -	 -	 18,883	 5,080

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 -	 -	 -	 1,638

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	

ขายสินค้าและวัตถุดิบ	 3,315,763	 3,832,333	 3,190,989	 3,828,085

รายได้จากการให้บริการ	 143,221	 67,456	 70,690	 -

ซื้อสินค้าและบริการ	 619,704	 184,378	 -	 -

รายได้อื่น	 	 18,961	 13,937	 18,961	 13,937

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 2,121	 1,283	 2,121	 1,283

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและวัตถุดิบ	 39,093,697*	 26,629,580	 34,836,048	 26,629,553

รายได้จากการให้บริการ	 22,555	 15,836	 -	 -

ซื้อสินค้าและบริการ	(รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)	 34,453,323*	 146,627	 7,864,664*	 146,315

รายได้อื่น	 	 22,407	 98,636	 20,927	 97,299

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 354,669	 198,674	 349,546	 195,867

ต้นทุนทางการเงิน	 689,888*	 32,072	 208,847*	 -

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 134,976	 101,646	 44,587	 55,914

	 เงินชดเชยตามกฎหมาย	 1,952	 1,769	 1,533	 1,392

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 34	 32	 23	 22

	 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 136,962 103,447 46,143 57,328

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ :	*	 รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท	Vanomet

	 รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงไว้ข้างต้น	 ไม่รวมรายการขายทางอ้อมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	

ให้แก่บรษิทัโดยผ่านบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัแห่งหนึง่เป็นจ�านวน	12,404	ล้านบาท	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2555	ซึง่ได้ถกูตดัรายการแล้ว	

ในงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Redcar	Bulk	Terminal	Limited	 108,211	 -	 -	 -

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 10,284	 10,313	 -	 -

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 1,931,019	 1,519,677	 1,880,286	 1,519,677

บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 1,880,286	 1,363,876	 1,931,009	 1,363,876

Vanomet	AG	 709,443	 -	 -	 -

อื่นๆ		 	 4,385	 3,997	 -	 -

	 	 	 4,643,628 2,897,863 3,811,295 2,883,553

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (41,708)	 -	 -	 -

สุทธิ   4,601,920 2,897,863 3,811,295 2,883,553

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 -	 -	 -	 64

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 -	 -	 801	 5,141

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

(เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจ�านวน	310	ล้านบาท

	 ในปี	2554)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 79	 403	 79	 403

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Vanomet	AG	(ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า)	 2,297,378	 -	 156,790	 -

บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 1,515	 -	 -	 -

บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 612	 -	 528	 -

บริษัท	ท่าเรือบางปะกง	จ�ากัด	 41	 -	 -	 -

อื่นๆ		 	 2	 254	 2	 136

รวม   2,299,627 657 158,200 801,943

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้
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รายได้ค้างรับ

บริษัทย่อย

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 -	 -	 590	 568

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 2,178	 2,010	 317	 546

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด	 3,957	 3,365	 3,957	 3,365

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 6,215	 3,283	 6,215	 3,283

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 150	 119	 150	 119

รวม   12,500 8,777 11,229 7,881

ลูกหนี้ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	 -	 -	 520,106	 -

รวม   - - 520,106 -

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 -	 -	 12,822	 5,926

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 -	 -	 22,113	 19,358

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Vanomet	AG	 2,080,578	 -	 2,080,578	 -

บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 7,232	 5,690	 7,232	 5,690

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด	 254	 2,181	 254	 2,181

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

อื่นๆ		 	 -	 654	 -	 649

รวม   2,088,064 9,537 2,122,999 34,816

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	 386,873	 48,691	 167,736	 35,499

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	 -	 1,410,258	 -	 -

รวม   386,873 1,458,949 167,736 35,499

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 -	 -	 21,095	 8,823

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	 -	 -	 26,332	 11,580

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Redcar	Bulk	Terminal	Limited	 266,250	 -	 -	 -

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 56	 254	 56	 29

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	สหวิริยาพาณิชย์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 39,250	 -	 39,250	 -

บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จ�ากัด	(มหาชน)	 28,037	 -	 28,037	 -

บริษัท	ไลน์ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	 23,280	 12,904	 23,261	 12,878

บริษัท	เรือล�าเลียงบางปะกง	จ�ากัด	 20,363	 918	 20,363	 918

บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 4,783	 32,921	 4,783	 -

บริษัท	ท่าเรือบางปะกง	จ�ากัด	 3,082	 -	 3,082	 -

บริษัท	ทรัพย์สิน	อาคารประภาวิทย์	จ�ากัด	 1,369	 1,371	 1,145	 1,157

อื่นๆ		 	 403	 323	 332	 114

รวม   386,873 48,691 167,736 35,499

เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น         

บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 -	 1,410,258	 -	 -

รวม   - 1,410,258 - -

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น

ณ	วันที่	1	มกราคม	 1,410,258	 -	 -	 	-

เพิ่มขึ้น	 	 1,961,333	 1,410,258	 -	 	-

ลดลง	 	 (3,371,591)	 -	 -	 	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 1,410,258 -  -

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัส�าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และ	2554	มดีงันี้
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ขายสินค้า		 7,357,358	 -

ซื้อสินค้า	(รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)	 36,267,301	 30,383,269

Vanomet AG	 	 	

ลูกหนี้การค้า	 2,369,706	 -

เจ้าหนี้การค้า	 5,199,082	 3,790,236

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 รายการที่ส�าคัญกับกลุ่มบริษัท	Vanomet	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	มีดังนี้	

	 ยอดคงเหลือกับกลุ่มบริษัท	Vanomet	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	มีดังนี้

	 ในเดือนกันยายน	 ปี	 2555	 บริษัทส่งหนังสือชี้แจงต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่า	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2555	บริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า		

Vanomet	 Holding	 AG	 (“Vanomet”)	 เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	

ของบริษัท	 โดยมีจ�านวนหุ ้นรวม	 2,801,063,841	 หุ ้น	 ทั้งนี้		

	 สัญญาที่มีสาระส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

	 สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน

	 บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อเหล็กแท่งแบนกับบริษัท	 สหวิริยา	

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

ต่อปี	หรือในปริมาณที่มากขึ้น	เพื่อให้บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี		

ยเูค	จ�ากดั	มยีอดขายเหลก็แท่งแบนรวมทัง้สิน้เป็นจ�านวน	2,500,000	

เมตริกตันต่อปี	เมื่อรวมยอดขายกับกิจการอื่นด้วย	ด้วยราคาซึ่งเป็น

อิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	 โดยอ้างอิงราคา	

ซือ้ขายในตลาดทัว่ไป	สญัญาซือ้เหลก็แท่งแบน	ดงักล่าว	มผีลบงัคบั

ใช้ในเดอืนเมษายน	2555	และสิน้สดุสญัญาในเดอืนเมษายน	2562	

(หรือ	 7	ปี)	 ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยตกลงร่วมกัน

เป็นลายลักษณ์อักษรให้สัญญานี้สิ้นสุดลง

มสีดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัในอตัราร้อยละ	15.32	(ร้อยละ	21.01		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555)	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

ของบริษัทตั้งแต่ปี	 2553	 การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นผ่าน	

ผู้รับฝากทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศของ	 Vanomet	

จ�านวนหลายราย	

	 สัญญาใช้บริการท่าเทียบเรือ 

	 บริษัทย่อยของบริษัท	 คือ	 บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

ยูเค	 จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญาเพื่อใช้บริการท่าเทียบเรือ	Redcar	Bulk	

Terminal	 Limited	ซึ่งเป็นกิจการที่บริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมร่วม

แห่งหนึ่งด้วยปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าขั้นต�่า	10	ล้านตัน	

ต่อปี	ด้วยราคาซึ่งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

โดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดทั่วไป	และบริษัทย่อยไม่มีสิทธิที่จะ

บอกเลิกสัญญาบริการนี้ได้

	

	 สัญญาใช้บริการซ่อมบำารุง	

	 ในระหว่างไตรมาสที่	1	ปี	2555	บริษัทได้ทบทวนและแก้ไข

สัญญาการใช้บริการซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	 2555	กับบริษัทย่อยแห่ง

หนึ่ง	และมีมูลค่าลดลงเป็นจ�านวนเงินรวม	63	ล้านบาท	 เนื่องจาก

มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจ�านวนประมาณ	18	ล้าน

บาท	จากบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สกุลเงินบาท	 115,547	 88,505	 61,449	 27,366

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	 122,648	 5,349	 -	 -

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	 3,880	 55,681	 -	 -

สกุลเงินยูโร	 63	 19,438	 -	 -

รวม   242,138 168,973 61,449 27,366

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ	 682	 781	 600	 713

เงินฝากธนาคาร	 241,456	 168,192	 60,849	 26,653

รวม   242,138 168,973 61,449 27,366

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

7. ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 4,643,628	 2,897,863	 3,811,295	 2,883,553

กิจการอื่นๆ	 1,732,668	 2,625,766	 324,354	 310,997

	 	 	 6,376,296	 5,523,629	 4,135,649	 3,194,550

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (430,118)	 (283,809)	 (283,809)	 (283,809)

สุทธิ   5,946,178 5,239,820 3,851,840 2,910,741

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 146,309 - - -

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

สกุลเงินบาท	 4,192,484	 3,236,046	 4,135,649	 3,194,550

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	 1,346,055	 662,273	 -	 -

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	 795,759	 1,596,569	 -	 -

สกุลเงินยูโร	 41,998	 28,741	 -	 -

รวม   6,376,296 5,523,629 4,135,649 3,194,550

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 4,142,524	 1,541,837	 3,811,295	 1,532,346

เกินวันครบก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 		

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 250,976	 1,353,945	 -	 1,351,207

	 3	-	6	เดือน	 8,770	 1,010	 -	 -

					 6	-	12	เดือน	 144,789	 1,071	 -	 -

	 มากกว่า	12	เดือน	 96,569	 -	 -	 -

   4,643,628 2,897,863 3,811,295 2,883,553

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (41,708)	 -	 -	 -

   4,601,920 2,897,863 3,811,295 2,883,553

	 	 	 	 	 	 	

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 	 	 	 	 	

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 494,634	 2,336,187	 40,545	 27,188

เกินวันครบก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 		

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 683,737	 5,770	 -	 -

				 3	-	6	เดือน	 198,508	 -	 -	 -

					 6	-	12	เดือน	 68,065	 -	 -	 -

	 มากกว่า	12		เดือน	 287,724	 283,809	 283,809	 283,809

   1,732,668 2,625,766 324,354 310,997

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (388,410)	 (283,809)	 (283,809)	 (283,809)

   1,344,258 2,341,957 40,545 27,188

สุทธ	ิ	 	 5,946,178 5,239,820 3,851,840 2,910,741

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	 ยอดลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่	30	ถึง	120	วัน	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูป	 3,851,034	 5,957,605	 3,865,191	 5,980,581

สินค้าระหว่างผลิต	 32,936	 7,937	 -	 -

วัตถุดิบ	 	 10,713,230	 13,248,426	 6,755,843	 8,005,263

วัสดุโรงงานและอะไหล่	 2,193,649	 2,411,634	 1,250,059	 1,313,306

สินค้าระหว่างทาง	 5,436,948	 4,858,037	 4,775,306	 4,858,037

	 	 	 22,227,797	 26,483,639	 16,646,399	 20,157,187

หัก	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	 (613,154)	 (1,306,095)	 (345,491)	 (642,410)

สุทธิ   21,614,643 25,177,544 16,300,908 19,514,777

	 	 	 	 	 	 	

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ดำารงตามคำาสั่ง

 หรือจำานองเพื่อคำ้าประกันหนี้สิน 14,181,237 18,682,910 10,472,735 13,508,579

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

	 และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย	 	 	 	 	 	

	 -	ต้นทุนขาย	 72,368,208	 48,319,964	 48,070,173	 35,494,915

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

	 -	กลับรายการปรับลดมูลค่า	 (692,941)	 -	 (296,919)	 -

สุทธิ   71,675,267 49,399,050 47,773,254 35,910,316

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

2554

2555 

2555 

2554

2554

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ	วันที่	1	มกราคม								 12,534,552			 325,652

		ซื้อเงินลงทุน								 11,545,724			 12,208,900		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 24,080,276 12,534,552

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	
เง
ินล
งท
ุนใ
นบ

ริษ
ัทย
่อย
	ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
55
5	
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ะ	
25
54
	แ
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เง
ินป

ันผ
ลร
ับจ
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เง
ินล
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รับ
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่ละ
ปี	
มีด
ังน
ี้

ห
น
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 พ
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งบ
ก
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พ
าะ

ก
ิจก
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55

25
54

25
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25
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25

55
25
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25
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25
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25
55

25
54

25
55

 
25
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ล
ัก

ษ
ณ

ะธ
ุรก

ิจ
ส

ัด
ส

่วน
ค

วา
ม
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็น

เจ
้าข

อ
ง

(ร
้อ
ย

ล
ะ)

ท
ุน

ช�า
ระ

แล
้ว

รา
ค

าท
ุน

ก
าร

ด
้อ
ย

ค
่า

รา
ค

าท
ุน

-ส
ุท

ธิ
เง

ิน
ป

ัน
ผ

ล
รับ

	
บร
ิษ
ัทย
่อย
ทั้ง
หม
ดด
�าเ
นิน
ธุร
กิจ
ใน
ปร
ะเ
ทศ
ไท
ย	
ยก
เว
้นบ

ริษ
ัท	
สห
วิร
ิยา
สต
ีลอ
ินด
ัสต
รี	
ยูเ
ค	
จ�า
กัด
	ซ
ึ่งด
�าเ
นิน
ธุร
กิจ
ใน
ปร
ะเ
ทศ
อัง
กฤ
ษ

บ
ริษ

ัท
ย

่อ
ย

																							บร
ิษ
ัท	
ท่า
เร
ือป
ระ
จว
บ	
จ�า
กัด
		

บร
ิกา
รท
่าเ
รือ
น�้า
ลึก
	

51
.0
0	

51
.0
0		

40
0,
00
0		

40
0,
00
0			

20
4,
00
0			

20
4,
00
0			

-			
-	

20
4,
00
0			

20
4,
00
0	

10
,2
00
	

25
,5
00
		

	
	

	แ
ละ
																							บร
ิกา
รข
นถ
่าย
สิน
ค้า
																									

	
	

	ส
�าห
รับ
เร
ือเ
ดิน
ทะ
เล

บร
ิษ
ัท	
เว
สท
์โค
สท
์	เอ
็นจ
ิเน
ียร
ิ่ง	
จ�า
กัด
		

บร
ิกา
รซ
่อม
บ�า
รุง
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.9
9		
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.9
9		
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,0
00
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,0
00
			

75
,0
00
			

75
,0
00
			

-	
-			

75
,0
00
			

75
,0
00
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,5
00
	

18
,4
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บร
ิษ
ัท	
สห
วิร
ิยา
สต
ีลอ
ินด
ัสต
รี	
ยูเ
ค	
จ�า
กัด
	

	ถล
ุงเ
หล
็กแ
ละ
ผล
ิตเ
หล
็กก
ล้า
		

10
0.
00
		

10
0.
00
	
G
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	4
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.7
	
G
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	2
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.6
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,8
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,2
76
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,2
55
,5
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-			
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,8
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,2
76
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,2
55
,5
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-	
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	ป
ระ
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ทเ
หล
็กแ
ท่ง
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น	

	
	

ล้า
น	

ล้า
น			
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ม
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,0
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,2

76
   

12
,5
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,5

52
 

- 
- 
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,0
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,2
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,5

34
,5

52
   

92
,7

00
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,9
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทได้ลงทุน

เพิ่มในบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน

ประมาณ	 373.41	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยน�าเงินรับจากการออก	

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิเป็นจ�านวนเงิน	71.45	ล้านเหรียญสหรัฐ	

จากการเปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ	

บริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน	 125		

	 เมื่อวันที่	 31	 ตุลาคม	 2555	บริษัทได้ลงนามในข้อตกลง	

หุ้นส่วนธุรกิจกับ	JFE	และ	MISI	ซึ่ง	JFE	และ	MISI	เป็นผู้ร่วมลงทุน

ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน	(บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน))	 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว	 บริษัทจะขายหุ้นทุน	

ของบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ออกไปบางส่วน		

ตามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินข้อ	2	และ	33

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	โดยมีสมมติฐานหลัก	ดังนี้

วิธีการ	 มูลค่าจากการใช้

ระยะเวลา	 5	ปี

อัตราการคิดลด	 ร้อยละ	10.5	ต่อปี

ล้านเหรียญสหรัฐ	 และจากเงินรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

ของบริษัทเป็นจ�านวนเงิน	176.96	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	หุ้นสามัญทั้งหมด	

ของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	จ�านวน	480,736	หุ้น		

และ	 247,600	 หุ ้น	 ตามล�าดับ	 ได้จ�าน�าไว้กับสถาบันการเงิน	

ผู้ให้สินเชื่อ	

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม	

ร่วมกันส่วนที่จะขายออกไปดังกล่าวนั้น	 ได ้แสดงไว ้ภายใต้		

“สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย”	 และถูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่า

ระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายแล้ว

10. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ	วันที่	1	มกราคม	 4,683,314	 4,045,306	 4,502,797	 4,502,797

ซื้อเงินลงทุน	 -	 767,623	 -	 -

ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน	

	 -	การบัญชีด้านผู้ลงทุน	 (988)	 (129,615)	 -	 -

โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	 (1,183,130)	 -	 (1,343,129)	 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  3,499,196 4,683,314 3,159,668 4,502,797

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

	
เง
ินล
งท
ุนใ
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ิจก
าร
ที่ค
วบ
คุม
ร่ว
มก
ัน	
ณ
	ว
ันท
ี่	3
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ธัน
วา
คม
	2
55
5	
แล
ะ	
25
54
	แ
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เง
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ันผ
ลร
ับจ
าก
เง
ินล
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ุนส
�าห
รับ
แต
่ละ
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มีด
ังน
ี้

	
*	ร
วม
หุ้น
ใน
ส่ว
นท
ี่บร
ิษ
ัทถ
ือห
ุ้นแ
ละ
ส่ว
นท
ี่จะ
ขา
ยอ
อก
ไป
ใน
เด
ือน
กุม
ภา
พัน

ธ์	
25
56
	ซ
ึ่งไ
ด้แ
สด
งไ
ว้เ
ป็น

สิน
ทร
ัพย
์ที่ถ
ือไ
ว้เ
พื่อ
ขา
ย

	 	
บร
ิษ
ัท	
เห
ล็ก
แผ
่นร
ีดเ
ย็น
ไท
ย	
จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)	แ
ละ
	R
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r	B
ul
k	
Te
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in
al
	L
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ite
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ระ
เท
ศอ
ังก
ฤษ
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าม
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ดับ
	แ
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าย
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นค
ือ	
31
	ธ
ันว
าค
ม

	
ณ
	ว
ันท
ี่	3
1	
ธัน
วา
คม
	2
55
5	
แล
ะ	
25
54
	บ
ริษ
ัทย
่อย
ขอ
งบ
ริษ
ัทไ
ด้จ
�าน
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ุ้นส
าม
ัญ
ทั้ง
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าร
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คุม
ร่ว
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k	
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al
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ite
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	ไว
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าบ
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าร
เง
ินผ
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เช
ื่อ

25
55

25
54

25
55

 
25

54
25

55
25

54
25

55
 

25
54

25
55

25
54

25
55

 
25

54

ป
ระ

เภ
ท

ธุร
ก

ิจ
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ด

ส่
วน

ค
วา

ม
เป็

น
เจ้

าข
อ
ง

(ร
้อ
ย

ล
ะ)

ท
ุน

ช�า
ระ

แล
้ว

รา
ค

าท
ุน

ส
่วน

ได
้เส

ีย
ก

าร
ด

้อ
ย

ค
่า

ส
่วน

ได
้เส

ีย
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ุท
ธิ

จา
ก

ก
าร

ด
้อ
ย

ค
่า

ห
น

่วย
 :

 พ
ัน

บ
าท

    

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม

25
55

25
54

เง
ิน

ป
ัน

ผ
ล
รับ

ก
ิจก

าร
ท

ี่ค
วบ

ค
ุม

ร่ว
ม

ก
ัน

                          

ถ
ือ
ห

ุ้น
ท

าง
ต

รง

																										บร
ิษ
ัท	
เห
ล็ก
แผ
่นร
ีดเ
ย็น
ไท
ย	
	

ผล
ิตแ
ละ
จ�า
หน
่าย
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2			
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2			
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8			
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)		
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ือ
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ุ้น
ท
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50
.0
0		
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5,
91
8	
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m
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d		
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ถ่า
ย	
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น		
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ค้า
ส�า
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เร
ือเ
ดิน
ทะ
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4,
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สั
ด

ส่
วน

ค
วา

ม
เป็

น
เจ้

าข
อง

(ร
้อ
ย

ล
ะ)

	
ข้อ
มูล
ทา
งก
าร
เง
ินโ
ดย
สร
ุปข
อง
กิจ
กา
รท
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ุมร
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สีย
ตา
มส
ัดส
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ริษ
ัท
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ส่ว
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ัทถ
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   กิจ
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ค
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ร่ว
ม

ก
ัน
 

ป
ี 2

55
5

บร
ิษ
ัท	
เห
ล็ก
แผ
่นร
ีดเ
ย็น
ไท
ย	

50
.1
5*
	

1,
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0			
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0,
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4,
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7	
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0,
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5		
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,5
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Li
m
ite
d	

  รว
ม

 
 

1,
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8,
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4 
6,

48
4,
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7 

8,
33

2,
88

1 
1,
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6,
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6 

81
4,
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6 

2,
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4                     
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ิษ
ัท	
เห
ล็ก
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ีดเ
ย็น
ไท
ย	

50
.1
5			

1,
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4,
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8			

5,
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0,
85
2			

6,
99
5,
79
0			

2,
07
4,
42
7			

89
9,
37
4			

2,
97
3,
80
1			

6,
77
0,
24
1			

6,
79
3,
55
8			

(2
3,
31
7)

	
จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)
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dc
ar
	B
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	T
er
m
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l	L
im
ite
d	

50
.0
0			

15
4,
42
8	

87
8,
16
0			

1,
03
2,
58
8		

96
,3
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10
3,
56
1			

19
9,
95
0		
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1,
12
7	

38
7,
42
5	

(1
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,2
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)

		รว
ม

    
 

1,
75

9,
36

6 
6,

26
9,

01
2 

8,
02

8,
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8 
2,
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0,

81
6 

1,
00
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1 
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7,
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0,
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3 
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29
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ม
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ีย
น

ห
น

ี้ส
ิน

ไม
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ม
ุน

เว
ีย

น

ห
น

ี้ส
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ม

รา
ย

ได
้รว

ม
ค

่าใ
ช้จ

่าย
รว

ม
ก

�าไ
ร 

(ข
าด

ท
ุน

)

ส
ุท

ธิ

	
*	ร
วม
หุ้น
ใน
ส่ว
นท
ี่บร
ิษ
ัทถ
ือห
ุ้นแ
ละ
ส่ว
นท
ี่จะ
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ยอ
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ไป
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พัน
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25
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ว้เ
ป็น

สิน
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์ที่ถ
ือไ
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 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2555 2554

31 ธันวาคม

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท 

ตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ	 21	ล้านบาท	และ		 22	ล้านบาท	และ

	 ที่ควบคุมร่วมกัน	 2	ล้านเหรียญสหรัฐ	 7	ล้านเหรียญสหรัฐ	

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสีย

 ที่มีในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามส่วนแบ่งในภาระผูกพัน

 ของกลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

	 -		จากการลงทุน	 32	ล้านบาท	 31	ล้านบาท

	 	 	 0.15	ล้านเหรียญสหรัฐ	 0.5	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 	 และ	142	ล้านเยน	 165	ล้านเยน

	 	 	 	 และ	0.03	ล้านยูโร	

	 -	จากสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้	 15	ล้านบาท	 14	ล้านบาท	

	 -	จากสัญญาซื้อวัตถุดิบ	 31	ล้านบาท		 34	ล้านบาท	และ

		 	 	 4	ล้านเหรียญสหรัฐ	 4	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 	 และ	0.75	ล้านเยน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม ่

ณ	วันที่	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)		

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

	 อัตราแลกเปลี่ยน	

	 เงินตรา															ต่างประเทศ		 53,935	 7,784			 334,195	 -	 -	 647,037			 1,042,951

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 และ 1 มกราคม 2555  2,978,255 3,423,236 36,841,372   191,175   84,804   20,914,009    64,432,851

		เพิ่มขึ้น		 -	 1,113	 611,906	 10,976	 6,301	 4,773,211	 5,403,507

		โอน				 4,005	 6,719	 23,743,440			 5,113	 -	 (23,759,277)	 -		

จ�าหน่าย	 (643)	 (3,695)	 (330,747)	 (15,991)	 (8,736)	 -	 (359,812)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง															

	 อัตราแลกเปลี่ยน

	 เงินตรา															ต่างประเทศ		 (43,288)			 158,222	 (1,307,349)	 -	 -	 70,878	 (1,121,537)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  2,938,329 3,585,595   59,558,622   191,273 82,369 1,998,821   68,355,009

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน

 จากการด้อยค่า

															ณ	วันที่	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

		ค่าเสื่อมราคาของ															

	 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม	 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 

 และ                1 มกราคม 2555  685,208 2,189,924  11,195,301  152,416 61,334 - 14,284,183  

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 6,560	 107,584	 1,794,173	 15,786	 7,790	 -	 1,931,893

		ค่าเสื่อมราคาของ	

	 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม	 146	 57,000	 311,115	 -	 -	 -	 368,261

		จ�าหน่าย	 (643)	 (1,660)	 (37,902)	 (13,821)	 (8,211)	 -		 (62,237)

		ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

	 อัตราแลกเปลี่ยน

	 เงินตราต่างประเทศ		 -	 (2,297)	 (26,149)	 -	 -	 -	 (28,446)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  691,271 2,350,551  13,236,538  154,381  60,913 - 16,493,654  

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

ที่ดิน
และส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และส�านักงาน

ยานพาหนะเครื่องจักร
เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง และ

เครื่องใช้ส�านักงาน

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554               

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

		ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 และสัญญาเช่าซื้อ		 -	 -	 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		

	 และ 1 มกราคม 2555               

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

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 และสัญญาเช่าซื้อ		 -	 -	 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  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555               

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		 2,247,058			 1,235,044			 46,022,304			 36,851			 5,576			 1,998,821			 51,545,654		

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	 และสัญญาเช่าซื้อ		 -			 -			 299,780			 41			 15,880	 -	 315,701			

	 	 2,247,058 1,235,044 46,322,084 36,892  21,456 1,998,821  51,861,355  

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

ที่ดิน
และส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และส�านักงาน

ยานพาหนะเครื่องจักร
เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง และ

เครื่องใช้ส�านักงาน

รวม

	 การซื้อ	จ�าหน่าย	และโอนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2554	 รวมสินทรัพย์ที่ได้มาภายใต	้

การซื้อธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4

	 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ของอาคารและอุปกรณ์	 ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว		

แต่ยังคงใช้งานจนถึง	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 มีจ�านวน		

839	ล้านบาท	(2554:	825	ล้านบาท)

	 ต้นทนุการกูย้มืทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มาซึง่สนิทรพัย์ได้บนัทกึ

เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จ�านวน	52	ล้านบาท	(2554:	ไม่มี)	

มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ	4.8	ถึง	4.9	ต่อปี	(2554:	ไม่มี)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท    

ที่ดิน
และส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และส�านักงาน

ยานพาหนะเครื่องจักร
เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง และ

เครื่องใช้ส�านักงาน

รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่               

ณ	วันที่	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           

 และ 1 มกราคม 2555  1,054,553   2,948,184   25,144,504   155,280   60,661   95,252   29,458,434  

เพิ่มขึ้น		 -	 942	 46,412	 6,548	 4,396	 138,226	 196,524

		โอน				 1,580	 6,329	 54,729	 4,131	 -	 (66,769)	 -		

จ�าหน่าย	 -	 -	 (18,378)	 (6,033)	 (4,747)	 -	 (29,158)		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,056,133 2,955,455 25,227,267 159,926 60,310 166,709 29,625,800  

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน

 จากการด้อยค่า               

ณ	วันที่	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

		ค่าเสื่อมราคาของ

	 ส่วนที่															ตีราคาเพิ่ม		 656	 55,168	 215,153	 -	 -	 -	 270,977		

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 และ 1 มกราคม 2555  375,217   2,105,055   9,298,735   124,404   41,445   -   11,944,856

		ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 3,219		 92,096	 498,920	 12,180	 6,215	 -	 612,630		

ค่าเสื่อมราคาของ

	 ส่วนที่															ตีราคาเพิ่ม	 -	 55,168	 281,017	 -	 -	 -	 336,185		

จ�าหน่าย		 -	 -	 (6,581)	 (6,019)	 (4,747)	 -	 (17,347)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  378,436 2,252,319 10,072,091 130,565  42,913  - 12,876,324  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท    

	 ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	

ของอาคารและอุปกรณ์	 ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว		

แต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	มีจ�านวน	 624		

ล้านบาท	(2554:	603	ล้านบาท)

	 ในเดือนธันวาคม	 2555	 กลุ ่มบริษัทได้จ้างผู ้เชี่ยวชาญ	

ในการประเมินราคาเพื่อประเมินราคาที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์

ใหม่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการสอบทาน	

ผลงานของผูป้ระเมนิราคารวมถงึอาจพจิารณาจดัหาผูป้ระเมนิราคา

รายอืน่เพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคาประเมนิใหม่

	 ในเดือนตุลาคม	 ปี	 2549	 สภาวิชาชีพบัญชีได้เคยออก

ประกาศฉบับที่	 25/2549	 อนุญาตให้กิจการที่ใช้วิธีตีราคาใหม่	

ในการค�านวณคา่เสือ่มราคาทีบ่นัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบก�าไรขาดทนุ

โดยให้ใช้ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์แทนจ�านวนที่ตีราคาใหม่	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 16	 (ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร

และอุปกรณ์	 ก�าหนดให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือ

ขาดทนุ	ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2554	สภาวชิาชพีบญัชี

ได้ออกประกาศให้กิจการสามารถใช้วิธีที่เคยถือปฏิบัติก่อนหน้านี้	

ต่อไปได้อีกไม่เกิน	 5	 ปี	 กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตาม

ประกาศดังกล่าว	อยา่งไรกต็าม	คา่เสื่อมราคาจะค�านวณจากมูลคา่

ที่ตีราคาใหม่	 ก�าไรสุทธิ	 และก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทมี	

การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ก�าไรส�าหรับปีลดลง	(พันบาท)	 353,555	 288,842	 336,185	 270,978

ก�าไรต่อหุ้นลดลง	(บาทต่อหุ้น)	 0.019	 0.017	 0.018	 0.016

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทได้จดจ�านอง/จ�าน�าสินทรัพย์จ�านวนประมาณ	50,901	ล้านบาท	 (2554:	 49,225	ล้านบาท)		

(บริษัท:	 16,169	ล้านบาท	 (2554:	 16,994	ล้านบาท))	 เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว	

จากสถาบันการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	14

ที่ดิน
และส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และส�านักงาน

ยานพาหนะเครื่องจักร
เครื่องมือและ

อุปกรณ์โรงงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง และ

เครื่องใช้ส�านักงาน

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554															

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	 689,410	 987,320		 16,308,240	 33,856	 6,612	 69,242	 18,094,680		

ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ		 -	 -	 -	 -	 5,934	 -	 5,934

				 	 689,410   987,320 16,308,240 33,856 12,546 69,242 18,100,614  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 และ 1 มกราคม 2555

															ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท		 679,336			 843,129			 15,845,769			 30,876			 4,547			 95,252	 17,498,909		

ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ	 -	 -	 -	 -	 14,669	 -	 14,669			

	 	 679,336 843,129  15,845,769 30,876 19,216 95,252 17,513,578

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555               

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	 677,697		 703,136		 15,155,176		 29,361	 4,627	 166,709	 16,736,706		

ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ	 -	 -	 -	 -	 12,770	 -			 12,770			

	 	 677,697 703,136 15,155,176 29,361 17,397 166,709 16,749,476  
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ราคาทุน 

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554		 86,956	 -	 86,956

เพิ่มขึ้น	 4,163	 -	 4,163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ 1 มกราคม  2555 91,119 - 91,119

เพิ่มขึ้น	 14,626	 33,803	 48,429

โอน	 	 384	 (384)	 -

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

	 เงินตราต่างประเทศ	 -	 (485)	 (485)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 106,129 32,934 139,063 

ค่าตัดจ�าหน่าย

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	 41,883	 -	 41,883

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 9,015	 -	 9,015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 50,898 - 50,898

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 16,060	 -	 16,060

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 66,958 - 66,958

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 45,073 - 45,073

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 40,221 - 40,221

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 39,171 32,934 72,105

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ราคาทุน 

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554		 85,991	 85,991

เพิ่มขึ้น	 4,159	 4,159

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ 1 มกราคม  2555 90,150 90,150

เพิ่มขึ้น	 6,927	 6,927

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 97,077 97,077 

ค่าตัดจ�าหน่าย

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554	 41,335	 41,335

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 8,918	 8,918

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม  2555 50,253 50,253

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 9,787	 9,787

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 60,040 60,040 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 44,656 44,656

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 39,897 39,897

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 37,037 37,037
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

14. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 -	ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 25,308,703	 22,838,581	 16,122,283	 16,683,917

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 -	ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	 5	 -	 1,410,258	 -	 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

	 -	ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 2,265,509	 1,422,914	 2,207,073		 1,282,304

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 	 46,848	 4,648	 -	 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 	 4,966	 5,589	 	3,963	 4,738

รวม    27,626,026 25,681,990 18,333,319 17,970,959

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 -	ส่วนที่มีหลักประกัน	 	 22,723,068	 19,625,144	 8,065,068	 9,497,288

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 17	 1,317,709	 -	 1,317,709	 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 	 210,908	 9,499	 -	 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 	 3,407	 6,011	 2,655	 5,144

รวม    24,255,092 19,640,654 9,385,432 9,502,432

รวมหนี้สิน  51,881,118 45,322,644 27,718,751 27,473,391

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี		 	 27,574,212	 25,671,753	 18,329,356	 17,966,221

ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี	 	 23,459,425	 14,960,982	 8,854,271	 6,863,589

ครบก�าหนดหลังจากห้าปี	 	 581,352	 4,664,162	 528,506	 2,633,699

รวม    51,614,989 45,296,897 27,712,133 27,463,509

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555

2555

2554

2554

2555 

2555 

2554

2554

	 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ซึง่ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิและหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้	แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	ได้ดังนี้
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ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 50,901,491	 49,225,130	 16,169,419	 16,993,930

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 24,517,194	 12,916,877	 23,801,276	 12,255,552

สินค้าคงเหลือ	 	 14,181,237	 18,682,910	 10,472,735	 13,508,579

รวม    89,599,922 80,824,917 50,443,430 42,758,061

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกนั	ณ	วันที่	31	ธนัวาคม	2555	และ	2554	มีรายละเอียดของหลักประกนัซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

14.1 วงเงินกู้ส�าหรับบริษัท จ�านวน 23,900 ล้านบาท สัญญาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก / เงื่อนไขอื่น

ผู้ให้กู้ยืม :	ธนาคารพาณิชย์	3	แห่ง

เงินกู้ ก วงเงิน	6,200	ล้านบาท

•	เงินกู้ยืมสกุลบาท	ส่วนหนึ่งใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก

	 และต้นทุนในการจัดการบริษัท	และวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

	 เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป	

•	อัตราดอกเบี้ยอิงกับ	MLR	อายุ	7	ปี	

•	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก	27	เดือน	หลังจากเบิกเงินกู้

	 ครั้งแรก	(วันที่	23	มีนาคม	2554)

เงินกู้ ข วงเงิน	5,700	ล้านบาท

•	เงินกู้ยืมสกุลบาท	เพื่อการช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิม

	 ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง	

•	อัตราดอกเบี้ยอิงกับ	MLR	อายุ	7	ปี	

•	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก	3	เดือน	หลังจากเบิกเงินกู้

	 ครั้งแรก	(วันที่	16	มีนาคม	2554)

เงินกู้ ค วงเงิน	12,000	ล้านบาท	

•	เงินกู้ยืมเพื่อการช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์

	 หลายแห่ง	วัตถุประสงค์เพื่อใช้การด�าเนินงานทั่วไปของบริษัท	

	 (เงินกู้ยืมระยะสั้นสูงสุด	2,000	ล้านบาท)		

•	อัตราดอกเบี้ยค�านวณจากอัตราขั้นต�่าของ	MLR	หรืออัตรา

	 ในตลาดเงินบวกส่วนเพิ่ม

ข้อตกลงหลัก

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

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

2)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

	 	 อย่างน้อย	1.2	:	1	โดยค�านวณทุกไตรมาส		

	 	 ตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2554	เป็นต้นไป

3)	 การจ�าหน่ายสินทรัพย์	ควบรวมและซื้อกิจการอื่น	

	 	 และการจ่ายเงินปันผล

เงื่อนไขอื่น

1)	 ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�าหนดตามสัญญา

2)	 การรักษาโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น	และคงสภาพเป็น

	 	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น

3)	 หนังสือค�้าประกันเงินกู้โดยบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	

	 	 ยูเค	จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2555 168
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

14.2 วงเงินกู้ส�าหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด จ�านวน 790 ล้านเหรียญสหรัฐ (แก้ไขสัญญาเดิม 

  จ�านวนเงิน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554)

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก

ผู้ให้กู้ยืม :	ธนาคารพาณิชย์	3	แห่ง

เงินกู้ ก วงเงิน	250	ล้านเหรียญสหรัฐ

•	เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	เพื่อใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก	

	 และลงทุนใน	Redcar	Bulk	Terminal	Limited

•	ช�าระคืนภายใน	5	ปี	ถึง	7	ปี	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	เดือน		

	 นับจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)

เงินกู้ ข	วงเงิน	150	ล้านเหรียญสหรัฐ

•	เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

	 และต้นทุนเริ่มแรก

•	ช�าระคืนภายใน	7	ปี	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	เดือน	

	 นับจากเบิกเงินกู้	ก	ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)

เงินกู้ ค	วงเงิน	90	ล้านเหรียญสหรัฐ

•	เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน	

•	ช�าระคืนภายใน	7	ปี	(ค.1)	หรือ	4	ปี	(ค.2)	จ่ายคืนเงินต้น	

	 ครั้งแรก	27	เดือน	นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้	ก	ครั้งแรก	

	 (24	มีนาคม	2554)

เงินกู้ยืมหมุนเวียน 1	วงเงิน	200	ล้านเหรียญสหรัฐ	

•	เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรกให้กับ	

	 การซื้อโรงงานถลุงเหล็ก	เลตเตอร์ออฟเครดิตของรายจ่าย	

	 ฝ่ายทุน	ต้นทุนเริ่มแรก	และวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	

	 ทั่วไป	

•	จ่ายช�าระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�าระดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมหมุนเวียน 2	วงเงิน	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	

•	เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อการบริหารงานทั่วไป	

•	จ่ายช�าระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�าระดอกเบี้ย

•	เงินกู้ยืมหมุนเวียนนี้มีอายุวงเงิน	6	เดือน	นับจากเบิกเงินกู	้

	 ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)	ต่อมาภายหลังได้รับการขยาย	

	 ระยะเวลาไปจนถึงวันที่	30	กันยายน	2556

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมทั้งหมด	คืออัตราดอกเบี้ย	LIBOR		

บวกส่วนเพิ่ม

	ข้อตกลงหลัก

1)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ย	

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

	 	 (2.0	:	1	ส�าหรับปีต่อไป)

2)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	อย่างน้อย		

	 	 1.2	:	1	(ส�าหรับงวด	27	เดือน	หลังจากเบิกวงเงินกู้	ก	ครั้งแรก	

	 	 จนถึงวันครบก�าหนด	ส�าหรับเงินกู้	ก)

3)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	

	 	 อย่างน้อย	1	:	1	ตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2554	เป็นต้นไป

4)	 การก�าหนดให้ผู้ให้กู้ยืมต้องให้ความเห็นชอบในการขออนุญาต	

	 	 ในกรณมีกีารควบรวมกจิการ	การซือ้กจิการและการเปลีย่นแปลง	

	 	 ในโครงสร้างการซื้อหุ้น

5)	 ค่าธรรมเนียมภาระผูกพันเงินกู้	ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงิน	

	 	 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	เป็นไปตามที่ก�าหนด

6)	 วงเงินทั้งหมดค�้าประกันโดยบริษัท

7)	 เฉพาะเงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ได้รับมาเพิ่มเติมในปี	2555	

	 	 จ�านวนเงิน	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ค�้าประกันโดยกรรมการ

	 	 ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท	

8)	 เงื่อนไขภายหลังของการแก้ไขสัญญากู้ยืมนี้คือการด�าเนินการ	

	 	 ตามแผนการจัดการสภาพคล่องส่วนเพิ่มภายในวันที่	30		

	 	 มิถุนายน	2555	และบริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท	สหวิริยาสตีล	

	 	 อนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	จ�านวนไม่น้อยกว่า	250	ล้านเหรยีญสหรฐั		

	 	 ภายในวันที่	31	กรกฎาคม	2555
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14.3 วงเงินกู้ส�าหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด จ�านวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ (แก้ไขสัญญาเดิม 

  จ�านวนเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554)

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก

ผู้ให้กู้ยืม :	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

เงินกู้ วงเงิน	125	ล้านเหรียญสหรัฐ

•	เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น	

	 เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินการผลิตเหล็กแท่งแบน	

•	ก�าหนดช�าระคืนภายในหรือก่อนวันที่	31	ธันวาคม	2555		

	 ต่อมาภายหลังในเดือนมกราคม	2556	วงเงินสินเชื่อที่ให	้

	 กับบริษัทได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่	30		

	 มิถุนายน	2556

•	อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมคือ	อัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี		

•	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ยอดวงเงินสินเชื่อที่สามารถ	

	 เบิกใช้ได้มีจ�านวนเงิน	38.9	ล้านเหรียญสหรัฐ

เงื่อนไขหลัก

1)	 เงินกู้ยืมด้อยสิทธิซึ่งจะสามารถช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว

	 	 พร้อมดอกเบี้ยได้	ก็ต่อเมื่อได้รับช�าระเงิน	ค่าหุ้นเพิ่มทุน

	 	 จากบริษัท	หรือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเจ้าหนี้แล้ว

	 	 เท่านั้น

2)	 ไม่มีหลักประกัน

14.4 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท

	 บริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร

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

	

14.5 เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท

	 นอกเหนือจากเงินกู ้ยืมข้างต้น	 กลุ ่มบริษัทมีหนี้สินที่ม	ี

ภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันดังนี้

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท

ค�า้ประกนัโดยการจ�าน�าวตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ์

ของบริษัทและส�าหรับธนาคารที่ให ้กู ้ยืมทั้งประเภทระยะสั้น	

และระยะยาวจะมีหลักประกันเพิ่มด้วยการจดจ�านองที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง	 เครื่องจักร	 และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอา

ประกันภัยสินทรัพย์ของบริษัท	 ภายใต้สัญญาเงินกู ้ยืมบริษัท	

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	 เช่น	

การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ	การด�ารงสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั	

ในบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	และบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	

ที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย	 เงินเบิก	

เกินบัญชีธนาคารและเงินกู ้ยืมระยะสั้นของบริษัท	 เวสท์โคสท์		

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดิน

พร้อมสิง่ปลกูสร้างและการโอนสทิธปิระโยชน์จากการเอาประกนัภยั

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว

	 เงินกู ้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกัน	

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

การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	

ให้แก่ผู ้ให้กู ้	 และส�าหรับธนาคารที่ให้กู ้ยืมทั้งประเภทระยะสั้น

และระยะยาวยังมีหลักประกันเพิ่มในการจ�าน�าวัตถุดิบและสินค้า

ส�าเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทด้วย	ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้

บรษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู้		

เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้น	

ของบรษิทัในบรษิทั	ท่าเรอืประจวบ	จ�ากดั	ตามอตัราทีร่ะบใุนสญัญา		

การจ�ากัดจ�านวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในแต่ละปี		

การห้ามบริษัทน�าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุน	

ไปจ�าน�าหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด	ๆ	เป็นต้น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ	

ซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงินรวม	 294	ล้านบาท	และ	 40	ล้าน	

เหรียญสหรัฐ	และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน

เงนิรวม	38	ล้านบาท	(2554:	475	ล้านบาท	และ	81	ล้านเหรยีญสหรฐั	

ส�าหรับกลุ่มบริษัท	และ	310	ล้านบาท	ส�าหรับบริษัท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 บริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด		

ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางเงินที่ก�าหนดไว้กับสถาบันการเงิน	

ผู้ให้สินเชื่อ	 อย่างไรก็ตาม	การผิดเงื่อนไขได้รับการผ่อนผันให้กับ

บริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2555	ส�าหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

เงินกู้ยืมดังกล่าว

	 นอกจากนี้	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	

บรษิทัและบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี	ยเูค	จ�ากดั	จ�าต้องใช้เงนิทนุ	

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อการด�าเนินงานโรงงาน	 SSI	 Teesside		

ประกอบกับสภาพคล่องของบริษัทต�่ากว่าที่คาดการณ์อันเป็นผล

สืบเนื่องจากสภาวะตลาดค้าเหล็กซบเซาในไตรมาสสุดท้ายของ	

ปี	 2554	 เนื่องจากมหาอุทกภัยในประเทศไทย	 อีกทั้งมีธนาคาร	

ผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนแจ้งความประสงค์ลดหรือถอนวงเงินกู้ยืม	

หมุนเวียนระยะสั้นและราคาตลาดเหล็กของโลกผันผวนเป็น	

อย่างมาก	 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทด�ารงรักษาสภาพคล่องไว้และเป็น	

การปฏิบัติตามค�าเสนอของธนาคารผู้ให้เงินกู้ระยะยาว	บริษัทจึง	

ด�าเนินการชี้แจงและเจรจากับกลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียน

เพื่อขอด�ารงวงเงินกู ้ยืมและผ่อนผันระยะเวลาช�าระเงินกู ้ยืม

หมุนเวียน	 โดยในเดือนสิงหาคม	 2555	 นี้	 ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืม

หมุนเวียนยอมรับเงื่อนไขและบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ	 ได้รับ	

การลงนามโดยธนาคารผู ้ให ้เงินกู ้ยืมหมุนเวียนรายส�าคัญๆ		

ของบริษัท	 ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงธนาคารจะไม่ใช้สิทธิ	

ในการเรียกช�าระเงินกู้ยืมคืน	 และจะไม่เรียกร้องหรือต้องการหรือ	

ใช้สิทธิที่คล้ายคลึงกันใดๆ	จนถึงวันที่	 14	พฤศจิกายน	2555	และ

ต่อมาได้รับการยินยอมจากกลุ่มธนาคารในการเลื่อนระยะเวลา	

ไม่ใช้สิทธิดังกล่าวไปจนถึงวันที่	31	มีนาคม	2556	ภายใต้ข้อตกลง

ว่าบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ระบุในบันทึกข้อตกลง

ความเข้าใจ

	 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวมทัง้สิน้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2555	 ซึ่งได้รับจากธนาคารผู ้ให้เงินกู ้ยืมหมุนเวียนที่ได้ลงนาม	

ในบันทึกข้อตกลง	 เป็นจ�านวนประมาณ	 3,315	 ล้านบาท	 ทั้งนี้		

บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้จากสถาบันการเงิน

อื่นอีกประมาณ	12,000	 ล้านบาท	 โดยบริษัทสามารถเรียกใช้ได้

อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	บริษัทยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการเจรจา	

ต่อไปกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนอีก	2	ราย	ตามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 32	 ซึ่งมี	

วงเงินรวมประมาณ	 1,255	 ล้านบาท	 เพื่อให้บรรลุข ้อตกลง	

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

	 วันที่	 20	มกราคม	 2555	บริษัทได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 โดยมี

ผลบังคับใช้อย่างน้อยใน	 12	 เดือน	นับจากวันที่	 27	 เมษายน	2555	ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในงบการเงิน	 โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดทั่วไปของ	

งบการเงิน	

ณ	วันที่	1	มกราคม	 21,048,058	 6,351,638	 10,779,593	 5,996,850

กู้ยืมเพิ่ม	 	 4,980,387	 22,079,996	 -	 11,790,830

จ่ายช�าระคืน	 (688,301)	 (7,007,599)	 (546,972)	 (6,864,575)

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น	 -	 (488,006)	 -	 (180,500)

ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน	 57,280	 119,675	 39,520	 36,987

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

	 เงินตราต่างประเทศ	 (408,847)	 (7,646)	 -	 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  24,988,577 21,048,058 10,272,141 10,779,592

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

	 กลุม่บรษิทัมเีครือ่งจกัร	อปุกรณ์และยานพาหนะ	ซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงนิและสญัญาเช่าซือ้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และ	

2554	มีรายละเอียดหนี้สิน	ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

2555

2555

2554

2554

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�านวนเงิน
ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 66,750			 14,935			 51,815	 11,386			 1,149	 10,237		

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

	 แต่ไม่เกินห้าปี		 236,717	 22,402			 214,315	 16,569			 1,059			 15,510		

รวม  303,467 37,337 266,130  27,955 2,208 25,747  

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 4,282	 319	 3,963			 5,127	 389	 4,738

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

	 แต่ไม่เกินห้าปี		 2,888	 233		 2,655	 5,590	 446	 5,144		

รวม  7,170 552 6,618 10,717 835 9,882  

	 กลุ่มบริษัทได ้ท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืนส�าหรับ

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์กบับรษิทัแห่งหนึง่ในปี	2555	โดยสญัญาเช่า	

มีระยะเวลา	 5	 ปี	 ทั้งนี้	 บริษัทได้วางเงินมัดจ�าแก่ผู ้ให้เช่าเป็น	

จ�านวนเงิน	 41.4	 ล้านบาท	 เงินมัดจ�าดังกล่าวถูกแสดงสุทธิจาก	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 จ�านวนเงิน	 267.2	 ล้านบาท	และม	ี

ส่วนเกินจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	 19.4	

ล้านบาท	ส่วนเกินจ�านวนนี้บันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี	 ซึ่งแสดง

สทุธภิายใต้ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	และบนัทกึรายการตดัจ�าหน่าย

ส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์	

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตรา	ได้ดังนี้	

	 ยอดเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้	

สกุลเงินบาท	 28,114,698	 26,531,412	 27,718,751	 26,303,783

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	 23,766,420	 18,791,232	 -	 1,169,608

รวม   51,881,118 45,322,644 27,718,751 27,473,391

สกุลเงินบาท	 553,491	 330,356	 528,553	 317,187

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	 8,948,881	 6,812,575	 8,948,881	 6,040,691

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	 2,324,425	 3,442,964	 402	 -

สกุลเงินยูโร	 10,815	 98,574	 10,815	 5,363

อื่นๆ		 	 89	 53	 89	 53

รวม   11,837,701 10,684,522 9,488,740 6,363,294

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

2554

2555 

2555 

2554

2554

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 2,088,064	 9,537	 2,122,999	 34,816

กิจการอื่นๆ	 	 9,749,637	 10,674,985	 7,365,741	 6,328,478

รวม    11,837,701 10,684,522 9,488,740 6,363,294

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554หมายเหตุ

15. เจ้าหนี้การค้า
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 3,613,917	 545,934	 89,860	 78,309

เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า	 	 2,166,505	 40,906	 669,127	 40,906

ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย	 	 136,510	 68,461	 136,477	 48,159

เจ้าหนี้อื่น		 	 76,821	 59,981	 68,843	 54,087

อื่นๆ		 	 	 68,939	 36,094	 44,249	 16,909

รวม    6,062,692 751,376 1,008,556 238,370

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17. หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

	 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	มีดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท    

ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ

ตัดจ�าหน่าย
ส�าหรับปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ส่วนของหุ้นกู	้ 	 	 	 	 	 	

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 	 	 	 	 	 	

-			บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล

				โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(เลขที่	1/2555)	 -	 1,644,531	 -	 (152,531)	 -	 1,492,000

-			ผู้ถือหุ้นรายย่อย	(เลขที่	1/2555)	 -	 5,469	 -	 (64)	 -	 5,405

-			Vanomet	AG	(เลขที่	2/2555)	 -	 600,000	 -	 -	 (600,000)	 -

	 	 	 -	 2,250,000	 -	 (152,595)	 (600,000)	 1,497,405

หัก	ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ	 -	 (311,091)	 -	 18,283	 113,490	 (179,318)

หัก	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี	 -	 (1,045)	 310	 -	 357	 (378)

สุทธิ   - 1,937,864 310 (134,312) (486,153) 1,317,709

ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ - 311,091 - (18,283) (113,490) 179,318

ณ วันที่
1 มกราคม 2555

ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ

ซื้อคืนและยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที	่22	กนัยายน	2554	ผูถ้อืหุน้

มีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	จ�านวนไม่เกิน	2,250	ล้านบาท	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั

	 •	 เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ�านวนเงนิไม่เกนิ	1,650	ล้าน

บาท	ในอัตราจัดสรร	1,000	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นกู้แปลงสภาพ	เศษของ

หุ้นกู้แปลงสภาพปัดขึ้นเป็น	1	หน่วย	

 หุ้นกู้แปลงสภาพมี

	 •	 มลูค่าทีต่ราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท	

มีอายุ	3	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	(ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกๆ	

6	 เดือน)	 ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกไตรมาสโดยมีระยะเวลาการใช้

สทิธจิากวนัที	่30	ธนัวาคม	2554	ถงึ	3	ปี	นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ	(โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในวนัที	่26	เมษายน	2555	

ได้มมีตใิห้เลือ่นการใช้สทิธคิรัง้แรกจากวนัที่	30	ธนัวาคม	2554	เป็น	

30	มิถุนายน	2555)

	 •	 ราคาแปลงสภาพไม่ต�่ากว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง	

น�า้หนกัของหุน้สามัญของบรษิทั	ณ	ชว่งเสนอขายบวกด้วยส่วนเพิม่

ร้อยละ	10	โดยอาจปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอัตราและวิธีที่ก�าหนดใน

ข้อก�าหนดสิทธิ

	 •	 การไถ่ถอนหุ ้นกู ้แปลงสภาพด้วยหุ ้นสามัญแทน	

การช�าระด้วยเงินสด	 ผู้ถือหุ้นกู ้แปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพ	

ที่ราคาแปลงสภาพ	ณ	วันครบก�าหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	หาก		

ณ	 วันครบก�าหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีราคาเกิน

กว่าร้อยละ	110	ของราคาแปลงสภาพ

	 •	 ราคาแปลงสภาพอยู่ที่	1	บาทต่อหุ้น	

	 ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอ

ขายต่อผู้ลงทุนอื่นโดย

	 •	 อายุหุ้นกู้	 (ไม่เกิน	 5	ปี)	 อัตราดอกเบี้ย	 (ไม่เกินร้อยละ		

5	ต่อปี)	ทั้งนี้	 มูลค่าที่ตราไว้	 ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ	

และระยะเวลาการใช้สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

	 เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2555	บริษัทออกและเสนอขายหุ้น

กู้แปลงสภาพ	(เลขที่	1/2555	ครบก�าหนดในปี	2558)	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	

เดิมของบริษัทเป็นจ�านวนเงินรวม	 1,650	 ล้านบาท	และเมื่อวันที	่

5	 มิถุนายน	 2555	 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ		

(เลขที่	 2/2555	ครบก�าหนดในปี	 2560)	 ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ

เจาะจง	ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการน�าเงินจ�านวนรวม	2,250	ล้านบาท	

ที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติมใน	

การซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ียเูค	จ�ากดั	

	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	 2555	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่	

1/2555	จ�านวนสองรายได้แจ้งความจ�านงในการใช้สทิธแิปลงสภาพ

เป็นจ�านวนรวม	152,595	หน่วย	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	152.60	ล้าน

บาท	 โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม	2555	และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มของทุน

ช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2555

	 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2555	ผูถ้อืหุน้	

มีมติอนุมัติการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ	ต่อมาภายหลัง

เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทได้ท�าการซื้อคืนและยกเลิก	

หุ้นกู้แปลงสภาพจาก	Vanomet	AG	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจ�านวน	600,000	หน่วย	ที่ราคา	835.94	บาทต่อหุ้น	เป็น

จ�านวนเงิน	 501.6	 ล้านบาท	ก�าไรจากการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้

แปลงสภาพ	 (เท่ากับผลต่างระหว่างราคาซื้อคืนกับมูลค่าคงเหลือ)	

เป็นจ�านวนเงนิ	98.1	ล้านบาท	ได้ถกูแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

ในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
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	 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี	 ฉบับที่ 	 19	 เรื่อง	

ผลประโยชน์พนักงาน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	

บริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม	่ โดยการปรับย้อนหลัง

และได้ปรับงบการเงินปีก่อนแล้ว

	 เงินชดเชยตามกฎหมาย

	 กลุ ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญ

พนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน		

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

เงินชดเชยตามกฎหมาย	 	 128,243	 114,513	 92,991	 82,332

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 	 20,863	 18,815	 14,642	 13,138

รวม    149,106 133,328 107,633 95,470

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

เงินชดเชยตามกฎหมาย	 	 15,198	 14,209	 11,124	 10,173

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 	 2,948	 2,316	 1,774	 1,578

รวม    18,146 16,525 12,898 11,751

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	1	มกราคม	 133,328	 119,905	 95,470	 86,299

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	 (2,368)	 (3,102)	 (735)	 (2,580)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	 18,146	 16,525	 12,898	 11,751

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 149,106 133,328 107,633 95,470

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

พ.ศ.	2541	ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิ

และอายุงาน

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของ

โครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ		

2554	แสดงดังตารางได้ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 13,450	 12,396	 9,469	 8,727

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	 4,696	 4,129	 3,429	 3,024

รวม   18,146 16,525 12,898 11,751

ต้นทุนขาย	 10,666	 9,708	 6,607	 6,004

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 624	 565	 586	 531

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 6,856	 6,252	 5,705	 5,216

รวม   18,146 16,525 12,898 11,751

อัตราคิดลด	 3.5	 3.5	 3.5	 3.5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	 5.5	-	6.5	 5.5	-	6.5	 5.5	 5.5

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : ร้อยละ    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2555

2554

2554

2554

2555 

2555 

2555 

2554

2554

2554

	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

	 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ	
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19. ทุนเรือนหุ้น

2555 2554มูลค่าหุ้นต่อหุ้น 

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)(บาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ	วันที่	1	มกราคม

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

	 ลดทุน	 1	 (2,250,000)	 (2,250,000)	 (157,904)	 (157,904)

	 ออกหุ้นใหม่	 1	 21,683,671	 21,683,671	 7,490,512	 7,490,512

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 39,867,779 39,867,779 20,434,108 20,434,108

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม

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

	 ออกหุ้นใหม่	 1	 8,896,522	 8,896,522	 5,082,828	 5,082,828

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 27,080,630 27,080,630 18,184,108 18,184,108

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

ณ	วันที่	1	มกราคม

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

	 ออกหุ้นใหม่	 	 8,896,522	 2,811,933	 5,082,828	 (933,038)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ  27,080,630 4,050,175 18,184,108 1,238,242

	 การออกหุ้นสามัญ

	 สืบเนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่	25	มกราคม	2554	ผู้ถือหุ้นมีมติต่างๆ	ดังนี้	
	 ก)	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ ้นที่ยัง	
ไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน	220,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	1	บาท		
การลดทนุท�าให้ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัลดลงจาก	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	โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่ม	 5,240,512,000	หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		
1	บาท
	 ค)	 บรษิทัได้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	5,240,512,000	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	บาท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	และบุคคลใน	
วงจ�ากดั	โดยบคุคลดงักล่าวจะไม่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั
ในมูลค่าหุ้นละ	1.20	บาท

	 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มของทุนจดทะเบียน	
(เดือนมกราคม	2554)	และทุนช�าระแล้ว	(24	กุมภาพันธ์	2554	และ	
1	มีนาคม	2554)	กับกระทรวงพาณิชย์
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวัที่	8	มิถุนายน	2555	ผู้ถือหุ้น	
มีมติต่างๆ	ดังนี้		
	 ก)	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นที่ยัง	
ไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน	 2,250,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้	
หุ้นละ	1	บาท	การลดทุนท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก	
20,434,108,235	บาท	เป็น	18,184,108,235	บาท
	 ข)	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	 9,523,643,293	
บาท	จาก	18,184,108,235	บาท	เป็น	27,707,751,528	บาท	โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่ม	 9,523,643,293	หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	
1	บาท	 เพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้จ�านวน	
2,250,000,000	หุ้น	และจ�านวน	7,273,643,293	หุ้น	ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมและบุคคลในวงจ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

20. ส�ารอง

	 สำารองตามกฎหมาย

	 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

พ.ศ.	2535	มาตรา	116	บรษิทัจะต้องจดัสรรทนุส�ารอง	(“ส�ารองตาม	

กฎหมาย”)	 อย่างน้อยร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจาก	

หักขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวน	

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได้	

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

	 •	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของ	

ผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมดจากงบการเงนิของ

หน่วยงานในต่างประเทศ

	 ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสนิทรพัย์ใหม่

	 •	 ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสนิทรพัย์ใหม่

แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลง

สุทธิของการตีราคาที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงิน

ด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�าหน่าย

	 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารอง

	 •	 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารองแสดงรายการในงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21. รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 กลุม่บรษิทัได้น�าเสนอข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน	

ธุรกิจ	 รูปแบบหลักในการรายงาน	พิจารณาจากระบบการบริหาร	

การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม	

บริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

 ส่วนงานธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ส่วนงาน 1	 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

	 ส่วนงาน 2		 การบริการซ่อมบ�ารุง

 ส่วนงาน 3 	 การบริการท่าเรือน�้าลึก

	 ส่วนงาน 4	 โรงงานผลิต	Coke	และโรงงานถลุงเหล็ก

	 ค)	 บรษิทัได้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	7,273,643,293	

หุ ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ	 1	 บาท	 ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม	 (จ�านวน	

5,455,232,470	หุ้น)	และบุคคลในวงจ�ากัด	 โดยบุคคลดังกล่าวจะ

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	(จ�านวน	1,818,410,823	หุ้น)	

		 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มของทุนจด

ทะเบยีนและทนุช�าระแลว้กบักระทรวงพาณชิย์เมื่อวนัที่	12	และ	13	

มิถุนายน	2555	

	 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที่	11	ตลุาคม	2555	ผูถ้อืหุน้

มีมติต่างๆ	ดังนี้

	 ก)	 ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัโดยการยกเลกิหุน้ทีย่งัไม่ได้	

ออกจ�าหน่ายจ�านวน	 7,273,643,293	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	

1	 บาท	 การลดทุนท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก	

27,707,751,528	บาท	เป็น	20,434,108,235	บาท

	 ข)	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	19,433,670,324	

บาท	จาก	20,434,108,235	บาท	เป็น	39,867,778,559	บาท	โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่ม	 19,433,670,324	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	

1	 บาท	 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน	

การถือหุ้น	บุคคลในวงจ�ากัด	และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	

เพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามข้อตกลงทีก่�าหนดไว้ในบนัทกึข้อตกลง

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2

	 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มของทุนจด

ทะเบียนและทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	2555	แล้ว	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทมีหุ ้นสามัญจ�านวน	

12,287,148,329	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	บาท	หรือประมาณ	

12,287	 ล้านบาท	 คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายเพื่อรองรับ	

การระดมทุนของผู้ร่วมทุนและบุคคลในวงจ�ากัด	 ต่อมาภายหลัง	

เมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2556	 บริษัทได้ออกหุ ้นสามัญจ�านวน	

350,705,883	 หุ้น	 แล้วตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินข้อ	33
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น	 392,442	 147,456	 10	 10

ค่าเบี้ยประกัน	 391,660	 293,276	 1,256	 619

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	 316,194	 321,293	 31,421	 32,060

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 166,678	 147,938	 152,837	 108,646

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 97,490	 87,710	 83,663	 85,761

ค่าฝึกอบอรม	 46,148	 88,061	 1,855	 2,431

ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ	 40,394	 18,471	 40,394	 18,471

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	 34,495	 108,292	 19,453	 22,002

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย	 25,236	 17,968	 18,975	 16,811

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 13,626	 13,395	 13,268	 13,323

ค่าตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 12,784	 13,455	 12,784	 13,455

วัสดุสิ้นเปลือง	 1,985	 2,450	 1,024	 507

อื่นๆ			 	 42,927	 378,098	 31,904	 26,249

รวม   1,582,059 1,637,863 408,844 340,345

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

2554

2555 

2555 

2554

2554

22. ค่าใช้จ่ายในการขาย

23. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าขนส่ง	 	 	 289,481	 189,983	 289,481	 190,919

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 	 23,666	 20,576	 20,205	 20,271

ค่านายหน้า	 	 -	 1,259	 -	 1,259

อื่นๆ			 	 	 23,475	 2,135	 12,148	 1,542

รวม    336,622 213,953 321,834 213,991
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าแรง	 128,580	 98,228	 42,168	 53,263

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 6,396	 3,418	 2,419	 2,651

เงินชดเชยตามกฎหมาย	 1,952	 1,769	 1,533	 1,392

ผลประโยชน์ระยะยาว	 34	 32	 23	 22

   136,962 103,447 46,143 57,328

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง	 3,988,508	 1,831,790	 464,679	 410,578

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 225,226	 28,208	 23,162	 20,162

เงินชดเชยตามกฎหมาย	 13,596	 12,440	 9,591	 8,781

ผลประโยชน์ระยะยาว	 2,564	 2,284	 1,750	 1,556

   4,229,894 1,874,722 499,182 441,077

รวม   4,366,856 1,978,169 545,325 498,405

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

24. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

	 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

ของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	 5		

ถงึอตัราร้อยละ	10	ของเงนิเดอืนทกุเดอืน	และกลุม่บรษิทัจ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ	 5	 ถึงอัตราร้อยละ	 10	 ของเงินเดือนของพนักงาน	

ทุกเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารอง

เลีย้งชพีตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดย

ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

	 โครงการสมทบเงนิทีก่ำาหนดไว้ของบรษิทั สหวริยิาสตลี

อนิดสัตร ียูเค จำากัด

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ได้จัดตั้งกองทุน

เงนิบ�านาญส�าหรบัพนกังานของบรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของ

พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม

ในอัตราร้อยละ	3	ถึงอัตราร้อยละ	6	ของเงินเดือนทุกเดือน	(ขึ้นอยู	่

กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน)	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ	 6	 ถึงอัตราร้อยละ	 12	 ของเงินเดือนของพนักงาน

ทุกเดือน	 (ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน)	 กองทุนเงิน

บ�านาญนีไ้ด้จดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุทีไ่ด้รบัอนญุาตตาม

ข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการด้านการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า	 2,081,572	 739,492	 2,115,390	 (254,857)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 54,960,650	 41,072,987	 43,677,974	 33,742,744

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(กลับรายการ)	 (692,941)	 1,083,527	 (296,919)	 415,401

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 4,229,894	 1,874,722	 499,182	 441,077

ค่าซ่อมบ�ารุง	 3,083,646	 655,346	 312,060	 346,190

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	 2,230,685	 1,039,436	 878,329	 666,823

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 1,947,951	 955,754	 622,417	 512,406

ค่าขนส่ง	 	 1,505,487	 801,944	 289,481	 190,919

ค่าธรรมเนียมบริการ	 590,840	 321,549	 35,441	 32,316

ค่าใช้จ่ายขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 31,118	 40,400	 17,221	 20,178

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 22,160	 25,425	 21,671	 25,353

อื่นๆ			 	 3,806,700	 2,879,284	 396,191	 326,102

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย

 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 73,797,762 51,489,866 48,568,438 36,464,652

ดอกเบี้ยจ่าย	 3,832,482	 1,949,223	 2,044,654	 1,300,946

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 50,209	 240,936	 21,338	 136,069

ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 43,553	 19,749	 43,553	 19,749

รวม   3,926,244 2,209,908 2,109,545 1,456,764

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

2554

2555 

2555 

2554

2554

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

26. ต้นทุนทางการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน	 22,843	 13,306	 -	 -

รับรู้หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์และปรับปรุง	 	 	 	 	 	

	 อัตราภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	 (623,753)	 (551,897)	 -	 -

กลับรายการภาษีเงินได้ (600,910) (538,591) - -

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

27. ภาษีเงินได้
 
 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 พระราชกฤษฎกีาตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับที่	 530	พ.ศ.	 2524	ลงวันที่	 21	

ธันวาคม	 2554	 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ

เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี	ได้แก่	ปี	2555	2556	และ	

2557	จากอัตราร้อยละ	30	เหลืออัตราร้อยละ	23	ส�าหรับรอบระยะ

เวลาบญัช	ี2555	ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2555	และร้อยละ	

20	ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา	(2556	และ	

2557)	ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2556	และ	2557	ตามล�าดบั

	 ทัง้นี	้เป็นทีเ่ชือ่ได้ว่ารฐับาลจะด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายเพือ่

ให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ	 20	 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี	

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็น

ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2554	 ในการเพิ่ม	

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 ไม่มจี�านวนภาษเีงนิได้ในงบก�าไรขาดทนุเฉพาะกจิการและ	

จ�านวนเงนิภาษเีงนิได้ในงบก�าไรขาดทนุรวมน้อยกว่าจ�านวนภาษเีงนิได้	

ทีค่�านวณโดยการใช้อตัราภาษเีงนิได้คณูกบัยอดก�าไรสทุธติามบญัชี

ส�าหรับปีเนื่องจาก

	 (ก)	กลุ ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิในจ�านวนที่เป็นสาระส�าคัญ		

ซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 โดยก�าไรสุทธิจาก

ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

	 (ข)	กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกมาจาก

ปีก่อน	 และได้ถูกน�ามาใช้เพื่อลดจ�านวนก�าไรที่ต้องเสียภาษีในปี

ปัจจุบัน

	 (ค)	ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งทางบัญชี

และทางภาษีบางรายการ

	 (ง)	ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ ่มบริษัท	 ซึ่ง	

ไม่สามารถจะน�ามาสุทธิกับก�าไรของบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ	ของกลุ่ม

บริษัท	ในการค�านวณภาษีเงินได้

28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

	 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุอนมุตัใิห้กลุม่บรษิทัได้รบัสทิธิ	

ประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม	

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ	พ.ศ.	2520	เกีย่วกบั	(1)	ผลติเหลก็	

แผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ามัน	 (2)	บริการขนถ่าย	

สนิค้าส�าหรบัเรอืเดนิทะเล	(3)	บรกิารเรอืก�าลงัสงู	(4)	ผลติเครือ่งจกัร

และอุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล		

การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม	 และ

โครงสร้างโลหะส�าหรับงานอุตสาหกรรม

	 ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	

	 (ก)	ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรทีไ่ด้รบัอนมุตัิ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 (ข)	ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดทุีจ่�าเป็น

ที่น�าเข้ามา

	 (ค)	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการการจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน	และเหล็ก

แผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ามันรวมกันไม่เกิน	1.6	ล้านตันต่อปี	เป็นระยะ

เวลา	8	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(วัน

ที่	13	พฤษภาคม	2547)

	 (ง)	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	

100	 ของเงินลงทุน	 ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะ

เวลา	 8	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น		

(14	พฤศจิกายน	2549)	ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว

มีจ�านวนไม่เกิน	 1,146	ล้านบาท	ทั้งนี้	 จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวน	

เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิด

ด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากร

ขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 (จ)	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได	้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	

100	 ของเงินลงทุน	 ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะ

เวลา	8	ปี	นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 (วันที่		

4	กรกฎาคม	2555)	ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว

มีจ�านวนไม่เกิน	 300	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวน

เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในการเปิด	

ด�าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

	 (ฉ)	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้

จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	

100	ของเงินลงทุน	 ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา		

8	ปี	นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้	ภาษเีงนิได้	

นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�านวนไม่เกิน	 167	ล้านบาท	

ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับ	

การส่งเสริม

	 เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 กลุ่ม

บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดตามทีร่ะบไุว้ในบตัร

ส่งเสริมการลงทุน

	 รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการ	

ส่งเสริมการลงทุน	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท    

หน่วย : พันบาท    

2555

2555

2554

2554

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

รวม

รวม

รวม

ขายและบริการต่างประเทศ	 							-	 35,205,804	 35,205,804	 580,933	 134,779	 715,712

ขายและบริการในประเทศ	 14,704,038	 34,582,715	 49,286,753	 33,750,690	 14,073,665	 47,824,355

ตัดรายการระหว่างกัน	 (174,291)	 (23,714,389)	 (23,888,680)	 (128,351)	 (437,025)	 (565,376)

รวมรายได้ 14,529,747 46,074,130 60,603,877 34,203,272 13,771,419 47,974,691

ขายต่างประเทศ	 -	 215,877	 215,877	 580,933	 68,596	 649,529

ขายและบริการในประเทศ	 14,437,403	 33,816,526	 48,253,929	 33,528,850	 3,521,108	 37,049,958

รวมรายได้ 14,437,403 34,032,403 48,469,806 34,109,783 3,589,704 37,699,487
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ขาดทุนสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

 ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (15,902,845) (980,773) (1,654,542) (443,883)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	 18,184,108	 13,101,280	 18,184,108	 			13,101,280

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	

	 วันที่	24	กุมภาพันธ์	2554	 -	 2,118,671	 -	 2,118,671

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	

	 วันที่	1	มีนาคม	2554	 -	 2,176,612	 -	 2,176,612

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 	 	 	 	 		

	 วันที่	4	กรกฎาคม	2555	 75,464	 -	 75,464	 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 	 	 	 	 		

	 วันที่	7	พฤศจิกายน	2555	 340,792	 -	 340,792	 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 	 	 	 	 		

	 วันที่	21	พฤศจิกายน	2555	 285,495	 -	 285,495	 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

	 วันที่	29	พฤศจิกายน	2555	 61,050	 -	 61,050	 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

	 วันที่	3	ธันวาคม	2555	 60,097	 -	 60,097	 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

	 วันที่	24	ธันวาคม	2555	 54,470	 -	 54,470	 -

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก

  (ขั้นพื้นฐาน) 19,061,476 17,396,563 19,061,476 17,396,563

ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.83) (0.06) (0.09) (0.03)

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท/พันหุ้น    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

29. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
 
 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลดส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	ค�านวณจากขาดทุน	ส�าหรับปีที่เป็นส่วน

ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปี	โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	แสดงการค�านวณดังนี้

	 หุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการถอืเสมอืนว่ามกีารแปลงสภาพไม่ถกูน�ามารวมในการค�านวณจ�านวนต่อหุน้ปรบัลดเนือ่งจากตวัเลขทีใ่ช้ในการบ่งชี้	

(ขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายในการออกหุ้นกู้)	เป็นลบ	(เป็นขาดทุน

ไม่ใช่ก�าไร)	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30.  เครื่องมือทางการเงิน

	 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ	 และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของ	

คู่สัญญา	 กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

	 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท	กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ

ความเสีย่งให้เป็นทีย่อมรบัได้	โดยพจิารณาระหว่างต้นทนุทีเ่กดิจาก

ความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มี	

การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ	

การควบคุมความเสี่ยง

	 การบริหารจัดการทุน

	 นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั	คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุ

ให้มั่นคงเพือ่รกัษานกัลงทนุ	เจา้หนีแ้ละความเชื่อมัน่ของตลาดและ

ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต	 คณะกรรมการได้มี	

การก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน	 ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา

จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของ

เจ้าของรวม	 ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 อีกทั้งยัง	

ก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

	 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้	หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจาก

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด		

ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของกลุม่บรษิทั	

เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืม	

ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	

ที่ เกิดจากเงินกู ้ยืม	 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข ้อ	 14)		

กลุม่บรษิทัได้ลดความเสีย่งดงักล่าวโดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ทีเ่กดิ

จากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่	

และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ	่

เป็นสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้	เพือ่ใช้ในการจดัการความเสีย่ง

ทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น

ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ

	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือ

ก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี

หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 3.95	-	18.00	 25,308,703	 -	 -	 25,308,703

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 5.88	-	7.13	 2,265,509	 -	 -	 2,265,509

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง

	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 			5.63	-	6.25	 46,848	 -	 -	 46,848

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 2.10	-	3.60	 4,966	 -	 -	 4,966

ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 6.13	-	7.13	 -	 22,141,716	 581,352	 22,723,068

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 3.00	 -	 1,317,709	 -	 1,317,709

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 5.63	-	6.25	 -	 210,908	 -	 210,908

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 2.10	-	3.60	 -	 3,407	 -	 3,407

รวม    27,626,026 23,673,740 581,352 51,881,118

ปี 2554

หมุนเวียน 	 	 	 	 	

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

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 7.50	 1,410,258	 -	 -	 1,410,258

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึง

	 ก�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

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี

หลังจาก 5 ปี รวม

หน่วย : พันบาท

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 3.95	-	18.00	 16,122,283	 -	 -	 16,122,283

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 	 	 	 	 		

	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 6.13	-	7.13	 2,207,073	 -	 -	 2,207,073

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 2.10	-	3.60	 3,963	 -	 -	 3,963

ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 6.13	-	7.13	 -	 7,536,562	 528,506	 8,065,068

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ	 3.00	 -	 1,317,709	 -	 1,317,709

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 2.10	-	3.60	 -	 2,655	 -	 2,655

รวม    18,333,319 8,856,926 528,506 27,718,751

	 	 	 	 	 	 	 	

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนด

	 ช�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
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

	 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	ซึง่เกดิจากการซือ้สนิค้าและการขายสนิค้าทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	

กลุม่บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซึง่รายการดงักล่าวจะมอีายไุม่เกนิหนึง่ปี	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์และ

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ณ	วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการ	

ซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	กลุม่บรษิทัและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมสีนิทรพัย์และ

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

เงินเหรียญสหรัฐ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 122,648	 5,349	 -	 -

ลูกหนี้การค้า	 795,759	 1,596,569	 -	 -

หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย	 (23,766,420)	 (18,791,232)	 -	 (1,169,608)

เจ้าหนี้การค้า	 (8,948,881)	 (6,812,575)	 		(8,948,881)	 (6,040,691)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (31,796,894) (24,001,889)   (8,948,881) (7,210,299)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		 3,595,735	 -	 			3,595,735	 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (28,201,159) (24,001,889) (5,353,146) (7,210,299)

เงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3,880	 55,681	 -	 -

ลูกหนี้การค้า	 1,346,055	 662,273	 -	 -

เจ้าหนี้การค้า	 (2,324,425)	 (3,442,964)	 (402)	 -

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (974,490) (2,725,010) (402) -

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ		 -	 -	 -	 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (974,490) (2,725,010) (402) -

เงินยูโร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 63	 19,438	 -	 -

ลูกหนี้การค้า	 41,998	 28,741	 -	 -

เจ้าหนี้การค้า	 (10,815)	 (98,574)	 (10,815)	 (5,363)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง 31,246 (50,395) (10,815) (5,363)

	 	 	 	 	 	 	

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 -	 -	 -	 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ 31,246 (50,395) (10,815) (5,363)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือ	

คูส่ญัญาไม่สามารถช�าระหนีแ้ก่กลุม่บรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้เมือ่

ครบก�าหนด

	 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุม

ความเสีย่งทางด้านสนิเชือ่ดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ	โดยการวเิคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ	

ณ	วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ	

ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ

สนิทรพัย์ทางการเงนิแต่ละรายการในงบดลุ	อย่างไรกต็ามเนือ่งจาก

กลุ่มบริษัท/บริษัท	มีฐานลูกค้าจ�านวนมาก	ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่า

จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

	 กลุม่บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง

โดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดให้เพยีงพอ	

ต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	 และเพื่อท�าให้ผลกระทบจาก	

ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

	 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท	ก�าหนด

ให้มกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมทัง้สนิทรพัย์และหนีส้นิทัง้ทางการเงนิ

และไม่ใช่ทางการเงิน	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	 จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อ	

และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน	 ในขณะที่

ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน	 และ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน	 วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิด

เผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�าหนดโดยวิธีต่อไปนี้		ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สมมติฐานในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ	

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

	 มลูค่ายตุธิรรมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะสัน้อืน่ๆ	เป็น

มูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน

และตราสารหนีท้ีถ่อืไว้เพือ่ค้า	ทีจ่ะถอืไว้จนครบก�าหนดและเผือ่ขาย	

พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ	ณ	 วันที่ในรายงาน	 มูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดถูกพิจารณาเพื่อ

ความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น

	 มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ถอืตาม

ราคาอ้างอิงของนายหน้า	 ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบ

หาความสมเหตสุมผลได้	ด้วยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสด

ในอนาคต	ภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ	และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา	

และโดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเครือ่งมอืทางการเงนิ

ที่คล้ายคลึงกัน	ณ	วันที่วัดมูลค่า

	 หากมรีาคาตลาด	มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าถอืตามราคาตลาดของวนัทีท่�าสญัญาล่วงหน้า	

ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด	ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลด

จากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา	กบัราคาล่วงหน้าของ

สัญญาปัจจุบัน	ณ	วันที่รายงานที่ครบก�าหนดในวันเดียวกัน	โดยใช้

อตัราดอกเบีย้ประเภททีใ่ช้กบัธรุกรรมการเงนิทีป่ลอดความเสีย่ง	เช่น	

พันธบัตรรัฐบาล

	 มลูค่ายตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนพุนัธุ์	

ซึง่พจิารณาเพือ่จดุประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงนิ	ค�านวณจาก

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย	

ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด	ณ	วันที่ในรายงาน	 ใน

กรณขีองหุน้กูแ้ปลงสภาพ	อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดพจิารณาจาก

หนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ	ส�าหรับ

หนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิ	อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดพจิารณาจาก

สัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน
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งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน

จ�านวน	35.6	ล้านบาท	จ�านวน	10.9	ล้านเหรียญสหรัฐ	จ�านวน	0.8	

ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	และจ�านวน	2.5	ล้านยูโร	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

	

ปี 2555       

หมุนเวียน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	-	หนี้สิน	 516,585	 590,538	 516,585	 590,538

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	หนี้สิน	 3,591,416	 3,595,735	 3,591,416	 3,595,735

รวม   4,108,001 4,186,273 4,108,001 4,186,273

	 	 	 	 	 	 	

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

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 512	 3,767	 300	 	55

รวม   512 3,767 300  55

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน	

35.4	ล้านบาท	จ�านวน	4	ล้านเหรียญสหรัฐ	จ�านวน	0.8	ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง	และจ�านวน	2.5	ล้านยูโร	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์	

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ	วันที่	 31	

ธันวาคม	มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 25542555 2555

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	 71	 16	 5	 11

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	 19	 5	 2	 3

รวม   90 21 7 14

	

ภาระผูกพันอื่นๆ 	

สัญญาซื้อวัตถุดิบ	 10,261	 24,266	 1,298	 6,674

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 521	 1	 300	 1

หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร	 149	 140	 110	 110

สัญญาอื่นๆ	 2,149	 1,688	 2,147	 1,679

รวม   13,080 26,095 3,855 8,464

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยว
กับการซื้อวัตถุดิบเป็นจ�านวนเงิน	297.0	ล้านเหรียญสหรัฐ	 (2554:	
762.3	ล้านเหรียญสหรัฐ)	
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ	
การซือ้วตัถดุบิเป็นจ�านวนเงนิ	42.2	ล้านเหรยีญสหรฐั	(2554:	209.7	
ล้านเหรียญสหรัฐ)
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจาก	
การให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดติเป็นจ�านวนเงนิ	299.8	ล้านบาท	
และ	4.5	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	(2554:	0.02	ล้านเหรียญสหรัฐ)
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้
ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�านวนเงิน	 299.8	ล้านบาท	
(2554:	0.02	ล้านเหรียญสหรัฐ)
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท		
ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกัน
	 •	 ค่าเสยีหายทีถ่กูกรมป่าไม้ฟ้องร้องในข้อหาละเมดิบกุรกุ
แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาตจิ�านวน	3.9	ล้านบาท	(2554:	3.9	ล้านบาท)		
	 •	 การจดัตัง้ท�าเนยีบท่าเทยีบเรอืและโรงพกัสนิค้าให้ไว้แก่
กรมศุลกากรจ�านวน	11.0	ล้านบาท	(2554:	11.0	ล้านบาท)		
	 •	 การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน	21	ล้านบาท	0.07	
ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ	0.05	ล้านยโูร	และ	0.01	ล้านเหรยีญออสเตรเลยี	
(2554:	10.8	ล้านบาท	และ	0.09	ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ	0.05	ล้านยโูร	
และ	0.03	ล้านเหรียญออสเตรเลีย)		
	 •	 การใช้ไฟฟ้าจ�านวน	 104.5	 ล้านบาท	 (2554:	 106.4		
ล้านบาท)		
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีหนังสือค�้าประกันที่ออก
โดยธนาคารในนามบริษัท	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท	 ซึ่งประกอบด้วย	 หนังสือ	
ค�า้ประกนัเพือ่ค�า้ประกนัค่าเสยีหายทีถ่กูกรมป่าไม้ฟ้องร้องในข้อหา
ละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ	 (ตามอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ	ข้อ	32)	จ�านวน	3.9	ล้านบาท	(2554:	3.9	ล้านบาท)	
เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน	104.5	ล้านบาท	 (2554:	 104.5		
ล้านบาท)	
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจาก	
การท�าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัด	ุอปุกรณ์และสญัญาซ่อมบ�ารงุเป็น
จ�านวน	1,750.2	ล้านบาท	จ�านวน	2.8	ล้านเหรยีญสหรฐั	จ�านวน	6.4	
ล้านยูโร	และจ�านวน	0.1	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	และจ�านวน	125.1	
ล้านเยน	(2554:	จ�านวน	1,449.8	ล้านบาท	จ�านวน	3.7	ล้านเหรียญ
สหรัฐ	และจ�านวน	2.9	ล้านยูโร)
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีภาระผูกพันจากการท�า
สญัญาซือ้อะไหล่และวสัดอุปุกรณ์และสญัญาซ่อมบ�ารงุเป็นจ�านวน	
1,748.3	ล้านบาท	จ�านวน	2.8	ล้านเหรียญสหรัฐ	จ�านวน	6.4	ล้าน
ยูโร	จ�านวน	0.1	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	และจ�านวน	125.1	ล้านเยน		
(2554:	 จ�านวน	1,441.0	ล้านบาท	จ�านวน	3.7	ล้านเหรียญสหรัฐ	
และจ�านวน	2.9	ล้านยูโร)	
	 บรษิทัได้ออกหนงัสอืค�้าประกนัเพือ่ค�้าประกนัต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก�ากับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ	 เพื่อใช้
ส�าหรับขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียและใบอนุญาตวัสดุ
กัมมันตรังสีของบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 โดย	
หนังสือค�้าประกันเพื่อใช้ขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียมีภาระ	
ค�้าประกันในปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเป็นจ�านวนเงิน	 3.1	 ล้านปอนด	์
สเตอร์ลิง	 3.3	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	 และ	2.2	ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	
ตามล�าดบั	และหนงัสอืค�า้ประกนัส�าหรบัใบอนญุาตวสัดกุมัมนัตรงัสี
มีจ�านวนเงิน	25,000	ปอนด์สเตอร์ลิง



รายงานประจ�าปี 2555 193
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

 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	ล้านบาทของ

บริษัทย่อย)	 ต่อมาส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 สาขา

บางสะพานได้ออกประกาศการด�าเนนิการออกใบแทนหนงัสอืรบัรอง

การท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง	

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขาบางสะพาน	ต่อศาล

ปกครองกลาง	 เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอน

การออกประกาศ	พร้อมกันนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ยื่นค�าร้อง

ขอให้ศาลปกครองกลางก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อ

บรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู ้ฟ้องคดีด้วย	 โดยศาลได้รับค�าฟ้องไว้

พจิารณาแล้ว	ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาล	อย่างไร

กต็ามในการจดัท�างบการเงนิ	บรษิทัและบรษิทัย่อยได้บนัทกึค่าเผือ่

การด้อยค่าของทีด่นิและสนิทรพัย์ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิดงักล่าวทัง้จ�านวน

ในปี	2550	และ	2551	แล้วตามล�าดับ

	 วันที่	 1	 กันยายน	 2553	บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง

อธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครอง

กลาง	 โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าสั่ง

อธิบดีกรมที่ดินลงวันที่	5	มกราคม	2553	ที่ได้มีค�าสั่งเพิกถอนและ

แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรอง	 และให้เพิกถอน	

ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	รวมทั้งได้ขอให้

ศาลไต่สวนค�าร้องขอทเุลาค�าบงัคบัตามค�าสัง่ทางปกครองดงักล่าว	

ขณะนีค้ดอียูร่ะหว่างศาลส่งค�าให้การของผูถ้กูฟ้องให้แก่บรษิทัและ

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

การประกันผลงาน	 20,736	 17,481	 -	 -

อื่นๆ		 	 22,333	 16,479	 5,085	 5,479

รวม   148,721 140,332 109,537 109,931

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
 
 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้าประกัน	ในเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	นอกจากนั้นศาลได้มีค�าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี้	เข้า

กับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	สาขาบางสะพาน	ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

	 เมือ่วนัที	่20	ธนัวาคม	2553	นายอ�าเภอบางสะพาน	ในฐานะ

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าคลองแม่ร�าพึง	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้มีค�าสั่งเป็นหนังสือแจ้งแก่บริษัทและ

บริษัทย่อย	ให้ออกจากที่ดิน	และงดเว้นการกระท�าใดๆ	ในเขตที่ดิน	

ซึง่อธบิดกีรมทีด่นิได้มคี�าสัง่ให้เพกิถอนเอกสารสทิธิท์ีด่นิตามหนงัสอื

รับรอง	 และส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกใบแทน

หนังสือรับรองภายในวันที่	30	มกราคม	2554	

	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2554	บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง

ต่อศาลปกครองกลาง	โดยขอให้เพกิถอนค�าสัง่นายอ�าเภอบางสะพาน	

ที่มีค�าสั่งเมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2553	 ให้บริษัทออกจากป่าสงวน	

แห่งชาติป่าคลองแม่ร�าพึง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และงดเว้น	

การกระท�าใดๆ	 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

	 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า	

ไม่ว่าผลการพจิารณาจะเป็นอย่างไร	กจ็ะไม่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิ

งานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย

 คดีฟ้องร้อง

	 1)	 บรษิทัถกูกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดแีพ่งในข้อหาละเมดิบกุรกุ

แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาต	ิโดยกรมป่าไม้ได้เรยีกร้องค่าเสยีหายจาก

บริษัทเป็นจ�านวนประมาณ	 4.90	 ล้านบาท	 และศาลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ตัดสินให้บริษัทช�าระค่าเสียหายเป็นจ�านวน	2	ล้าน

บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้นับแต่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2555 194
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันฟ้อง	 บริษัทได้น�าหนังสือค�้าประกันจ�านวนเงิน	 3.9	 ล้านบาท	

ไปวางต่อศาลเพือ่เป็นการทเุลาการบงัคบัคดใีนระหว่างการพจิารณา

อทุธรณ์และศาลอทุธรณ์ได้มพีพิากษายนืตามค�าพพิากษาของศาล

ชั้นต้นดังกล่าว	(ศาลจังหวดัประจวบคีรีขันธ์)	ในเดือนมีนาคม	2552	

บริษัทได้ยื่นฎีกาค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์	 ซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา	

	 ในการจดัท�างบการเงนิ	บรษิทัได้ตัง้ส�ารองผลเสยีหายทีอ่าจ

เกดิขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�านวน	4.0	ล้านบาท	ในปี	2552	แล้ว

	 2)	 ในเดือนมีนาคม	2547	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วมใน

คดแีพ่ง	2	คดทีีศ่าลแพ่งกรงุเทพใต้	โดยบรษิทัถกูเรยีกร้องค่าเสยีหาย

รวมเป็นเงนิประมาณ	126	ล้านบาท	อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากบรษิทั

ตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง	 ซึ่งต่อมาโจทก	์

ทั้ง	 2	 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง	อนัเป็นศาลทีม่อี�านาจพจิารณาคดดีงักล่าวได้	

และเรยีกค่าเสยีหายรวมเป็นเงนิประมาณ	80	ล้านบาท	โดยในเดอืน

ธนัวาคม	2548	ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง	ได้มคี�าสัง่ให้รวมการพจิารณาคดทีัง้สองเข้าด้วยกนั	เนือ่งจาก

เป็นข้อพิพาทเดียวกัน	 และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางได้มคี�าพพิากษาให้บรษิทัชดใช้ค่าเสยีหายเป็น

จ�านวนรวม	 200,000	 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่	 9	

พฤษภาคม	2546	จนกว่าจะช�าระเสร็จ	รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมใน

การขึน้ศาล	ในเดอืนสงิหาคม	2552	บรษิทัได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษา

ต่อศาลฎีกา	 ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา	ต่อมา

โจทก์รายหนึง่ได้ถอนฟ้องและไม่ตดิใจทีจ่ะบงัคบัช�าระหนีก้บับรษิทั

ตามค�าพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง	 และบริษัทได้ท�าการถอนอุทธรณ์ส�าหรับโจทก์ราย	

ดังกล่าวแล้ว

	 ในการจดัท�างบการเงนิ	บรษิทัได้ตัง้ส�ารองผลเสยีหายทีอ่าจ

เกดิขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�านวน	7.8	ล้านบาท	ในปี	2552	แล้ว

	 3)	 เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	2555	ธนาคารแห่งหนึง่ได้ยืน่ฟ้อง

บรษิทัต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเลตเตอร์ออฟ	

เครดติ	(Letter	of	Credits)	และทรสัต์รซีที	(Trust	Receipts)	ซึง่ออก

โดยธนาคารดังกล่าวให้กับบริษัท	ทั้งนี้	ธนาคารดังกล่าวได้เรียกร้อง

ให้บริษัทจ่ายช�าระเงินต้นรวมดอกเบี้ย	ณ	วันที่ฟ้องร้องเป็นจ�านวน

เงินรวม	964	ล้านบาท	

	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2555	 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้อง

บริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�าระ	

ตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน	2	ฉบับ	โดยธนาคารดังกล่าวได้เรียกร้องให้

บริษัทจ่ายช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นจ�านวนเงิน	 322	ล้าน

บาท	และดอกเบี้ยอัตราผิดนัดช�าระหนี้ของเงินต้น	 300	ล้านบาท		

นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จ่ายช�าระคืนให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น	 และ

ชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความแก่โจทก์	

	 คดีความทั้งสองดังกล่าวข้างต้นยังอยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ถึงที่สิ้นสุด

 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 เมือ่วนัที	่6	มถินุายน	2554	บรษิทัได้ยืน่ฟ้องต่อกรมทีด่นิและ

กรมการปกครองโดยบริษัทได้เรียกร้องค่าเสียหายกรณีถูกเพิกถอน

เอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก)		

ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอค�าสั่งศาลปกครองในการรับค�าฟ้อง

	

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 1)	 เมือ่วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2556	บรษิทัได้ด�าเนนิการขายหุน้

ในบรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเยน็ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ให้แก่	JFE	และ	MISI	

และได้รับเงินเป็นจ�านวนรวม	 50	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 (ประมาณ	

1,568.25	ล้านบาท)	 โดยภายหลังจากท�ารายการดังกล่าว	บริษัท	

คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ร้อยละ	35.19	หลังจากรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ	บริษัท	

ได้น�าเงินที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนเป็นจ�านวนประมาณ		

50	ล้านเหรียญสหรัฐ	ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด

	 2)	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2556	บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�านวน	350,705,883	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ให้แก่บุคคล

ในวงจ�ากัด	บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2556
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34. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยทีย่งัไม่ได้ใช้

	 กลุม่บรษิทัยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ซึง่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั	เนือ่งจาก

ยังไม่มีการบังคับใช้	ณ	วันที่รายงานดังต่อไปนี้

	 ผูบ้รหิารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติโดยผู้บริหาร

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม	่

ดงักล่าวต่องบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการ	ซึง่ผลกระทบ

ที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี

ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้

	 การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่12	

ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 และ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน	สินทรัพย์และหนี้สิน

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้	 2556

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)							 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ	 2556

	 	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่	8	 ส่วนงานด�าเนินงาน	 2556

ปีที่มีผลบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ	 จ�านวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่าย

หรือได้รับ	 ตามล�าดับในอนาคต	 ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

ระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นและ

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทในประเทศไทย	

ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

	 กลุ ่มบริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2556	เป็นต้น

ไป	ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงจะปรบัปรงุย้อนหลงัในงบการเงนิ	

และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	

และ	 2554	 ผู ้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทาง	

การเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	ดังนี้

	 ไม่ปรากฏผลกระทบในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี	2556	และในงวดต่อมาภายหลัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน	 	 	 	 	 	

ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงิน

	 ย้อนหลังเนื่องมาจากการน�ามาตรฐานการบญัชี	

	 	 ฉบบัที	่12	-	ภาษเีงนิได้มาถอืปฏบิตัิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 326	 320	 322	 317

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		 1,276	 1,363	 1,209	 1,289

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง	 (1,125)	 (1,197)	 (1,089)	 (1,157)

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น		 206	 188	 202	 185

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง	 (919)	 (1,009)	 (887)	 (972)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง	 (31)	 (34)	 -	 -

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 - ผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่21	

เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ	ที่ใช้ในการรายงาน	ซึ่งเป็นสกุล

เงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	

ที่กิจการนั้นประกอบกิจการ	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่ 	 21		

ก�าหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการ	

ที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและ

รายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชี	

ฉบับที่	 21	มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 21	 ได้ให้ค�านิยามส�าหรับ	

เงนิตราต่างประเทศ	กล่าวคอืเงนิตราสกลุอืน่นอกเหนอืจากสกลุเงนิ

ที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

	 ผู ้บริหารก�าหนดสกุลเงินที่ใช ้รายงานของบริษัทเป็น	

สกลุเงนิบาท	ดงันัน้การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่21	

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2556		

จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์	 หนี้สินและ	

ก�าไรสะสมของบริษัท	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง  

ส่วนงานด�าเนินงาน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 8	 น�าเสนอ	

หลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม	 โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงาน	

ด�าเนินงานจากข้อมูลภายในที่น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด

ด้านการด�าเนินงาน	การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบ

เพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น	 ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ	

กลุ่มบริษัท
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สำานักงานใหญ่ : 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำานักงานโรงงาน : 
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย 
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421
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