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ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ เ ชื่ อ มโยงฐานการผลิ ต เหล็ ก
ระดับโลก และยุทธศาสตร์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ
พิเศษที่ เ น้ น การลงทุ น ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี อ ย่ าง
ต่อเนื่อง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การวิจัย
และพัฒนา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทมี
คุณภาพสูงขึ้น ทำให้เรา…เอสเอสไอ พัฒนาและ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
integrity

i

Fighting spirit

can change

team work

service-mind

We do
what we say

F

aim for excellence

Never
give up

The best
is yet to be

Be the leader
of change

One for all,
all for one

Deliver
more than expected

ซื่อสัตย์

จิตใจนักสู้

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กล้าเปลี่ยน

การทำงานเป็นทีม

สำนึกใน
การให้บริการ

ทำในสิ่งที่เราพูด

สู้ไม่ถอย

a

ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

c

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

t

เพื่อส่วนรวม
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

s

ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท ความเชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมเหล็กและความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ การดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและความร่วมมือที่ดีของพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถแก้ไข
ปัญหา และสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานจนกลับมามีผลกำไรที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2552 ถึงแม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโลกและของประเทศไทยจะชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กซบเซา
และราคาเหล็กมีความผันผวนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังมีผลประกอบการที่ดี โดยมี
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวม จำนวน 1,273 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ ในปี 2551 จำนวน 5,166 ล้านบาท
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยหลายประการคือ ประการที่หนึ่ง แผนพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัท โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น ประการที่สอง การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส ประการทีส่ าม ธุรกิจเหล็กในครึง่ หลังของปีได้รบั ปัจจัยบวกจากราคาเหล็กทีป่ รับตัวขึน้ เนือ่ งจากการฟืน้ ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสำคัญทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของราคาเหล็กและภาวะตลาดที่ซบเซาในปีที่ผ่านมาได้
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ มี าตัง้ แต่ปี 2545 และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 2550 และได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการกำกับดูแลการถือปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างจริงจัง
ในปี 2552 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของ
รายงานประจำปี 2552 จากการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยในปี 2552 เป็นปีที่แผนธุรกิจ 3 ปีของบริษัทฉบับเดิมสิ้นสุดลง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำ
แผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่ สำหรับปี 2553 - 2555 โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนธุรกิจฉบับใหม่ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัติแผนธุรกิจของบริษัทดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2552
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นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ ในปี 2552
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง สำหรับคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
กิจกรรมที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบอย่างทัน
เหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรมเหล็กโลกและในประเทศ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ คณะกรรมการได้ให้นโยบายและข้อแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำ
ไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นการบริหารการขายและการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกระแส
เงินสดให้มีสภาพคล่อง และการรักษาสถานภาพทางการเงินให้มั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัท ความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กและความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความร่วมมือที่ดีของพนักงาน ตลอด
จนระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานจนกลับมามีผลกำไร
ที่ดีได้
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ผูข้ าย สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรม โปร่งใส พร้อมให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนตลอดไป
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงสร้างธุรกิจและยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทมีภูมิต้านทานแข็งแกร่ง
ทำให้องค์กรปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง บริ ษั ท ก็ ไ ด้ ส ามารถผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เมื่ อ ปี 2540
มาแล้วโดยลักษณะเดียวกัน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2552 นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับบริษัท ทั้งในส่วนของผลกระทบที่ได้รับและการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ต้นปี 2552
เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการปรับตัวหลังจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปีก่อน ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนการประกาศใช้นโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 787 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนโยบายกระตุ้นสินเชื่อของประเทศจีน ปริมาณการผลิต
เหล็กของโลกยกเว้นประเทศจีนลดลงเหลือแค่ร้อยละ 30 ถึง 60 นับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเหล็กโลกได้รับผลกระทบสูงสุดจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยหดตัวอย่างรุนแรงเช่นกัน (ปริมาณการจำหน่ายของบริษัทต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่
61,800 ตันในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551) ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศลดลงเหลือเพียง 84,602 คัน ในเดือนธันวาคม 2551 จาก
127,353 คันในเดือนมิถนุ ายน 2551 ได้สง่ ผลกระทบต่อบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนทีถ่ อื หุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 50.15 โดยบริษทั ใช้เงินลงทุนจำนวน 3,450 ล้านบาท ซือ้ หุน้ คืนจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2551 ทีผ่ า่ นมา
ฝ่ายจัดการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) ได้บริหารจัดการตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มกำลังและความสามารถ ซึ่งวิกฤตครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า โครงสร้างธุรกิจและยุทธศาสตร์
ระยะยาวของบริษทั มีภมู ติ า้ นทานแข็งแกร่ง ทำให้องค์กรปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ บริษทั
ก็ได้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 มาแล้วโดยลักษณะเดียวกัน นอกจาก “ยุทธศาสตร์ระยะยาว (Long-term Strategy)”
แล้ว “ความแน่วแน่ในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ (Management Resolution)” และ “แผนพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน (Turnaround
Program)” ส่งผลให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นยอดขายในไตรมาสที่ 1 และเริ่มกลับมาทำกำไรในไตรมาสที่ 2 และมีผลกำไรสูงอย่างงดงาม
ตลอดครึ่งหลังของปี
ความแน่วแน่ในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ  (Management Resolution)
• คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสมัครใจลดผลตอบแทนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
• ปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหาร เพื่อให้การตัดสินใจมีความคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ปรับลดขนาดองค์กร เช่น จัดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด ทำให้จำนวนพนักงานของบริษัทลดลงร้อยละ 6
• ใช้นโยบายการรับรู้ขาดทุนจากการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลืออย่างเต็มที่และโปร่งใส ทำให้สถาบันการเงิน
ผู้ให้กู้ และผู้ลงทุนได้รับรู้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส   
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นายวิน  วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ยุทธศาสตร์ระยะยาว (Long-term Strategy)
1. ยุทธศาสตร์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ (Premium products strategy)
		 • มุ่งเน้นการจำหน่ายเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ (Premium products) ซึ่งประกอบด้วย เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชั้นคุณภาพ
สูง (High-grade products) และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง (Unique products) เช่น Ultra-thin gauge ที่มี
ความบางเพียง 0.8 - 1.0 มิลลิเมตร เหล็กแผ่นหน้าแคบ (Narrow-width) และเหล็กแผ่นกัดลาย (Checkered-plate) เป็นต้น ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ผลิตได้ดกี ว่าผูผ้ ลิตเหล็กรายอืน่ และมีอตั รากำไรสูงกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อนชัน้ คุณภาพทัว่ ไป (Commercial-grade products)
ในปี 2552 บริษัทมีปริมาณจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นคุณภาพพิเศษ รวมทั้งสิ้น 0.76 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปีก่อน และคิดเป็น
ร้อยละ 42 ของยอดขายรวม   
		 • ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการของบริษัทมีคุณภาพสูงขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในปี
2552 บริษัทมีลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย ลูกค้าตลาดส่งออกจำนวน 34 ราย และมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น 13 ชนิด
2. ยุทธศาสตร์การผลิตเหล็กครบวงจร (World-class Assets Integration strategy)
		 • สนับสนุนบริษทั ย่อย 2 แห่ง คือ บริษทั เวสโคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (WCE) และบริษทั ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ในการขยาย
ธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าภายนอกที่มีศักยภาพ ในปี 2552 WCE มีสัดส่วนรายได้จากบุคคลภายนอกร้อยละ 16 และ PPC มีสัดส่วนรายได้จาก
บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทแม่ ร้อยละ 46 ทั้งนี้ บริษัทรับรู้กำไรจากการลงทุนจากบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง จำนวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 45 จากปีก่อน
		 • พัฒนาความร่วมมือด้านการตลาดกับบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขายเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพสูงไปยัง TCRSS เพิ่มขึ้นร้อยละ 230 จากปีก่อน
แผนพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน (Turnaround Program)
1. การเพิ่มยอดขาย (Sale volume increase)
		 • ประสบผลสำเร็จในการจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งใหม่ที่มีต้นทุนแข่งขันได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้
บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพสูงได้มากขึ้น และมีอัตรากำไรสูงขึ้น
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การตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที รวมถึงการบริหารงานภายใต้
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
และเปิดเผยข้อมูลบริษทั อย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนประสบ
ผลสำเร็จ
		 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจำหน่าย งานเอกสารการขาย และระบบการขนส่ง เพื่อจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
		 • เพิ่มปริมาณการส่งออกโดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากค่าขนส่งทางเรือที่ต่ำลง
		 • ผลที่ได้รับ คือ บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายจาก 352,079 ตัน ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นเป็น 431,510 ตัน 489,935 ตัน และ
475,639 ตัน ในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายในปี 2552 เท่ากับ 1.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 72 จากปีก่อน แบ่งเป็นการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 90 และการส่งออกร้อยละ 10 โดยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 38 จากเดิมร้อยละ 19  และปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 171 เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. มาตรการลดต้นทุนอย่างเข้มข้น (Vigorous cost reduction)  
		 • ริเริ่มโครงการประหยัด 300 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และบรรลุเป้าหมายของโครงการใน
เดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้ปรับเป้าหมายเพิ่มเป็น 400 ล้านบาท และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อีกครั้งโดยการประหยัดได้ทั้งสิ้นรวม 423
ล้านบาท ณ สิ้นปี
		 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ลดส่วนสูญเสีย และลดการใช้พลังงาน ในปี 2552
บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการผลิตเป็น 369 ตันต่อชั่วโมง และลดอัตราการสูญเสียเหลือร้อยละ 1.7 จากเดิม 314 ตันต่อชั่วโมง และร้อยละ
2.1 ในปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสำหรับปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 1.87 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 โดยมีสถิติใหม่ของปริมาณการผลิต
สูงสุดต่อวัน เท่ากับ 11,201 ตัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552
ด้วยการดำเนินการดังกล่าว และการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที รวมถึงการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลบริษัทอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย ทำให้บริษัทสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนประสบผลสำเร็จ และกลับมามีผลกำไรสุทธิ ในปี 2552 จำนวน 1,273 ล้านบาท   
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้ว ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญอย่างยิง่ ใน “ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” ตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2552 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการจำนวน 37 โครงการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้
บริษัทได้จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง เช่น
• โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Thailand Iron Man Mini Marathon 2009” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยพัฒนามาจาก “SSI
Mini Marathon” ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทคู่ค้าจำนวน 3 รายเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วย  
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“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

• โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็กครั้งที่ 2 “Thailand Steel House Contest 2010” ซึ่งจัดต่อเนื่องจาก “SSI Steel House
Contest 2008” เพือ
่ กระตุน้ ให้เกิดการสร้างองค์ความรูข้ องนวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้างด้วยเหล็กอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ไม่เพียงแต่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเหล็กแล้ว ยังเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
อย่างยัง่ ยืน
เนื่องจากปี 2552 เป็นปีที่แผนธุรกิจ 3 ปีของบริษัทฉบับเดิมสิ้นสุดลง ฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ดำเนินการ
ศึกษา และจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่สำหรับปี 2553 - 2555 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนธุรกิจฉบับใหม่
ในเดือนธันวาคม 2552 โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ได้แก่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้าง
กำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตตามแนวทางยุทธศาสตร์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ
ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 17,775 ล้าน
บาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงเหลือ 1.17 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องสูงขึ้นเป็น 0.93 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2553 ฝ่ายจัดการจะมุ่งมั่น
บริหารงาน เพื่อให้บริษัทมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันมองหาโอกาสที่จะสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่อไป
มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อย่าหวั่นเกรงอุปสรรคใดๆ เพราะแม้แต่เหยี่ยวยังบินต้านกระแสลม มากกว่าที่จะบินตาม” ไม่ว่าสิ่งนี้จะ
เป็นจริงหรือไม่ ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในฝ่ายจัดการและพนักงานของเราทุกคนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ จนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา
เคยกล่าวสุนทรพจน์ที่เมือง Indianapolis เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2502 ว่า “คำว่า “วิกฤต” ในภาษาจีนประกอบ
ด้วย 2 ตัวอักษร ตัวแรก หมายถึง วิกฤต และอีกตัวหนึ่ง หมายถึง โอกาส”  
John F. Kennedy

สำหรับเอสเอสไอ เราได้ผ่านพ้น “วิกฤต” แล้ว วันนี้คือ “โอกาส” ของเรา
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2552

2551

2550

รายได้จากการขาย

ล้านบาท

33,188

27,448

28,363

รายได้จากการให้บริการ

ล้านบาท

228

309

281

รายได้รวม

ล้านบาท

33,637

27,894

28,964

กำไรขั้นต้นจากการขาย

(2,400)
ล้านบาท	 

2,035

2,570

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ

ล้านบาท

88

111

88

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท	 1,273

(5,166)

837

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

42,773

41,786

36,519

หนี้สินรวม

ล้านบาท

25,018

25,003

13,138

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

17,755

16,783

23,381

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

%

3.79

(18.52)

2.89

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

%

7.72

(26.74)

3.99

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

%

3.01

(13.20)

2.06

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.41

1.56

0.58

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  

บาท

0.10

(0.39)

0.06

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  

บาท

1.29

1.22

1.73
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รายได้จากการขาย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
1,273

33,188

837

28,363 27,448

-5,166
2550

2551

2552

2550

2551

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับปริมาณการจำหน่ายของบริษัท
หน่วย : ล้านตัน

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของประเทศไทย

5.43

5.06

ปริมาณการจำหน่าย
ของบริษัท

1.32
2550

4.29

1.75
1.02
2551

2552

2552
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โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ดำเนินการโดย

2552
ร้อยละ
การถือหุ้น รายได้
ของบริษัท (ล้านบาท) ร้อยละ

2551
รายได้
(ล้านบาท)

2550
ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ไม่มี

33,188(1)

98.67

27,448(1)

98.40

28,363(1)

97.93

บริการซ่อมบำรุง
และวิศวกรรม

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

99.99

103

0.31

154

0.55

132

0.46

บริการท่าเรือน้ำลึก

บจก. ท่าเรือประจวบ

51.00

125

0.37

155

0.56

149

0.51

รายได้อื่นๆ		
		
		

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก. ท่าเรือประจวบ
บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

216
1
4

0.64
0.01
0.01

135
1
1

0.48
0.005
0.005

318
2

1.09
0.01

33,637

100.00

27,894

100.00

28,964

100.00

				

(1) ในจำนวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำนวน 4,456 ล้านบาท 1,887 ล้านบาท และ 2,321 ล้านบาท ในปี 2552 ปี 2551 และปี 2550 ตามลำดับ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ผังองค์กร
โครงสร้างการจัดการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2533 ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงาน
ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี รวมทั้งกำลัง
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุดถึง 1 ล้านตันต่อปี โรงงานทัง้ สองแห่งตัง้ อยูบ่ นชายฝัง่ ด้านตะวันตก
ของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด
ในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่
• เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง
750 - 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 1.0 - 19.0 มิลลิเมตร
โดยเอสเอสไอเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไม่กี่ราย
ของโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้
ถึง 1.0 มิลลิเมตรในเชิงพาณิชย์ และในปี 2551 บริษัทประสบผล
สำเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ ขี นาดบางเพียง 0.9 มิลลิเมตร
ในเชิงพาณิชย์ และการทดลองผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ ขี นาดความ
หนาเพียง 0.8 มิลลิเมตร อีกด้วย
• เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบ
น้ำมัน หรือ “CleanStrip” ทีม่ ขี นาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550
มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 1.2 - 6.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ร้อยละ 90 ถูกนำไปใช้โดยตรง
ภายในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้
ไฟฟ้ า ถั ง แก๊ ซ ท่ อ เหล็ ก และก่ อ สร้ า ง และใช้ เป็ น วั ต ถุ ด ิ บ ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น และอีก
ร้อยละ 10 เป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  
นอกจากนี้ เอสเอสไอมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องที่
สำคัญ ดังนี้
• บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกของประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด
1.2 ล้านตันต่อปี และใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัท
เป็นวัตถุดิบในการผลิต

• บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี
และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต
• บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้บริการท่าเรือพาณิชย์
เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย โดยมีท่าเทียบเรือให้บริการ
จำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้ำ
สูงสุดถึง 100,000 DWT พร้อมกัน 2 ลำ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญ
ของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้
• บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการงานด้าน
วิศวกรรมและซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก
ด้วยโครงการลงทุนที่มีศักยภาพข้างต้น เอสเอสไอจึงเป็น
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
เหล็กกลางน้ำถึงปลายน้ำที่ครบวงจรมากที่สุด สามารถผลิตสินค้า
ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถบริหารจัดการ
ช่องทางจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
มีความมุ่งมั่นสูงสุดต่อการก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดเหล็กแผ่นชั้น
คุณภาพพิเศษของอาเซียน และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอย่างยั่งยืน ด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิต 

ชัน้ นำ บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคม
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โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน

		ธุรกิจเหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
50.15%
3.7%

ธุรกิจบริการขนส่ง
51%

ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม
99.99%

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำกัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำกัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำกัด

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

>> ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน

>> ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

>> ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า

>> ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน

>> ให้บริการงานด้านวิศวกรรม
และซ่อมบำรุง และออกแบบ
ทางวิศวกรรม

>> ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน

ธุรกิจหลัก

เสริมสร้างรายได้และสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืน

ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้
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ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการเงินและบัญชี

สายกิจการสาธารณะ
และความรับผิดชอบทางสังคม

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

• ฝ่ายการเงิน
• ฝ่ายบัญชีการเงิน
• ฝ่ายบัญชีบริหาร
• 	ฝ่ายบัญชีต้นทุน (โรงงาน)
• สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

• สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
• สำนักรัฐกิจสัมพันธ์
• สำนักกิจการภายนอก

•
•
•
•

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (กรุงเทพ)
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา (กรุงเทพ)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (โรงงาน)
ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และธุรการ
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คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำนักประธานกรรมการ√

คณะกรรมการตรวจสอบ

• สำนักเลขานุการบริษัท∑
• สำนักกิจกรรมพิเศษ

สำนักกรรมการ√ผู้จัดการใหญ่
• สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สำนักกฎหมาย
• สำนักบริหารกรุงเทพ
• สำนักกลยุทธ์องค์กร∑
• สำนักวางแผนองค์กร∑
• 	ฝ่ายจัดซื้อ (กรุงเทพ)
• 	ฝ่ายจัดซื้อ (โรงงาน)

สายธุรกิจ  

สายการผลิต

ด้านธุรกิจ 1
• ฝ่ายส่งออก PO
• ฝ่ายขาย PO ในประเทศ (คุณภาพพิเศษ)
• ฝ่ายขาย PO ในประเทศ (คุณภาพทั่วไป)
ด้านธุรกิจ 2
•
•
•
•
•

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ กลุ่มเอ 1
ฝ่ายตลาดภายในประเทศ กลุ่มบี 1
ฝ่ายตลาดภายในประเทศ กลุ่มบี 2
ฝ่ายสนับสนุนการขาย 1
ฝ่ายสนับสนุนการขาย 2
ด้านธุรกิจต่างประเทศ

• ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
• ฝ่ายส่งออก กลุ่มเอ
• ฝ่ายส่งออก กลุ่มบี

ด้านปฏิบัติการ 1
• ฝ่ายผลิต HSM
• สำนักเทคโนโลยีการผลิต
ด้านปฏิบัติการ 2
•
•
•
•

ฝ่ายประกันคุณภาพและโลหการ
ฝ่ายผลิต PO
ฝ่ายผลิต HFL
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ด้านควบคุมกระบวนการผลิต
และระบบอัตโนมัติ
• ฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต
และระบบอัตโนมัติ
ด้านวางแผนการผลิตและปฏิบัติการขนส่ง
• ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
• ฝ่ายจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ
ด้านการซ่อมบำรุงและบริการสาธารณูปโภค
• ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า
• ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล
• ฝ่ายบริการสาธารณูปโภค
ด้านวิศวกรรมและโครงการ
• สำนักพัฒนาวิศวกรรม
• สำนักคลังวัสดุ
• สำนักบริหารโครงการ

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน
• กรรมการอิสระ
5 คน
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  
1. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ 	
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
3. นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
4. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
กรรมการบริษัท
				
และกรรมการอิสระ
5. นางเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท
				
และกรรมการอิสระ
6. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท
				
และกรรมการอิสระ
7. นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการบริษัท
				
และกรรมการอิสระ
8. นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการบริษัท
				
และกรรมการอิสระ
9. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท
10. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท
11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท
12. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท
13. นายยุกต์ ศุทธรัตน์
กรรมการบริษัท
14. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
15. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  
(2) กรรมการอิ ส ระแต่ ล ะคนของบริ ษ ั ท ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท
		 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (ง) ไม่ ม ี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษ ั ท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
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วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ
รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้
ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 (จ) 	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้   
		 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
		 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
หมายเหตุ
• ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ
สิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้น
ดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน
สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
สอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น
• กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการทีด่ ำรง
ตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และ
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน
ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับ
กรรมการรายอื่น
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• บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัท
ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายมารวย
ผดุงสิทธิ์ หรือนางประภา วิรยิ ประไพกิจ หรือนายวิทย์ วิรยิ ประไพกิจ
หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพธิ วิจติ รกร หรือนายปิยะ
วิรยิ ประไพกิจ หรือนายวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการ
ของบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอำนาจทีจ่ ะมอบหมายอำนาจให้แก่บคุ คล
ธรรมดาหรือให้แก่นติ บิ คุ คล ไม่วา่ บุคคลธรรมดานัน้ จะเป็นกรรมการ
ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระทำการใดๆ ในนามของ
บริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้นให้
ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อของ
ผู้รับมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกัน
นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้า
ชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ร้องขอคณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั รับผิดชอบดำเนิน
การตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ
		 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสีว่ นั
นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหาร ประกอบ
ด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้
ประธานกรรมการบริหาร
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
2. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริหาร
4. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริหาร
5. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริหาร
6. นายยุกต์ ศุทธรัตน์
กรรมการบริหาร
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ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั เิ กีย่ วกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจำปี
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget)
แผนการขยายงาน แผนการดำเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้
รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การติดตามและวิเคราะห์
ผลการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
3. การจ้าง บรรจุ แต่งตัง้ ปลดจากตำแหน่ง สับเปลีย่ น โอน
ย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการใหญ่ รอง
ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไป ให้คณะ
กรรมการ บริหารมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้
ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
4. 	 การจ้าง บรรจุ แต่งตัง้ ปลดจากตำแหน่ง สับเปลีย่ น โอน
ย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่าย/สำนัก ให้
ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนิน
การแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป
5. มี อ ำนาจในการจั ด ทำและอนุ ม ั ต ิ แ ผนภู ม ิ ก ารอนุ ม ั ต ิ
(Authorization Chart) สำหรับระดับบริหารและปฏิบต
ั กิ ารของบริษทั
6. มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือมอบหมายการลงนามใน
เรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภท
ต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้ง
กำหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีดงั กล่าว
8. ดำเนินการเรือ่ งอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2554) ดังนี้

1. นางเกษรี ณรงค์เดช
				
2. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
3. นายประทีป บุปผาอินทร์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีความรูแ้ ละประสบ
การณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงิน
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่ง
เน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว   
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำ
แนะนำหรือความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
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8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
		 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      	 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
			 ที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
		 9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

			 หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
			 บริษทั รวมทัง้ กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออก
			 โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว  
10. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2553) ดังนี้
1. นายทวี บุตรสุนทร
ประธานกรรมการ
				
กำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ
				
กำหนดค่าตอบแทน
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการ
				
กำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
1. พิ จ ารณาแนวทางการกำหนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึง
ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินด้วย รวมทัง้ พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน และ
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
2. พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง โดยพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม
และแนวปฏิบัติบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติ
งานของบริษัทด้วย
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอัน
เกี่ยวเนื่องกับการกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจาก
ทีป่ รึกษาภายนอกเกีย่ วกับเรือ่ งค่าตอบแทนเมือ่ เห็นว่ามีความจำเป็น
และเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการ
อบรมและเสริมสร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำเนินงานของ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ดว้ ย โดยบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
5. คณะกรรมการสรรหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
กรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตัง้ แต่
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553) ดังนี้
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหา
2. นายกมล จันทิมา 	
กรรมการสรรหา
3. นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการสรรหา
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหา
1. คัดเลือก สรรหาบุคคลทีค่ วรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส
รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)
		 บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความ
เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่
เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และมีจติ ใจทีส่ มบูรณ์ สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ  มีการเตรียมตัวเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีสว่ นร่วมสร้างสรรค์ในการประชุม
มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำคัญต่อผูม้ ที กั ษะ
ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัตเิ ฉพาะในด้านต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำดับต้น เพือ่
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั นอกจากนีจ้ ะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษทั อืน่ หลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน
(Conflict of Interest) ของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ด้วย
2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก สรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีเพือ่ พิจารณาต่อไป
3. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอัน
เกีย่ วเนือ่ งกับการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากทีป่ รึกษาภายนอก

เกีย่ วกับเรือ่ งการสรรหาเมือ่ เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวม
ทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
ทีเ่ กี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาได้ด้วย โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. คณะกรรมการสรรหาต้ อ งรายงานผลการประชุ ม หรื อ
รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำ
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม
2553) ดังนี้
1. นายทวี บุตรสุนทร
ประธานกรรมการ
				
กำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายกมล จันทิมา 	
กรรมการ
				
กำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ
				
กำกับดูแลกิจการที่ดี
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนหลักปฏิบตั ทิ ่ดี ีทเี่ ป็นสากล เพือ่ ให้การดำเนินธุรกิจมีความ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามแนว
ทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
2. กำกับดูแลสือ่ สารและติดตามให้มแี ผนงานและการปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั
และผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
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4. ดูแลและติดตามให้มีแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท
5. ทบทวนนโยบาย ทิศทาง จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทให้สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ดูแลให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate
Social Responsibility) เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนิน
ธุรกิจและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
7. รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ และต้องรายงานโดยพลันต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นจาก
ที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเห็น
ว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อ
การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ด้วย โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องรายงานผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้ ว ยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม
2553) ดังนี้

1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
				
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 	
				
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
				

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความ
เสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความ
จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องรายงานผลการประชุม
หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำ
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คณะผูบ้ ริหารของบริษทั เลขานุการบริษทั และเลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสุณีย์ วัฒนผลมงคล
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
		 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
4. นายนาวา จันทนสุรคน
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ,
	 	 สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม 	
    		 และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
*5. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
*6. นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
*7. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
*8. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายจิร โชตินุชิต 	
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นางวรรณี สิริกาญจน
		 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
		 เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
		 และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

* หมายเหตุ
ลำดับที่ 5 ได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ 

		 ใหญ่ สายการผลิต ทีบ่ ริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 

		 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2551 อีกตำแหน่งหนึ่ง
ลำดับที่ 6 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

		 ใหญ่ ที่บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ที 
่
		 4 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 และได้พน้ จากการ
		 เป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 7 ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

		 ที่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 

		 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 และได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
		 หน้าทีใ่ นตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

		 จำกัด (มหาชน) และรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ทีบ่ ริษทั ท่าเรือ
		 ประจวบ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 8 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำ
		 สำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 และได้รบั  

		 มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ 

		 ใหญ่ สายการเงินและบัญชี ทีบ่ ริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด 

		 (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้
บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัท และอำนาจดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท
4. จัดทำรายงานเกีย่ วกับการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการจัดทำรายงาน
อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
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		 4.1 รายงานสภาวะการดำเนินงาน/ผลประกอบการของ
บริษัท การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทให้ทันต่อเหตุการณ์
		 4.2 จัดให้มกี ารทบทวน ปรับปรุงแผนงานเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการบริษัท
		 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัด
เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีราย
ละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ ลำดับที่ 5
คณะกรรมการสรรหา  
2. การสรรหาผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายและให้อำนาจแก่คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหาร
ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบต่อไป
		 นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ยั ง จั ด ให้ ม ี แ ผนทดแทนตำแหน่ ง
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ภายในที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้าง
มาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
นั้นถืออยู่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมตาม
(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้
คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม (1) นั้น ลงคะแนนให้แก่บุคคล
แต่ละคนซึง่ ตนประสงค์จะเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของบริษัท
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กโลก
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงานว่า ในปี 2552 ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก มีจำนวน 1,199
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.1 จาก 1,304 ล้านตันในปีก่อน และคาดการณ์ว่าบริโภคเหล็กโลกในปี 2552 จะลดลงร้อยละ 14.1 จากปีก่อน 

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2552 สมาคมเหล็กโลกได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการบริโภคเหล็กโลกจะลดลงร้อยละ 8.6 เหลือ 1,104
ล้านตัน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากประเทศจีนที่คาดว่าจะบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 เป็นจำนวน 526 ล้านตัน เนื่องจากนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเริ่มส่งผลบวกทำให้ประเทศจีนกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.9
ทัง้ นี้ อุปสงค์จากประเทศจีนทีเ่ ป็นประเทศผูบ้ ริโภคเหล็กรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลกมีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากต่อการกำหนดทิศทางราคาเหล็กโลก
ดังนั้น การฟื้นตัวของประเทศจีนจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กโลกมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้น และราคาเหล็กปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2
และไตรมาสที่ 3 จนกระทั่งไตรมาสที่ 4 ประเทศจีนเริ่มมีอุปทานเหล็กส่วนเกินออกมา ทำให้ราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียอ่อนตัวลงในระยะ
เวลาสั้นๆ  

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
จากข้ อ มู ล สถาบั น เหล็ ก
สถานการณ์
และเหล็ ก กล้ า ของประเทศไทย
การบริโภคเหล็ก
ปริ ม าณการบริ โ ภคเหล็ ก ใน
ของประเทศไทย
ประเทศในปี 2552 มี จ ำนวน
ในครึ่งปีหลัง
10.733 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 21
เริ่มมีทิศทางดีขึ้น
จากปีก่อน แบ่งเป็นการบริโภค
เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ฟื้นตัว และผู้ใช้เหล็ก
เหล็ ก ทรงแบน 4.154 ล้ า นตั น
เริ่มกลับมาเพิ่มปริมาณ
ลดลงร้อยละ 23.3 และการบริโภค
สินค้าคงคลัง เพื่อรองรับ
เหล็ ก ทรงยาว 6.579 ล้ า นตั น 
 ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ลดลงร้อยละ 19.4 โดยมีสาเหตุ
หลักจากเศรษฐกิจซบเซา กอปรกับราคาน้ำมันและทองคำปรับตัว
สู ง สุ ด เป็ น ประวั ต ิ ก ารณ์ ส่ ง ผลให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมชะลอตั ว
เนื่องจากกำลังซื้อที่หดตัวลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เน้นการส่ง
ออกเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบริโภคเหล็กของประเทศไทย
ในครึ่งปีหลังเริ่มมีทิศทางดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ฟื้นตัว และผู้ใช้เหล็กเริ่มกลับมาเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลัง
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของ
โลกลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาเหล็กในประเทศ
เริ่มปรับตัวขึ้นตามราคาเหล็กโลก ขณะเดียวกัน สถานการณ์ใน
ประเทศยังคงมีความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับการ
ลงทุน 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนใน
ประเทศไทย และสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน
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แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2553
สมาคมเหล็กโลกคาดการณ์ว่า ปริมาณการบริโภคเหล็กโลก
ในปี 2553 จะฟื้นตัวสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2551 มาอยู่ที่ 1,205
ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปี 2552 ขณะที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2553 ว่าจะเติบโตร้อยละ 3.3 - 5.3 เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัวต่อเนื่อง กอปรกับนโยบายของรัฐบาลจะส่งผลทางบวกต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ผลกระทบของกรณีมาบตาพุดจะทำให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงประมาณร้อยละ 0.2 - 0.5
หากสถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป สำหรับสถานการณ์เหล็กในประเทศ
ในปี 2553 ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2552 อุปสงค์เหล็กจะ
ชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากราคาเหล็กอ่อนตัวลง แต่ด้วยสภาวะ
การฟื้นตัวโดยรวมของเศรษฐกิจการบริโภคเหล็กภายในประเทศ
น่ า จะมี ท ิ ศ ทางที ่ ด ี ข ึ ้ น โดยสมาคมเหล็ ก โลกคาดการณ์ ว ่ า การ
บริโภคเหล็กในประเทศไทยจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.0 เป็น 11.216 ล้านตัน

สมาคมเหล็กโลก
คาดการณ์ว่า
ปริมาณการ
บริโภคเหล็กโลก
ในปี 2553

ขณะเดียวกัน สถาบันเหล็กและ
เหล็ ก กล้ า แห่ ง ประเทศไทยได้
ประมาณการว่า ความต้องการ
ใช้ เหล็ ก ของประเทศไทยในปี
2553 จะเพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 12.3
เป็น 12.726 ล้านตัน และอาจจะ
จะฟื้นตัวสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับ
ปี 2551 มาอยู่ที่ 1,205 ล้านตัน
ฟื้นตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับปี
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4
2551 เนือ่ งจากปัจจัยภายในและ
จากปี 2552
ภายนอกมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายน 2552 กลับมาสู่ระดับใกล้เคียงกับ
ปี 2551 รวมถึงตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 

ปี 2552 ทั้งด้านราคาและปริมาณ อีกทั้งแนวโน้มราคาเหล็กมี
ทิศทางปรับตัวขึ้น เนื่องจากการลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็ก
ทัว่ โลก และราคาสินแร่เหล็ก และถ่านโค้ก ทีค่ าดว่าจะมีการปรับตัว
ขึ้นกว่าร้อยละ 100 และร้อยละ 50 จากปี 2552
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้นเมื่อปลายปี 2547 เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกที่สำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยแยกเป็นแต่ละสายงาน รวมถึงกำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อปลายปี 2550
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด อันเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
ช่วยอำนวยให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณา
ทบทวนและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาในขั้นต้นจาก
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงแล้ว จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงก่อนนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

สำหรับผลการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในปี 2552 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ และราคา
ผลิตภัณฑ์
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และราคาผลิตภัณฑ์
จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญมากของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากว่า
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อ
ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนวัตถุดิบ (Metal Spread) และ
โดยที่ต้นทุนวัตถุดิบโดยทั่วไปแล้วมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ
80 ของราคาขาย ดังนั้นหากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ราคาผลิตภัณฑ์ทำให้ Metal Spread ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะ
มีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก
ในปี 2552 ที่ผ่านมา ราคาเหล็กยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากปี
ก่อน แต่ความรุนแรงของความผันผวนมีน้อยกว่ามาก ดังจะเห็นได้
จากราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทใน
ครึ่งปีแรกของปี 2552 ได้ลดลงต่อเนื่องจากปลายปีก่อน โดยลดลง

จากราคาตันละ 370 เหรียญสหรัฐ เมื่อปลายปี 2551 เป็นตันละ
310 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2552 อันเนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกหดตัวลงค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กแท่งแบน
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ซึง่ เป็นผลจากการดำเนินนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจ
โดยราคาเหล็กแท่งแบนได้ปรับตัวขึน้ ถึงจุดสูงสุดทีต่ นั ละ 500 เหรียญ
สหรัฐในเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นราคาเหล็กแท่งแบนได้ปรับตัว
ลดลงอีกไม่มากตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา จนกระทั่งเหลือ
ราคาตันละ 450 เหรียญสหรัฐ เมื่อสิ้นปี 2552
เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์
เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
ดังนั้น มาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
ของบริษัท จึงมีค่อนข้างจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ (1) มีการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความ
ระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน โดยพยายามจัดซื้อ
จากแหล่งทีม่ รี าคาทีจ่ ะทำให้บริษทั มี Metal Spread ตามทีต่ อ้ งการ
และในปริมาณที่คาดว่าจะขายได้ (2) เพิ่มการขายและผลิตสินค้า
ที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษให้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าและ
มีความผันผวนของราคาทีน่ อ้ ยกว่า และ (3) ควบคุมปริมาณวัตถุดบิ
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และสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของราคาในเชิงลบ
จากการดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และที่สำคัญกว่า
นั้นคือ จากการที่ราคาเหล็กได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลาง
ปี 2552 ตามที่กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทสามารถพลิก
Metal Spread ที่เป็นลบในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2552 ให้กลับ
เป็นบวกได้ในช่วง 7 เดือนหลังของปี 2552 และนับเป็นปัจจัยที่
สำคัญ ที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
สำหรับปี 2552

ประสิทธิภาพด้านการผลิต เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต และ (3) เน้นการ
ให้บริการแก่ลกู ค้าทีด่ ขี น้ึ ในปี 2552 ทีผ่ า่ นมา ปรากฏว่าบริษทั ไม่ได้
มีการเสียเปรียบคูแ่ ข่งขันในเชิงต้นทุนขาย นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า
การแข่งขันจากคู่แข่งขันที่สำคัญภายในประเทศลดน้อยลงมากอัน
เนื่องจากปัญหาภายในของคู่แข่งขัน ดังนั้น แม้ว่าความต้องการ
โดยรวมของสินค้าของบริษัทลดลงในปี 2552 ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจ
ที่หดตัวลง แต่ปริมาณการขายของบริษัทกลับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.02 ล้านตัน ในปี 2551 เป็น 1.75 ล้านตัน
ในปี 2552

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในเชิงลบจะมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อความต้องการของสินค้าเหล็กโดยรวม ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปริมาณการขายของบริษัท และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ   ความเสี่ยงจากการแข่งขันก็เช่น
เดียวกัน จะมีผลกระทบต่อทั้งปริมาณและราคาขายของบริษัท
สำหรับการแข่งขันจากคูแ่ ข่งขันทีส่ ำคัญภายในประเทศนัน้ เนือ่ งจาก
กระบวนการผลิตของบริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยบริษัทใช้
วัตถุดบิ หลักทีเ่ ป็นเหล็กแท่งแบน ส่วนคูแ่ ข่งขันใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดบิ
หลัก ดังนั้น จึงอาจเกิดกรณีที่บริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงแข่งขัน
เกี่ยวกับต้นทุนขาย หากต้นทุนเศษเหล็กมีราคาที่ต่ำกว่าเหล็กแท่ง
แบนมาก จนทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งขันอย่างมี
นัยสำคัญ เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและ
การแข่งขันเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัท ดังนั้นมาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงดังกล่าวจึงมี
ค่อนข้างจำกัด สำหรับมาตรการที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
แข่งขันที่สำคัญคือ (1) เพิ่มการขายและการผลิตสินค้าที่จัดเป็น
ชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา (2) เพิ่ม

ในปี 2552 บริษัทมีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจาก
การนำเข้าวัตถุดบิ หลักเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ ซึง่ มีสดั ส่วน
คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของยอดขายทัง้ หมด ในขณะเดียวกัน บริษทั
มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าไปขายยัง
ต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าภายในประเทศบางราย
ที่มีการตกลงซื้อขายกันเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ รวมกันมีสดั ส่วน
ปริมาณการขาย
คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของยอด
ของบริษัท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นจาก
ขายทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจึงมี
1.02 ล้านตัน ในปี 2551 เป็น
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
1.75 ล้านตัน ในปี 2552
ของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไร
ล้านตัน
ก็ตามเนื่องจากบริษัทมีทั้งราย
จ่ายและรายรับทีเ่ ป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ทำให้บริษทั สามารถลด
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
1.75
ของอัตราแลกเปลีย่ นได้ในระดับ
1.02
หนึ่ง โดยการจับคู่ระหว่างราย
จ่ายและรายรับทีเ่ ป็นเงินตราต่าง
2551
2552
ประเทศทีม่ วี นั ครบกำหนดทีใ่ กล้
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เคียงกัน (Netting) สำหรับรายการเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่
สามารถทีจ่ ะจับคูก่ นั ได้ บริษทั จะอาศัยเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
ทางด้ า นนี ้ ด ้ ว ยการทำสั ญ ญาซื ้ อ หรื อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Cover) นอกจากนี้ เพื่อความยืดหยุ่นในการ
บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คณะ
กรรมการบริหารยังได้มีการกำหนดให้บริษัทสามารถดำรงฐานะ
เงินตราต่างประเทศที่มิได้มีการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งได้ในขณะใดขณะหนึง่ ภายใน
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าเหมาะสม

ปรากฏว่าในระหว่างปี 2552 มีลูกหนี้การค้าบางรายไม่สามารถ
ชำระหนี้ค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระ แต่ด้วยระบบ
การวิเคราะห์และติดตามที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับลูกหนี้การ
ค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่บริษัทรู้จักดี เพราะมีประวัติการติดต่อกับ
บริษัทมานาน บริษัทจึงสามารถติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่เกิน
กำหนดชำระเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่
อย่างใด

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำหนดอัน
เนือ่ งจากบริษทั ไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายในระยะเวลาที่
กำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทได้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางด้านนี้ ที่สำคัญมีดังนี้
คือ (1) จัดโครงสร้างหนีส้ นิ ต่อทุน ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม โดยมี
สัดส่วนไม่ควรเกิน 2 : 1 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 1.44 : 1 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2551 ซึ่ง
เท่ากับ 1.55 : 1 (2) ติดตามและควบคุมไม่ให้นำหนี้สินระยะสั้นไป
ลงทุนในสินทรัพย์ทไ่ี ม่หมุนเวียน ซึง่ บริษทั ก็ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
นีอ้ ย่างเคร่งครัด (3) ติดตามการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
ซึ่งเป็นเครื่องวัดสภาพคล่องที่
บริษัทมีสัดส่วน
สำคัญอย่างหนึ่ง หากสัดส่วน
หนี้สินลดลง
สูงขึ้นก็แสดงว่ามีสภาพคล่อง
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ
ที่ดีขึ้น ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมี
สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ
ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
วันสิ้นปี 2552 เท่ากับ 0.93 : 1
สิ้นปี 2551 ซึ่งเท่ากับ
ซึ ่ ง สู ง ขึ ้ น เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
สิ้นปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 0.91 : 1
(4) จั ด หาแหล่ ง เงิ นทุ น และ

ในการดำเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติของบริษัท บริษัทจะมี
ลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศที่มีเงื่อนไขการชำระเงินภายในกำหนดเวลาตามที่ได้
ตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ลูกหนีค้ งค้างของลูกหนีก้ ารค้าเฉลีย่ ในปี 2552
มีจำนวนเงินเท่ากับ 3,404 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง
จากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าภายในกำหนด
เวลาที่ต้องชำระหรือภายในกำหนดเวลาตามที่บริษัทผ่อนผันให้
เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า โดยการกำหนดวงเงินสินเชื่อ
การค้าให้แก่ลูกค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อ
สินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และ
ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอำนาจ
ในการอนุมัติการให้สินเชื่อทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการกำกับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างสม่ำเสมอด้วยการให้ฝ่าย
จัดการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำ
ทุกเดือนเกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้ราย
ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระ และผลการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้
รายนั้นๆ อนึ่ง ในปี 2552 บริษัทยังได้กำหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าบาง
รายต้องวางเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 10 ถึง 15 ของมูลค่าสินค้า
ที่สั่งซื้อ ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 2,842 ล้าน
บาท โดยไม่มีลูกหนี้รายใดที่มียอดหนี้คงค้างเกินกำหนดชำระ แม้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

1.44 : 1
1.55 : 1
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ประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของ
แผนการดำเนินงานของบริษัท และ (5) บริษัทมีการจัดทำประมาณ
การกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต และมีเวลาเตรียมการ
ที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันการณ์

ความเสี่ยงด้านการผลิต
ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิต
บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมดูแลกระบวน
การผลิตเพื่อให้สินค้าที่ได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอและตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีแนวโน้มความต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและปริมาณที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทจึงได้มีการปฏิบัติตามระบบ
การบริหารการจัดการมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมี
การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีมาตรการจัดการปัจจัยเสี่ยง
ที่สำคัญดังนี้
ปัจจัยที่ยังมีผลกระทบด้านความเสี่ยงในการผลิตยังคงเป็น
เรื่องอุปกรณ์เครื่องจักรที่ล้าสมัย (Obsolete) ในระบบควบคุม
อัตโนมัติ (Automation System) และระบบควบคุมมอเตอร์ (Main
Drive System) ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะ โดยในปี 2552 ทางบริษัท
ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จไปตามแผนงานทั้งหมด อย่างไร
ก็ตาม ก็ยงั มีสว่ นทีต่ อ้ งดำเนินการต่อเนือ่ ง โดยในปี 2553 นี้ บริษทั
ได้มีแผนงานต่อเนื่องในอีก 6 โครงการด้วยงบประมาณ 96 ล้าน
บาท นอกเหนือจากการลดความเสี่ยงเรื่องอุปกรณ์ที่ล้าสมัยแล้ว
ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สูงขึ้นอีกด้วย
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความเสี่ยง คือ ปริมาณอะไหล่สำรองที่มี
ความสำคัญไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน บริษัทจึงได้ทำการ
ทบทวนปริมาณอะไหล่สำรองของเครื่องจักรทั้งหมดให้สอดคล้อง
กับแผนการผลิตในระยะ 3 ปี เพื่อทำให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมีความ

บริษัทได้ให้ความ
สำคัญอย่างยิ่ง
ในการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต
เพื่อให้สินค้าที่ได้
มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ
และตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า

สมบูรณ์พร้อมสำหรับการผลิต
อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ความเสี ่ ย งจากสภาวะ
น้ำท่วม เป็นความเสี่ยงประจำ
พืน้ ทีอ่ ำเภอบางสะพาน เพือ่ ให้
การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีการปฏิบัติตามระบบ
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
การบริหารการจัดการมาตรฐาน
สากลต่างๆ อย่างเคร่งครัด
จากภั ย น้ ำ ท่ ว มดั ง นี ้ คื อ (1)
และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
ทบทวนแผนฉุกเฉินให้ครอบคลุม
พร้อมทั้งมีมาตรการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
จุดที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผล
กระทบจากน้ำท่วม (2) ดำเนิน
การฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุนำ้ ท่วมในโรงงาน และ (3) จัดทำแนวกั้น
น้ำท่วมเพิม่ เติมในจุดทีม่ คี วามเสีย่ ง รวมทัง้ ป้องกันน้ำท่วม จุดเก็บ
สารเคมีและของเสีย ทีอ่ าจจะถูกชะล้างออกสูส่ ง่ิ แวดล้อม สำหรับ
ความเสี่ยงจากอัคคีภัย บริษัทได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุง
สภาพอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24
ชั่วโมง รวมถึงได้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพิ่มเติมที่ห้อง
ควบคุมเครื่องจักร นอกจากนั้น บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง และ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ได้แก่ (1) ความผิดปกติของหม้อไอน้ำ (2) สารเคมี
รั่วไหล (3) แอลพีจีรั่วไหล และ (4) เหตุฉุกเฉินทางด้านรังสี
ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดแผนงานการจัดการบริหารความ
เสี่ยงดังกล่าวดังนี้
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เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแสดง
ความรับผิดชอบ
ของโรงงาน
อุตสาหกรรม
ต่อสังคม
(CSR-DIW)

พร้อมสำหรับการเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ISO 26000 Social

(1) ได้จัดตั้งคณะทำงาน
ควบคุมการปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้าของเครือ เพือ่ กำกับดูแล
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบว่าด้วย
เรื่องการขนส่งทางรถที่บริษัท
จั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ ไม่ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบชุมชน พร้อมทั้งมีศูนย์
รับข้อร้องเรียน

(2) ได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแสดงความรับผิด
Responsibility)
ชอบของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อสังคม (CSR-DIW) และผ่านการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ
บริษัทให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social
Responsibility) ซึ ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการยกร่ า งโดยองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization : ISO) และได้ เข้ า ร่ ว มโครงการธรรมาภิ บ าล
สิง่ แวดล้อม โดยการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการ

ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเน้นหลักการดำเนิน
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ผ่านการประเมินตาม
โครงการธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552
(3) ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ จัดตั้ง
สภาผู้นำชุมชนขึ้นและใช้เป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสาร ประชุม
หารือร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงการชี้แจงข้อกังวลใจ แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความไว้
วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
(4) ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมและโครงการพัฒนาชุมชน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านศาสนา ด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นกระบวน
การให้แต่ละชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจตามความต้องการของ
ชุมชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของแต่ละชุมชน
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การควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
มีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

จะช่วยป้องกันความเสียหายและลดความเสีย่ งจากการดำเนินธุรกิจของบริษทั และทำให้บริษทั สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ
(Mission) ของบริษัทได้ พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท และระบบการตรวจสอบภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ (1) ผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการตรวจสอบในการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ั ท ตามแบบ
ประเมิ น ผลของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ (2) ผลการประเมินตนเองของฝ่ายจัดการ
บริษัทในการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินผลของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง (3)
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากสรุปผลการตรวจสอบตามโครงการ
ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน 	 
บริษัทได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในของบริษทั มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ ในทางปฏิบตั ิ
สำนั ก ตรวจสอบภายในได้ศึกษาถึงกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานสากลว่ า ด้ ว ย International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing The Institute of

และนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสำนักตรวจสอบภายในและใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับกรอบการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
ได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ Internal Control
Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกล่าว
ถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
Internal Auditors (IIA)

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information &
		

Communication)

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
ทั้งนี้ บริษัทสามารถอธิบายให้เห็นถึงการควบคุมภายในของ
บริษัทตามองค์ประกอบของกรอบการควบคุมภายใน ในแต่ละ
ด้านโดยสังเขป ดังนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)   
• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนธุรกิจระยะกลางของ
บริษัทฉบับใหม่สำหรับปี 2553 - 2555 ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์
และพันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
		 บริษัทได้ปรับปรุงผังองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ฉบับใหม่ เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับสับเปลี่ยนผู้บริหาร
ในบางตำแหน่งหน้าทีง่ านตามผังองค์กรใหม่ ในส่วนของการพัฒนา
บุคลากร ยังคงจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปอบรม
ภายนอกบริษัท
• ในปี 2552 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการ
ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรม
พนักงาน
• สร้างสังคมการเรียนรู้ โดยกรรมการผู้จัดใหญ่ได้ส่งเสริม
ให้มีระบบการจัดการความรู้ให้กับพนักงานเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Steering Committee)
และคณะอนุทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management
Subcommittee) เพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ภายในบริษท
ั
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ที่เอื้อประโยชน์ให้พนักงานทุกคนได้มีการเรียนรู้ ค้นหา และแลก
เปลี่ยนความรู้ต่างๆ ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารความรู้ภายในบริษัท การส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพในหมู่พนักงาน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทอย่างใกล้ชิด มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นกลไก
สนับสนุนในการดำเนินงาน ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถึง “รายงานผลการประเมินและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท” ตามที่เจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner) ได้วิเคราะห์และประเมินว่าความเสี่ยง
ประเภทใดมีผลกระทบที่สำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะทบทวนขนาดและระดับของความเสี่ยงที่มีผล
กระทบที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
รวมทั้งทบทวนและเสนอแนะมาตรการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบ
ทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยนำเสนอพร้อมข้อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่ง
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
• บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกเหนือจากการมีคู่มืออำนาจ
ดำเนินการ (Authorization Chart) ที่กำหนดให้มีการแบ่งแยก
อำนาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารในแต่ละระดับในแต่ละหมวดภารกิจของบริษัทไว้อย่าง
ชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้ระบบการควบคุมการใช้อำนาจ
ของบริษัทมีความชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิง

ตรวจสอบได้ และในปี 2552 มีการทบทวนและกลั่นกรองคู่มือ
อำนาจดำเนินการในบางหัวข้อเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งานมากยิ่งขึ้น
• บริษทั กำหนดให้มกี ลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของกฎหมาย
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทต้องถือ
ปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลและกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการติดตามการถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
การถือปฏิบัติตามกฎหมาย มายังสำนักกฎหมายทุกไตรมาส เพื่อ
รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบต่อไป
• จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน
สากล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
มาตรฐานที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ ได้แก่ 
		 • ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
		 • การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับ
			 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน
			 ISO/TS 16949:2009
มาตรฐานที่ดำรงไว้อย่างต่อเนื่อง นับแต่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเป็นครั้งแรก ได้แก่
		 • การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
			 ข้อกำหนด มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)
		 • การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
			 สหภาพยุโรป (CE Mark EN10025-1:2004)
		 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
			

ISO 14001:2004 (Environmental Management

			

System Standard ISO 14001:2004)

		 • 	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
			 TIS 18001-2542 (Occupational Health and Safety
			

Management System)

		 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
			 BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health
			

and Safety Management System)
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มาตรฐานที่ได้รับการรับรองในปี 2552 ได้แก่
		 • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
			 [Thai Labour Standard (TLS 8001-2003)]
		 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นสำหรับต่อเรือ
			 [Class Certification for Ship Building (DNV)]
		 • เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
			 อุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552 ของกรมโรงงาน
			 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม [Standard for
			

Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)]

			

B.E. 2552

ข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information & Communication)
• บริษัทได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ โดยนำระบบบริหาร
ทรัพยากรบริษทั (Enterprise Resource Planning - ERP) มาติดตัง้
และใช้งานตัง้ แต่ปี 2548 เพือ่ ให้การบริหารจัดการ การวางแผนและ
บริหารทรัพยากรของบริษทั มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ จะสามารถรับรู้
สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทนั ที ทำให้สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบงานดังกล่าวได้เชื่อมโยงระบบงานย่อย
ของบริษัทเข้าด้วยกัน ระหว่างระบบบัญชีและการเงิน ระบบการ
จัดหา ระบบวางแผนการผลิต ระบบการขายและการกระจายสินค้า
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี
ระบบการสื่อสาร โดยนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
(Local Area Network - LAN) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
กรุงเทพฯ-บางสะพาน (Wide Area Network - WAN) ระบบอินทราเน็ต
(Intranet) รวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) มาใช้ในบริษัท
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารและรองรับการสืบค้นข้อมูลให้
ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2552 บริษัทได้บำรุง
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพ
สูงยิ่งขึ้นไป
• การสือ่ สารภายในองค์กร บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางสือ่ สาร
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เช่น
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน ผ่านระบบอินทราเน็ต ระบบการประชุม
ทางไกล (Teleconference) ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ให้
ความสำคัญในการสื่อสารกับพนักงานโดยพนักงานสามารถเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน และการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือสามารถส่งคำถามผ่านระบบ
อินทราเน็ตถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ และได้สอ่ื ข้อมูลข่าวสารถึง
พนักงานโดยผ่านสือ่ ต่างๆ ของบริษทั อย่างสม่ำเสมอ ซึง่ หัวข้อเรือ่ งที่
สือ่ สารในปี 2552 จะเน้นถึงสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้ใช้ช่องทางสื่อสารนี้ในการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน พร้อมชักชวนให้พนักงานทุกคน
ร่วมกันมีจิตอาสาตั้งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน
• การสือ่ สารภายนอกองค์กร บริษทั ได้มกี ารสือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ผ้มู ีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
บริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งได้กำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ ผ่านสื่อที่บริษัท
กำหนด  
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
• กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสาย
งาน ในที่ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจำ
ทุกเดือน
• กำหนดให้มีการรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน
ในกรณีที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ จะได้พิจารณาดำเนินการ
แก้ไขทันที
• คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้สรุปรายงานผลการดำเนิน
งานหรือผลการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำตามวาระที่กำหนดไว้เป็น
แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท (Fiduciary Duty) โดยมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ธุรกิจของ
บริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมี
การทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก
ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2552 บริษัทได้รับผลการประเมิน และผลการสำรวจใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ของบริษัท อยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2551
• ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำปี 2552 ตามโครงการ Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2009 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็น
ผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำ
ปี 2552 ของบริษัท อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการยกระดับจาก

ปี 2551 ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก”
เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการกำกับดูแลการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance Committee) ขึ ้ น เมื ่ อ เดื อ นธั น วาคม
2550 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ซึ่งเป็นประธานกรรมการย่อยชุดนี้
ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้มอบหมายให้คณะ
ทำงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธาน ช่วยดำเนินการในรายละเอียด
สำหรับในปี 2552 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี สรุปดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันและได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ทั้งใน
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เรื่องข้อมูล สถานที่ และเวลา นอกเหนือจากการดำเนินการที่ต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทต้องแจ้ง
วันทีก่ ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นการล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่ง
บริษัทมีลำดับการดำเนินการดังนี้
1. การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการ
ประชุม พร้อมนำส่งเอกสารข้อมูลสำคัญทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ รายงานประจำปี
2551 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และหนังสือมอบฉันทะด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ โดยจัดส่งไป
ยังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ล่วงหน้าประมาณ 19 วัน เพื่อ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมต่อให้ผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยข้อมูลที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง
พิจารณาตัดสินใจในที่ประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
เป็นจำนวน 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนได้รับเอกสาร
		 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2552 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการ

เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และยังให้สทิ ธิในการเสนอชือ่ บุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษทั โดยเสนอชือ่ มายังบริษทั ล่วงหน้า ภายในระยะเวลาและตาม
รายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ http://www.ssi-steel.com นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษทั ซึง่ ได้ดำเนินการมาตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
18 โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารกับบริษทั ได้ทางระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address : agm20@ssi-steel.com หรือ
ทางไปรษณีย์มายังบริษัทถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทภายในระยะ
เวลาที่กำหนดไว้และระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อประโยชน์
ในการที่บริษัทจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วย  
		 สำหรับในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ในวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษทั ได้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่
2 พฤศจิกายน 2552 และวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ตามลำดับ 

โดยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
e-mail address : agm21@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์มา
ยังบริษัทภายในระยะเวลาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะผ่านการ
พิจารณาตามกระบวนการทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำหนด และในกรณี
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ หรือกรณีที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เลขานุการบริษัทจะเสนอบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 นี้
ต่อไป รวมทั้งจะได้ชี้แจงและตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
		 • บริษัทได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่
กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ไปพร้อมกับหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางใน
การใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และนับ
ตัง้ แต่การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 1/2547 เมือ่ วันที่
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18 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ ข. ทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งผู้ที่บริษัทกำหนดให้รับมอบฉันทะ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 มีกรรมการอิสระ 2 คน
หรือประธานกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคล
อื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สุดแท้แต่
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • ในปี 2552 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 20 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2552 จัดทีห่ อ้ งสีลม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กรรมการทีเ่ ป็นประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ นอกจากนีย้ งั มี
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย
		 • ในวันประชุม บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการสืบค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง
รอนาน และก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผู้ซึ่งเป็น
ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ
ของบริษัท วิธีในการดำเนินการประชุม และวิธีในการใช้สิทธิลง
คะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
		 • การพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูค้ วบคุม
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้กำหนดไว้
ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมประสงค์
จะเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานจึงจะสามารถเปลี่ยนลำดับระเบียบ
วาระการประชุมนั้นๆ ได้ และเท่าที่ผ่านมาจนถึงปี 2552 ยังไม่เคย
ปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้ง
ยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงรวมหนึ่งในสามจะขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกเหนือจากวาระการประชุมทีก่ ำหนด
ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และบริษัทก็ไม่เคยเพิ่มวาระการ
ประชุมใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
		 • การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบ
วาระการประชุม
		 • ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผ้ถู ือหุ้นได้มีโอกาส
แสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อทีป่ ระชุม โดยมีประธาน
กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และกรรมการ
บริษทั เป็นผูต้ อบคำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
		 • บริษทั ได้กำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 	 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น
				 ที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
	 		 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
				 ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
				 หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
				 บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
				 จะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม (1) นั้น 

				 ลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะ
				 เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
				 ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
			 3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา 

				 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
				 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
				 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด
				 ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
				 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
				 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
		 • เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดทุกครั้งภายหลังการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สาระที่สำคัญในรายงานฯ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริหารบริษทั ทีม่ าเข้าร่วมประชุม รายชือ่ กรรมการบริษทั ทีม่ ไิ ด้
เข้าร่วมประชุม วิธกี ารลงคะแนนเสียง คำแถลง คำชีแ้ จง ข้อสังเกต
คำถามและคำตอบโดยสรุป รวมถึงมติที่ประชุมและคะแนนเสียง
ของแต่ละมติ แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง
		 • บริษทั ได้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมในแต่ละครัง้
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.ssi-steel.com โดยเริม
่ เผยแพร่ตง้ั แต่การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เป็นต้นมา
		 • เลขานุการบริษทั เป็นผูด้ แู ลและจัดเก็บรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สำหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
ภายใน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนธุรกิจฉบับใหม่
ของบริษัท สำหรับปี 2553 - 2555 ทดแทนแผนธุรกิจของบริษัท
ฉบับเดิม เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะเวลา
3 ปีข้างหน้า โดยได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ
(Mission) ของบริ ษ ั ท พร้ อ มกั บ การกำหนดเป้ า หมาย (Goals)
และกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทใหม่ ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ใหม่ของบริษัท มีความสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดังนี้
 	 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอย่างยั่งยืน”
ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชน สังคม และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ให้
มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ
มาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย 

(TIS 18001) เพือ
่ ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารจัดการองค์กรของบริษทั เพือ่ นำไปสูก่ ารเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ใน “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจาก
31 จังหวัด รวม 165 ราย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นสถาน
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
นอกจากนี้ ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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ประเภทรางวัล

จัดโดยหน่วยงาน

เมื่อ

รางวัล Thailand Energy Award 2009 ประเภทผู้บริหารด้านอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานควบคุมดีเด่น

กระทรวงพลังงาน

20 พฤษภาคม 2552

กระทรวงอุตสาหกรรม

14 กรกฎาคม 2552

กระทรวงแรงงาน

18 กันยายน 2552

เกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

21 กันยายน 2552

เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

กระทรวงอุตสาหกรรม

22 กันยายน 2552

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
(The Prime Minister Industry Award : PM Award 2009)

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2552) ประเภทไม่มีสหภาพ
แรงงาน

การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ความสำคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กรที่กำกับดูแล สังคม
และชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการดำเนินงานที่จะส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยบริษัทได้กำหนดวิธีการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เช่น
การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงาน การรับฟังความ
คิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิด
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทาง
เว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับข่าวการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัด
ให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือคณะ
อนุทำงานต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งทางการค้าพนักงาน องค์กรที่กำกับดูแล สังคม และชุมชน
ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ใน
ปี 2552 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น
• สำนักเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในหมวดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า
• คณะอนุทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามปัญหาและ
รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียน
ลูกค้า การจัดประชุมกับลูกค้ารายสำคัญเป็นรายเดือน การสำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า 2 ครั้งต่อปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าบางราย อีกทั้งยังไปให้คำ
ปรึกษาแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนตอบข้อสงสัยหรือให้
คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท  
http://www.ssi-steel.com

ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า
• คณะอนุทำงานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบ ได้ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต มีการแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลให้มีความทันสมัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
โดยการเชิญผูผ้ ลิตวัตถุดบิ จากต่างประเทศ มาประชุมหารือร่วมกัน
กับบริษัทในปี 2552 จำนวน 5 ราย เพื่อทบทวนข้อตกลงทาง
เทคนิคและคุณภาพ (Technical Protocol and Specification) ใน
การพัฒนาชั้นคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและตอบ
สนองกับความต้องการของตลาดมากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุป
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรือ่ งคุณภาพวัตถุดบิ และปัญหา
อื่นๆ ร่วมกัน
• ฝ่ายจัดซื้อ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
		 • เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ข่ า วการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งของ
บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
เพื่อให้คู่ค้าทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับ
บริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท
		 • เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา เพือ่ ให้มผี ขู้ าย ผูใ้ ห้บริการ และผูผ้ ลิตทีม่ ศี กั ยภาพ ทีผ่ ลิต
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการซึง่ สามารถเข้ามาแข่งขัน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
		 • จัดให้มีการสัมมนาและประชุมร่วมกับผู้ขายและผู้ให้
บริการปีละครัง้ โดยจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพือ่ ชีแ้ จงนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท รวมทั้งนโยบายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัท
		 • เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการบริหาร
งานของผู้ขาย จำนวน 4 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้งให้
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าตามที่บริษัท
ต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน
• สายทรัพยากรบุคคลและธุรการได้ดำเนินการตามปรัชญา
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากรว่า
พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสม และจูงใจ

พนักงานทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์
ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ การประกัน
สุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การสนับสนุนในกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทุนการศึกษา สวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงานที่โรงงานบางสะพาน
เป็นต้น และยังมีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ตลอดจนการสื่อสารกับ
พนักงานในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความไว้วางใจระหว่างกัน ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (พ.ศ. 2546 - 2552) นอกเหนือจากนี้
บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานจนได้รับการ
รับรองตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์
มรท. 8001-2546 แล้ว รวมทั้งได้ปรับเพิ่มสวัสดิการเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพสำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบตั กิ าร
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานทุกระดับ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน
• สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม
• คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน ดังนี้
		 • โครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยได้
ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง สำหรับปี 2552 ได้ดำเนินโครงการลดการใช้
พลังงานเพิม่ ขึน้ อีก 4 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ลดได้ เท่ากับ 2,003 ตันต่อปี
		 • โครงการรวบรวมกิจกรรมการลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงทางวิศวกรรมการผลิต การลด
การใช้ทรัพยากร รวมถึงการลดการเกิดของเสียและการนำของเสีย
กลับมาใช้ใหม่
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		 • การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภาย
นอกบริษทั ประกอบด้วยการเผยแพร่ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น
		 • การจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ โครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และโครงการธนาคารขยะ เป็นต้น
		 • โครงการส่งเสริมการลดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยการเสนอแนะให้บริษทั เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เป็นต้น
• ฝ่ายจัดซือ้ ได้มกี ารจัดหารายการสินค้าบางรายการทีอ่ ยูใ่ น
โครงการฉลากเขียว (Green Label) เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หลอด
ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบางรายการ เพื่อเป็นช่องทาง
หนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

• การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมา
จากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability
Insurance)

• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (รวมถึง
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงักและการประกันภัยหม้อไอน้ำ
ระเบิด) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (สำหรับโรงงานขนาด
ใหญ่) [All Risks of Sudden and Accidental/Physical Loss or
Damage (including Machinery Breakdown/Boiler Explosion)
and Business Interruption Insurance (for Major Plants)]

• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (สำหรับ
อาคารสำนักงาน) [Property All Risks Insurance (for Office
Building)]

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ
เมื่อเดือนธันวาคม 2552 บริษัทได้ร่วมกับบริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
จำกัด รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คูค่ า้ และพนักงาน จัดกิจกรรม Thailand Iron Man Mini Marathon
ซึง่ เป็นการแข่งขันเดิน-วิง่ การกุศล “เหล็กไทยร่วมใจดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
ไทย ให้เข้มแข็ง” ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี รายได้ทั้งหมด
จำนวน 1.92 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิ
สมาคม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสในด้านต่างๆ
จำนวน 18 แห่ง
สำหรับมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้
ดำเนินการในบางประการโดยการทำประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครอง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในบางกรณี ได้แก่
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability
Insurance)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยกำกับดูแล
บริษัท จึงได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและ
จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่ งการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือการกระทำ
ทุจริต หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำการ
ฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
หรือการกระทำการที่ขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย
แนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการกระทำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความ
เสียหาย มายังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัททราบ
ถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้บริษัท
นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวาง
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มาตรการป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทำให้การบริหารงาน
โดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะ
กรรมการบริษัท เรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึง
ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัทที่ http://ssi.net ระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ Website : http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้ง
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
บริษัทได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
• ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
		 ที่ e-mail address : ssigcg@yahoo.com หรือ
• ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500
ทัง้ นี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นผูก้ ำหนดกระบวน
การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว กล่าวคือ
กล่ อ งรั บ ข้ อ ความทางระบบไปรษณี ย ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ตู ้ ร ั บ
จดหมายทางไปรษณียเ์ ป็นของผูใ้ ห้บริการภายนอกบริษทั ซึง่ พนักงาน
ไม่วา่ หน่วยงานใดของบริษทั ไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับข้อความหรือ
ตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากประธาน
กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรายงานตรงต่อประธานกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่

มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยคำนึงถึงหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสมควรได้รับทราบข้อมูลจากบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน เนื่องด้วยข้อมูลสำคัญเหล่านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเป็นนัยสำคัญ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้แถลงถึงเจตนาอย่าง
ชัดแจ้งดังปรากฏในข้อ 1 และข้อ 7 ของนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงใน
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้วย  
คือ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดย
ตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชนและ
บุคคลทั่วไป คือ สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
สำหรับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ  
สำนักเลขานุการบริษัท โดยในปี 2552 บริษัทมีการดำเนินกิจกรรม
เพื่อเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทให้แก่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้นผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้
1. สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
• จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และ
ข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.ssi-steel.com เพือ
่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนสามารถเข้า
ถึงข้อมูลบริษทั ได้อย่างสะดวกตลอดเวลา และอย่างเท่าเทียมกัน
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• จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับ
บริษทั เพือ่ สอบถามข้อมูลกับผูบ้ ริหารหรือขอข้อมูลเพิม่ เติมกับบริษทั
ได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : pr-ir@ssi-steel.com และ
สามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
• จั ด ให้ ม ี ก ารประชุ ม นั ก วิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ (Analyst
Meeting) เป็นรายไตรมาส เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทในวันทำการเดียวกันกับวันที่บริษัทได้เปิดเผย
งบการเงินก่อนสอบทาน และในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิด
เผยงบการเงินก่อนตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่สรุปข้อมูลทาง
การเงินรายไตรมาส (Quarterly Update) ของบริษัทให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วย
• จัดให้นักลงทุนประเภทสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ
รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เข้าพบปะกับ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล (One-on-One Meeting) รวม
จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง
• เข้าร่วมโครงการพบปะนักลงทุนสถาบันไทย (Corporate
Roadshow) เพื ่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษ ั ท นำเสนอข้ อ มู ล
บริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
		 • ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ในงาน TISCO
Corporate Day ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
		 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน
2552 ณ สถานที่ทำการของนักลงทุนสถาบันไทย
2. สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
• จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นรายไตรมาสในวันทำการถัด
จากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปทราบ
• จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้รับการ
ติดต่อจากสือ่ มวลชน เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่สอ่ื มวลชนให้รบั ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
• จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัทผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
		 • สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายงานประจำปี
หนังสือแนะนำบริษัท และแผ่นพับ
		 • การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
		 • สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ของ
บริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.com/
360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ
• จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : pr-ir@ssisteel.com

3. สำนักเลขานุการบริษัท
• เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นราย
ไตรมาสและประจำปีก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เปิดเผยรายงานทางการเงินหลังสอบทานและหลังตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• จัดส่งรายงานประจำปี 2551 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
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บัญชีของบริษัท
• เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม
คณะกรรมการ
• คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
		 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั ส่วนคำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้ปรากฏอยูใ่ น
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ หัวข้อที่ (1) การจัดการ สำหรับ
กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 คน มีกรรมการ 

ที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 1 คน คือ นายวิน วิริยประไพกิจ  
ตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีกรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนธนาคาร
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทอีกจำนวน 2 คน คือ นายเพิ่มพูน
ไกรฤกษ์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนายยุกต์
ศุทธรัตน์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
		 คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิด
ชอบในการกำกับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุด
ต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ให้ช่วยศึกษา
และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 6
คณะ ได้แก่
		 1) คณะกรรมการบริหาร
		 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
		 3) คณะกรรมการสรรหา
		 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

		 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ซึ่งคณะกรรมการย่อย ตั้งแต่ชุดที่ 2) ถึงชุดที่ 6) จำนวน
5 ชุด มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการทุกชุด โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนต่างเป็นกรรมการอิสระ ส่วน
คณะกรรมการสรรหามีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ สำหรับ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่ยงั ไม่เป็นกรรมการ
อิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี กรรมการอิสระ 

เพิ่มขึน้ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมต่อไป ส่วนในรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับ
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั ้ ง ของคณะกรรมการย่ อ ยชุ ด ต่ า งๆ ปรากฏอยู ่ ใน
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หัวข้อที่ (1) การจัดการ
		 นอกจากนี้ บริษัทยังมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำ
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
		 ในขณะนี้บริษัทยังมิได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า
ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น
ข้อจำกัดทีท่ ำให้บริษทั ไม่สามารถสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมในการดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ต้องการ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้ามีความจำเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการกำกับดูแลการ
บริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทที่มิใช่ผู้ถือหุ้น
		 ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จดั แบ่งบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญออกจากกัน กล่าวคือ
นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท นายวิทย์
วิริยประไพกิจ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และนายวิน 
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วิริยประไพกิจ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำหนดอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ในข้อ 10
		 อนึง่ การกำหนดระยะเวลาทีก่ รรมการบริษทั จะดำรงตำแหน่ง
ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
บัญญัตไิ ว้ ส่วนการกำหนดระยะเวลาทีก่ รรมการย่อยชุดต่างๆ จำนวน
5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ
เป็นไปตามทีบ่ ริษทั กำหนดวาระละ 3 ปี สำหรับการกำหนดจำนวน
วาระสูงสุดที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ หมาะสมกับภารกิจทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เป็นการล่วงหน้า โดยมีการประสาน
งานเพื่อกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดและ
แจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในบริษทั
ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการ
ประชุมทุก 3 เดือน แต่อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จำเป็นได้ และกรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
ในวาระการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุมโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญ
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ย่อยชุดต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอ
โดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหาร

ระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผน
ทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ด้วย
		 การประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้รบั ทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการติดตาม
ความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็น
อำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผน
งาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในข้อ 14 ซึ่งกำหนดการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดไว้เป็น
การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในปี 2552
ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 6 ครั้ง
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน
และธันวาคม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า ประมาณ 10
วัน ก่อนวันประชุม
		 สำหรับคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมทุกเดือน
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้เช่นกัน
เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า เช่นเดียวกับการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ 3 วัน ก่อนการประชุม
ตามลำดับ ตามประกาศบริษทั เรือ่ ง ข้อกำหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
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		 ในปี 2552 คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ มีการประชุมของ
แต่ละคณะ ดังนี้
		 1) คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมเดือนละครั้ง รวม
จำนวน 12 ครั้ง
		 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง
ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน
และธันวาคม
		 3) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ใน
เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม  
		 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน
2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และธันวาคม  
		 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการประชุมจำนวน
7 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
(2 ครั้ง) และธันวาคม  
		 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน
4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

		 บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน โดยในปี 2552 นี้ มีการ
ประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ของบริษัท โดยหากมีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความสำคัญ คณะ
กรรมการอิสระจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
หรือพิจารณาต่อไปด้วย
		 นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการกำกับ
ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่ม
ย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เรื่องที่จะปรึกษาหารือว่า ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรม ด้าน
การผลิต หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งยัง
ได้มีการปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ
กรรมการบางคนทีม่ ปี ระสบการณ์โดยตรง เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2552 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
ชื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหา

1. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการ

4/6

12/12

2. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
กรรมการ

4/6

10/12

3. นางประภา วิริยประไพกิจ
กรรมการ

0/6

4. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ

6/6

12/12			

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กำหนด
กำกับดูแล
บริหาร
ค่าตอบแทน
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง

2/2		

3/4
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2552 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
ชื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหา

5. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการ

6/6				

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กำหนด
กำกับดูแล
บริหาร
ค่าตอบแทน
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง
2/2		

4/4

6. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
กรรมการอิสระ

6/6		

7. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการอิสระ

3/6						

4/4

8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี ณรงค์เดช
กรรมการอิสระ

3/6		

9. นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการอิสระ

4/6				

10. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการอิสระ

6/6		

11. นายกมล จันทิมา
กรรมการ

6/6			

12. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ

6/6

3/3

6/6

2/2

7/7

3/3		

7/7

6/6

11/12				

6/7

13. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ

6/6

12/12

14. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการ

5/6

15. นายยุกต์ ศุทธรัตน์
กรรมการ

4/6

6/6

3/3

10/12

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือมีภารกิจที่สำคัญมาก
จนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะนำเสนอตามระเบียบวาระ
การประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการย่อยของแต่ละชุด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้

>> 051

SSI Management
SSi Annual Report 2009

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการพิจารณาให้ความเห็น
ชอบเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์
ภารกิจ และพิจารณาอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและ
นโยบายการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
ของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็น
ไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับ
ดูแล
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
ซึ่งต้องพึ่งพาและประสานการทำงานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน
คือ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายจัดการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น
อิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในส่วนของคณะ
กรรมการบริษัทจำเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด ดังนั้น เมื่อปี 2545
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน
15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี้
		 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักดี ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการทีพ่ งึ มีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในการทีจ่ ะต้องรักษา

สิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการของ
ผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับการปฏิบัติและรับทราบ
ข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 1-3 อยู่ในหมวด
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน

		 2. คณะกรรมการบริ ษ ั ท จะกำกั บ ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม
ผู้ถือหุ้นและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 3. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้มี
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั รวมทัง้ ให้มกี ารสือ่ สารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย
ได้ทราบ
		 4. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึง
ถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ
บริษัทและกำกับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติ
ตามบท บัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 4-5 อยู่ในหมวด
• บทบาทของผู้มีส่วน 
ได้เสีย

		 5. คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยจะกำกับดูแลให้มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องความรับผิด
ชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม และติดตามผล
การปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
		 6. คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ดี ถ ึ ง ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นธุ ร กิ จ ของ
บริษัทที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล

ข้อ 6-7 อยู่ในหมวด
• การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
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ประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้นโดยรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี
		 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
		 7. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมี
ความมั่นใจได้ว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของ
บริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
		 8. คณะกรรมการบริ ษ ั ท จะต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1  
ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

ข้อ 8-16 อยู่ในหมวด
• ความรับผิดชอบ   
ของคณะกรรมการ

		 9. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุด
ต่างๆ โดยให้มบี ทบาทและอำนาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจ
พิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ อีก เพื่อให้การบริหารงาน
ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส
		 10. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคล
ผู ้ ด ำรงในตำแหน่ ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการ

บริษทั จะกำหนดอำนาจหน้าทีข่ องแต่ละตำแหน่งให้ชดั เจน นอกจากนี้
ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
และขอบเขตของฝ่ายจัดการ ผู้รับมอบการใช้อำนาจที่แจ้งชัด
		 11. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท
รวมทัง้ กำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้อง
กัน
		 12. คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
		 13. คณะกรรมการบริษทั จะยึดมัน่ ในปรัชญาในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการ
บริษทั และจริยธรรมของพนักงาน รวมทัง้ ให้มกี ารสือ่ สารให้ทกุ ฝ่าย
ได้ทราบ
		 14. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประชุมโดยสม่ำเสมอ
เป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยมีกำหนดการประชุมล่วง
หน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และมีการนำส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษทั เพือ่ ให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 15. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็น
ประจำตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการบริหารมีการ
ประชุมประจำทุกเดือน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
อย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง สำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ย่อยแต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้
โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน และมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อ
ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 16. คณะกรรมการบริษทั จะทำหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ให้เป็นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั สำหรับค่าตอบ
แทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จริยธรรมธุรกิจ
		 บริษทั ได้กำหนดให้มปี รัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ขึ้นเมื่อปี 2543
ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล เรื่องจริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมและการดำเนินการทางจริยธรรม และในปี
เดียวกันนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบในการกำหนด
จริยธรรมของกรรมการบริษทั ด้วย ซึง่ บริษทั ได้รวบรวมและจัดพิมพ์
เป็นคู่มือจริยธรรม รวมทั้งแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยและ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
		 โดยในปี 2552 ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
จริยธรรมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน รวมทัง้ ได้จดั ทำร่างแนว
ปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง

สำคัญหนึง่ ในจริยธรรมของพนักงาน และร่างแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ ง
การดำเนินการทางจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
กำกับดูแลการถือปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทด้วย
		 ในทางปฏิบัติ นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการ
รณรงค์เพื่อให้พนักงานเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญ
ในการถือปฏิบัติตามจริยธรรมและค่านิยมของบริษัทอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท ได้ทำการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ต วารสาร “SSI
Loves All” และผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกลไก
การทำงานของ “คณะอนุทำงานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยม
พนักงาน” และ “คณะทำงานย่อยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรม
และค่านิยมพนักงาน”
		 ในปี 2552 คณะอนุทำงานและคณะทำงานย่อยดังกล่าว
ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม
และค่านิยมพนักงานอย่างทัว่ ถึงทัง้ บริษทั ใน 3 หัวข้อของจริยธรรม
ของพนักงาน คือ “ความยึดมัน่ ในเกียรติภมู สิ ถาบัน” “การประพฤติ
ปฏิบัติตน” และ “การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บังคับบัญชา” โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
		 1. การจัดกิจกรรมสัปดาห์จริยธรรม ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2552 ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และ
สำนักงานโรงงานบางสะพาน ได้แก่
			 • ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
			 • เปิดเพลงจริยธรรม
			 • ประกวดคำขวัญจริยธรรม ตามหัวข้อของ
				 จริยธรรมของพนักงานที่รณรงค์ให้มีการปฏิบัติ
				 ตามในปี 2552
			 • เกมจริยธรรม Lucky Call…Lucky Games
			 • ติดตั้งป้ายค่านิยม SSI ทั่วทั้งโรงงาน
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		 2. การจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้
			 2.1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเพื่อ
เสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน รวมทั้งพัฒนาจิตใจของ
พนักงานให้เกิดความภาคภูมิใจในบริษัท โดย
			 • ร่วมกิจกรรม “ธารน้ำใจ...แด่น้องผู้พิการทาง
สายตา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยคณะ
ทำงานย่อยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (กรุงเทพ)
			 • ร่วมสมทบเงินและสิ่งของบริจาคใน “โครงการ
แบ่งปันเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดทิไล่ป้า อำเภอสังขละ จังหวัด
กาญจนบุรี
			 • รวบรวมทุนน้ำใจช่วยเหลือศูนย์ผปู้ ว่ ย HIV อนาถา
ใน “โครงการเทพรักษ์นิเวศน์” ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำลับล่อ)
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หัวข้อเรื่อง

			 2.2 ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ มุมจริยธรรมบนระบบ
อินทราเน็ตของบริษัท ที่ http://ssi.net เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน เช่น การร่วมรณรงค์
จริยธรรมอันดีของพนักงาน SSI ว่าด้วยเรื่องของการแต่งกายให้ถูก
ตามระเบียบของบริษัท
			 2.3 เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์จริยธรรมประจำ
ปี 2552 และบทสัมภาษณ์พนักงานที่ชนะการประกวดคำขวัญ
จริยธรรมผ่านวารสารภายใน SSI Loves All
		 นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมและสัมมนา ใน
หัวข้อเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้

ช่วงระยะเวลา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
21 กุมภาพันธ์ 2552
ในองค์กรธุรกิจ		
			
			
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
2 ธันวาคม 2552
			
ภาวะผู้นำและความสำเร็จในการบริหาร (Leadership & Business
Success)

16 ธันวาคม 2552

วิทยากร
วิทยากรจาก
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บมจ. บางจากปิโตรเลียม
นายเหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ที่ปรึกษาอิสระทางด้านการวางแผนด้านกลยุทธ์
นายทวี บุตรสุนทร
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหลายด้าน ซึ่งที่สำคัญ ได้แก่ ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ด้านบริการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล ด้านบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงาน ดังนั้น จึงมีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
		 ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ในการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
 	 ปี 2547
• กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด
			 และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดมา
• กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the Extension of Commercial Credit)
			 เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อการค้าของบริษัท
• การรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส นับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1
			 ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข
			 การค้าโดยทั่วไป
•
ปี 2549
			
			
			

แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้วงเงินและ
ประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งกำหนด
เงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้าแต่ละรายด้วย

• การรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่
ปี 2550
			 เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นมา โดยรายงานในรูปแบบเดียวกับที่รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2552

• กำหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย ได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
			 และของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2552

อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีวาระ
การประชุมเพือ่ พิจารณาถึงรายการของธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่
ทำกับบริษทั นัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรม
ดังกล่าว  โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว
• ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
		 รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง การควบคุมภายใน
ของบริษัท
• การบริหารความเสี่ยง
		 รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง การบริหารความเสีย่ ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตามแบบประเมินผลตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี (Board of Directors SelfAssessment Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549
โดยทำการประเมินผลสำหรับปี 2548 และดำเนินการประเมินผล
เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ
บริษทั ยังมิได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคล
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สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลตนเองปีละ
ครั้งเช่นกัน ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจ
สอบประจำปี (Audit Committee Self-Assessment Guide) ตาม
แนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institue of Directors : IOD) และจากสมาคมผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of
Certified Public Accountants : AICPA) โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประเมินผลตนเองตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้รายงาน
ผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจำทุกปี
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
2548 ได้มมี ติอนุมตั ปิ รับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหารจะกำหนดให้เป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ส่วนกรรมการย่อยชุดอื่นจะกำหนดให้เป็นแต่ละครั้งของการประชุม
สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจะได้รับ
ค่ า ตอบแทนในฐานะของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เท่ า นั ้ น จะไม่ ได้ ร ั บ
ค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้พิจารณาค่า
ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษ ั ท ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม สำหรับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานประจำปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่าตอบแทน
และองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
น่าจะอยูใ่ นระดับเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย กล่าวโดย
สรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบด้วย และได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หัวข้อที่ (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2552
ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2552 สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอุตสาหกรรมเหล็ก ซึง่ รวมทัง้ บริษทั
อยู่ในภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องจากปี 2551 กรรมการและพนักงาน
ระดับจัดการขึ้นไปของบริษัทได้ร่วมกันเสียสละปรับลดค่าตอบแทน
ของกรรมการและรายได้ของพนักงานระดับจัดการขึ้นไป รวมถึง
พนักงานสมัครใจไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าทำงานล่วงเวลา
เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อมีส่วนช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึง่ มีทง้ั การอบรม
หรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบันภายนอกเป็น 

ผูจ้ ดั สำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้เข้าอบรม
ในหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หรือสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติคณะกรรมการและประวัติ
คณะผู้บริหารของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและระเบียบด้านการ
บริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติ 

ว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วย
เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา ไว้รองรับด้วย
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ในปี 2552 กรรมการบริษทั ทีค่ รบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
จำนวน 5 คน ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งการพัฒนากรรมการในกรณีนี้จะเป็นไปในลักษณะ
ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่หากเป็นกรณีของกรรมการที่ได้รับการเลือก
ตั้งเข้ามาใหม่ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แนะนำลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษทั พร้อมทัง้ มอบเอกสาร
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ
เช่น คูม่ อื กรรมการ คูม่ อื อำนาจดำเนินการของบริษทั คูม่ อื จริยธรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และอื่นๆ ส่วนกรณีผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัด
ให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทและของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัด
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็น
คู่มือในการทำงานด้วย
แผนสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล
ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession
Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลัง
ของบริษัทในอนาคต โดยกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)
ในตำแหน่งงานหลัก (Key Position)

คณะอนุ ท ำงานวางแผนและพั ฒ นาผู ้ ส ื บ ทอดตำแหน่ ง
(Succession Plan Sub-Committee) ได้ ว างแผนและกำหนด
รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนา
ผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท
ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
ที่สำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาบุคคลดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการ
ปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
การส่งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหาร
บริษัทอื่น
บริษัทได้มีการจัดส่งผู้บริหารของบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง
กรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง ใน
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และในบริษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำกัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ อยู่ โดยบริษทั มีการคิดค่าบริหาร
จัดการจากการส่งผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งฯ จากบริษัทดังกล่าว
ในอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัท
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลเพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้มีการถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายในการกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ได้
กำหนดให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องกรรมการและพนักงานทุกระดับชัน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบหรืออาจได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
มิให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลดังกล่าวอยู่ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาบริษัทได้มี
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

• กรรมการและพนั ก งานจะต้ อ งไม่ ใช้ ข ้ อ มู ล ภายในจาก
รายงานที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพือ่ ประโยชน์ในการลงทุนสำหรับตนเองหรือผูอ้ น่ื นอกจากนีจ้ ะต้อง
ไม่นำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการแนะนำการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ด้วย
		 มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบถึงหน้าที่และ
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ งการเก็บรักษาและป้องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั
• ให้มกี ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน
3 วันทำการนับจากวันทีซ่ อ้ื หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดย
		 • กรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทโดยตรงต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรืออาจขอให้สำนักเลขานุการบริษทั รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แทนก็ได้
			 มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครัง้ ตามวาระการประชุม ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท และเปิดเผยไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
		 • ผู้บริหารอื่น นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แจ้งการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อสำนักกฎหมายของบริษัท
		 มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู ้ บ ริ ห ารอื ่ นของบริ ษัทนอกเหนือจากที่ประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น
• กรรมการและพนักงานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูลหรือครอบครอง
ข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนให้มีความรัดกุม และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
เท่านัน้ รวมทัง้ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน
ยกเว้นการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผูม้ อี ำนาจของบริษทั
หรือเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำนาจของบริษทั ให้เปิดเผยข้อมูล
ภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายในของ
บริษทั ได้
• ระมัดระวังการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยการจำกัด
การรับรู้ข้อมูลเฉพาะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด
โดยใช้หลัก Need-to-know Basis ให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ
ของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยทันทีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มีมติในเรือ่ งดังกล่าว
• ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่าง
เป็นทางการ โดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน มิให้เกิดการได้
เปรียบและเสียเปรียบระหว่างผู้ลงทุน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบโดย
ตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท หรือชี้แจงข้อความ
จริงต่างๆ เพื่อความชัดเจนและป้องกันความคลาดเคลื่อน
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การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ในปี 2552 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด
(มหาชน) ได้บริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากคณะผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของบริษัทผ่านการประชุมรายเดือน นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ตลอดจนพนักงานผู้รับเหมาของแต่ละฝ่ายงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อทำ
หน้าที่ขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย
แยกตามลักษณะอันตรายและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของบริษัท
ด้วย ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานย่อยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้
งานเครน คณะทำงานย่อยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร คณะ
ทำงานย่อยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้บริเวณเตาเผา
เหล็ก ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยทุกคณะ จะมีการจัดทำแผนงาน และ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน ต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ทุกเดือนเช่นเดียวกัน
ตามทีเ่ ครือสหวิรยิ า อำเภอบางสะพาน ได้รบั ความอนุเคราะห์
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์
ชมพูศักดิ์ พูลเกษ และคณะได้เข้าตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในการดำเนินการของบริษัทในเครือสหวิริยา
อำเภอบางสะพาน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการต่างๆ
ในช่วงปี 2551 ต่อเนื่องถึงปี 2552 บริษัทได้นำผลการตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนิน
การมาพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่
การปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และกิจกรรมของบริษัท โดยเน้นส่วน
ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงข้อกำหนดในการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
โดยปรับปรุงในส่วนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้มีความ
สอดคล้องกับความเสี่ยงของพนักงานแต่ละคนมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การปรับปรุงการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้อง

ทุกหน่วยงาน
จัดตัง้ คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
เพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

กั บ ปั จ จั ย เสี ่ ย งของพื ้ นที ่ น ั ้ น ๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากการดำเนิ น
การข้างต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื ้ น ฐานในการติ ด ตามความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย

สำหรับการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน บริษัทได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อทำหน้าที่รับผิด
ชอบ กำหนดแนวทางการตอบสนองเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้น รวมถึงจัดทำแผนการตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน และควบคุมการฝึก
ซ้อมตามแผนดังกล่าว ในปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดแผนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
1. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินภาวะน้ำท่วม
3. แผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินประจำพืน้ ทีโ่ รงเหล็กแผ่นล้างผิวและ 

		 เคลือบน้ำมัน
		 • การเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินของ
			 หม้อต้มไอน้ำ
		 • การเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุต่อภาวะ 

			 ฉุกเฉินก๊าซ LPG รั่วไหล
		 • การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
			 กรดรั่วไหล
4. แผนฉุกเฉินทางรังสี
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ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนและการ
เตรียมความพร้อมดังกล่าวอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ เพื่อการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ดยี ง่ิ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้พนักงาน
ทั้งองค์กรได้แสดงความคิดเห็น โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการสรุป
เพื่อนำเสนอผู้บริหารในการประชุมทบทวนระบบการจัดการฯ โดย
ฝ่ายบริหารภายใต้ข้อกำหนดของระบบฯ เป็นประจำทุกปี
จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบ TIS 18001
ตัง้ แต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั และระบบ OHSAS 18001:2007 ตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารการใช้
ทรัพยากร ตามระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO14001:2004 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการน้ำ บริษทั มีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
ตามข้อตกลงทีม่ กี บั ชุมชน คือ การไม่สบู น้ำมาใช้ในหน้าแล้ง โดยจะ
ไม่สูบน้ำจากคลองบางสะพานในกรณีที่ระดับน้ำต่ำกว่า 2.2 เมตร
ที่บริเวณสถานีสูบน้ำ โดยในปี 2552 บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค
ของพนักงานและกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมและนำไปบำบัด
ให้ได้ตามมาตรฐาน ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการ
ระบายน้ำเสียออกสู่สาธารณะ (Zero discharge) เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรน้ำของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด
การดูแลคุณภาพอากาศ บริษทั ควบคุมการใช้นำ้ มันเชือ้ เพลิง
ชนิดกำมะถันเจือปนต่ำ ไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักใน
การผลิตอย่างเข้มงวด รวมถึง
ควบคุ ม อากาศเสี ย จากการ 

บริษัทจัดการ
เผาไหม้เชื ้ อ เพลิ ง ด้ ว ยระบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และบริหารการใช้ การควบคุมเตาเผาเหล็กแบบ
อัตโนมัติ ทำให้มีการเผาไหม้ที่
ทรัพยากร
ดี แ ละประหยั ด พลั ง งาน ลด
ตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การปลดปล่ อ ยมลพิ ษ อากาศ
ISO14001:2004 ซึ่งได้รับ
ออกสู่บรรยากาศ รวมถึงการ
การรับรองอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน
ติ ด ตั ้ ง ระบบบำบั ด อากาศใน
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บริษัทลดการใช้พลังงานจาก
การผลิตคิดเป็น

การลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง
2,752 ตัน
(Ton CO2)

ระบบควบคุมต่างๆ เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพอากาศทีร่ ะบายออกนอกโรงงาน
ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด
การจัดการด้านกากของเสีย บริษัทใช้กระบวนการควบคุม
กากของเสียโดยเน้นการลดกากของเสียจากแหล่งกำเนิด และใช้
ระบบการคัดแยกกากของเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทางทั้งกากของเสีย
จากพนักงานและจากการผลิต บริษัทได้นำกากของเสียที่ผ่านการ
คัดแยกแล้วนั้น กำจัดด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายเพือ่ นำ
ไปเป็นวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตอื่นๆ ทดแทนการเผาหรือการฝัง
กลบ
นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารดำเนิ นการตรวจติ ด ตามการ
ระบายมลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศและชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่ง
ผลการตรวจสอบในปี 2552 ไม่พบว่ามีค่าการตรวจวัดใดเกิน
มาตรฐาน ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดและมาตรการดำเนินการต่างๆ
บริษัทได้มีการรายงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการที่
กำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั

จะอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม และ
ตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ
และชุมชนอย่างเคร่งครัด

สำหรั บ การตรวจประเมิ น
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ โร ง ง า นจาก
หน่วยงานภายนอกนั้น บริษัทได้
เข้ า ร่ ว มการตรวจประเมิ นตาม
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ร่วมกับอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคณะกรรมการได้
เข้ า ตรวจการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงได้เข้าร่วม
ตรวจสอบการดำเนินงานและพื้นที่โรงงานขณะปฏิบัติงานจริง
ร่ ว มกั บ ตั ว แทนชุ ม ชน ผู ้ น ำท้ อ งถิ ่ น และหน่ ว ยงานราชการที ่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้รับ คือ บริษัทได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน และได้
รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความ
ตั้งใจจริงในการควบคุมดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
เป็นอย่างดี
ในส่วนกิจกรรมการลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประจำปี 2552 คณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นคณะทำงานหลัก ได้มีการ
ดำเนินกิจกรรมผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการลดการสูญเสีย
พลังงานของระบบ Descaling System โครงการติดตั้งระบบ
ควบคุมความเร็ว Motor Pump CP002 D โครงการติดตั้ง Dry
Diaphragm Furnace 2 และโครงการใช้หลังคาโปร่งใสที่สายการ
ผลิตเหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน้ำมัน ทั้งนี้ จากการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทลดการใช้พลังงานจากการผลิต
คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,752 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (Ton CO2)
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การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงานตาม
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ด้วยการดำเนินงานต่อเนื่องจากการวางรากฐานของระบบ
มาตรฐานแรงงานไทยในปี 2551 จนถึงปี 2552 บริษัทได้มุ่งพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้การเกิดความยั่งยืนของ
ระบบอย่างแท้จริง จึงมีวางการแผนงาน และมีดำเนินงานตาม
แผนถึง 6 แผนงาน ประกอบด้วย แผนการปรับปรุงสวัสดิการ
แผนการปรับปรุงด้านแรงงาน แผนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
แผนการฝึกอบรม แผนการตรวจติดตาม และแผนการประเมิน
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
มาตรฐานแรงงานไทยของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ จากการดำเนิน
งานอย่างแข็งขันของทีมงาน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในองค์กร จึงทำให้สามารถดำเนินการตามแผนงาน
สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

มุ่งเน้นการสร้าง
แรงงานสัมพันธ์
โดยการสื่อสาร
แบบสองทาง

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทได้
มุ่งเน้นการสร้างแรงงานสัมพันธ์
การสื่อสารหลากหลายช่องทาง
ให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้น
การสือ่ สารแบบสองทางเพือ่ รับฟัง
นำมาสู่การปรับปรุงในทุกด้าน
และส่งผลให้บริษัทได้รับ
ความคิดเห็นของพนักงานในด้าน
การรับรองระบบมาตรฐาน
ต่ า งๆ จนนำมาสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง
แรงงานไทย (มรท. 8001-2546)
ระดับสมบูรณ์
กระบวนการทำงาน การปรับปรุง
สวัสดิการความเป็นอยูข่ องพนักงาน
ที่ดีขึ้น รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างทั่วถึง ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากฝ่าย
บริหาร และความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ ส่งผลให้บริษัทได้รับ
การรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับ
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 จากกรมสวัสดิการ และ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ร่วมรับผิดชอบสังคม
“สร้างผลตอบแทน สร้างความเข้มแข็ง”
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ
ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และได้รเิ ริม่ โครงการใหม่ๆ ตามแนวทางแห่งการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ทีม่ งุ่ เน้น
การส่งเสริมและพัฒนาสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนใน
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของเอสเอสไอในนาม “เอสเอสไออาสา”
ร่วมส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี ร่วมดูแลทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมกว่า 30
โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ในปี 2553 - 2555 บริษัทได้
ประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผล
ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” ที่ยังคงเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่วแน่อีกด้วย

สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม-ผู้ด้อยโอกาส
• กิจกรรมเดินวิง่ การกุศล Thailand Iron Man Mini Marathon
2009 โดยความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กอีก 3
รายเพื่อนำเงินรายได้กว่า 1.9 ล้านบาทไปช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กร มูลนิธทิ ท่ี ำงานช่วยหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ กิ าร
18 แห่ง กิจกรรมนี้พัฒนามาจากกิจกรรม “SSI Mini Marathon
2008”

• โครงการเอสเอสไอสร้างครูพระดาบส เป็นโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบสที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับการ
ศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงเพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและสร้าง
ประโยชน์ ให้ ก ั บ มู ล นิ ธ ิ ท ั ้ ง ในรู ป แบบของการเป็ นครู ผู ้ ส อนหรื อ
หัวหน้าหน่วยงานในการสร้างศิษย์รุ่นต่อไป
• โครงการเกษตรสมัยใหม่เอสเอสไอร่วมใจราชประชานุเคราะห์ โดยมุง่ หวังให้นกั เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้เรียนรู้
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ปลูกพืชแบบไร้ดินจากการปฏิบัติ

สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มกับ
ลูกค้า สร้างกำไร
สม่ำเสมอ
สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของเอสเอสไอ ที่ยังคงเน้นย้ำ
เจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างแน่วแน่

งานจริง เพือ่ ให้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตใน
อนาคต และสามารถพัฒนาเป็น
โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กนักเรียน โครงการเสริมรายได้
ให้กบั ทางโรงเรียน ตลอดจนเป็น
ต้นแบบการเกษตรสมัยใหม่ให้
กั บ ชาวบ้ า นในชุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น
โดยในปี 2552 นี้บริษัทได้รับ
ความอนุเคราะห์จากมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ให้ ด ำเนิ นกิ จ กรรม
ปลูกพืชไร้ดินให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

• โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมทำกิจกรรม
และดำเนินการช่วยเหลือสังคมชุมชนในเขตอำเภอบางสะพาน
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เพือ่ สร้างความภูมใิ จในตนเองให้กบั พนักงาน โดยในปี 2552 ทีผ่ า่ นมา
พนักงานได้อาสาทำงานเพือ่ ชุมชนและสังคมคิดเป็น 8,540 ชัว่ โมงงาน
• โครงการศิลป์สานฝันปันน้ำใจ เอสเอสไอชวนน้องรักษ์น้ำ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหา
ทางสังคม ให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวาดภาพจากศิลปิน
ทางด้านศิลปะ ใช้จินตนาการสร้างผลงานของตนเอง อันเป็น
แนวทางหนึ่งของศาสตร์แห่งศิลปะบำบัด (Art Therapy)
• “เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม” โดย บริษัท
ร่วมกับเครือสหวิรยิ า จะจัดขึน้ เพือ่ สร้างขวัญและกำลังใจให้ครอบครัว
ผูป้ ระสบภัย และให้การช่วยเหลือเพิม่ เติม ด้วยการมอบเงินสมทบทุน
ธนาคารหมูบ่ า้ น ซึง่ บริษทั เคยมอบเงิน 6 ล้านบาท ให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเดือนธันวาคม 2548

ระดับวัตถุดิบ “เหล็ก” ให้เป็นวัสดุในการก่อสร้างที่พักอาศัย
กระตุ้นวงการออกแบบในการตื่นตัวและใช้เหล็กในการออกแบบ  
การสร้างองค์ความรู้ของนวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้าง
ด้วยเหล็ก สร้างชุมชนของคนในแวดวงที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนนักโลหะวิทยายอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ
ทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรม ตามรอยแม่ ดูแลทะเลไทย : เหล็กไทยร่วมใจ
รักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล โดยอาศัยวัสดุจากอุตสาหกรรมเหล็กในการเพิ่มพื้นที่อยู่
อาศัยให้กับสัตว์น้ำ

พัฒนาเหล็กเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชิวิต
• โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “SSI Steel House
Contest 2008” บริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการนี้ เพื่อยก

• สนับสนุนโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบ
รางวัลแด่บุคคลที่ทำความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป
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ร่วมรับผิดชอบชุมชน
“คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อชุมชนยั่งยืน”
เอสเอสไอได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในด้านการพัฒนา
การศึกษา จิตอาสาของพนักงานในนาม “เอสเอสไออาสา” การ
ส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยทีด่ ี การร่วมดูแลทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
37 โครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของการเป็น
พลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มี
ส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและ
สังคมในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
บริ ษ ั ท ได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียงครบถ้วนในสามมิติ คือ การ
พัฒนาครู นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนที่บางสะพาน
มีโอกาสทางการศึกษาใกล้เคียงเขตเมืองใหญ่

• โครงการพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์
เขต 1 จัดโครงการสัมมนาความรู้ในหัวข้อสำคัญต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง
• มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน บริษัทและเครือ
สหวิรยิ าได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนโรงเรียนในเขตบางสะพาน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องทุกปี ในปีที่
ผ่านมาได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน รวม 225 ทุน
และทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่องจนจบอีกปีละ 6 คน
• โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนบางสะพาน
วิทยา  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอำเภอในฝัน

เอสเอสไอ
ได้ดำเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนา
ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ทั้งบริษัท พนักงาน
ประชาชนในชุมชน
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ
37 โครงการ ด้วยมุ่งหวัง
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนและสังคมในการดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข

• โครงการสนับสนุนทุน
อุดหนุนโครงการสอนสองภาษา
ครูพิเศษสำหรับนักเรียนระดับ
อนุ บ าล ครู พ ิ เศษสอนภาษา
อังกฤษและดนตรี ให้แก่โรงเรียน
ในชุมชน
• โครงการประกวดวาด
ภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี
โดยจั ด การประกวดวาดภาพ
ศิลปะเด็กประจำปี ซึง่ จัดต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2552
ให้กบั นักเรียนทุกระดับชัน้ ในเขต
บางสะพาน ผลงานของเยาวชน
เหล่านีจ้ ำนวนหนึง่ ได้ถกู คัดเลือก
ส่งประกวดต่อในระดับนานาชาติ
ต่อไป
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• โครงการแปลงเกษตรอินทรีย์แบบใช้วัสดุปลูกแทนดิน
(Substrate Culture) เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ มี
ทักษะประสบการณ์การทำการเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบใหม่ๆ
และได้ผลผลิตปลอดสารพิษสำหรับนำมาบริโภคเป็นอาหารกลางวัน
ภายในโรงเรียน ส่วนทีเ่ หลือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กบั โรงเรียน
เพื่อนำไปเป็นต้นทุนในการผลิตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
• โครงการ TO BE ENGINEER จัดโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วศิ วกรรุน่ เยาว์ ให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ตุ สาหกรรมเหล็ก
และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
• โครงการสหวิริยาซัมเมอร์แคมป์โดยรับสมัครเยาวชน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่สนใจ เพื่อร่วมกิจกรรมค่าย
ความรู้ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ผ่านทักษะ
กระบวนการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
• โครงการค่ายภาษาอังกฤษเยาวชนบางสะพานหรือ

SSI

ENGLISH CAMP

• โครงการส่งเสริมคนเก่งบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ หรือ
โครงการคณิตคิดประลอง “เครือสหวิริยา ชาเลนจ์ ครั้งที่ 1” โดย
ผู้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนของอำเภอบางสะพานในการแข่งขัน
คณิตคิดประลองระดับประเทศต่อไป

พัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
20 ปีทบ่ี ริษทั เข้าไปดำเนินอุตสาหกรรมในเขตอำเภอบางสะพาน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
บริษัทได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่
• โครงการ “ธนาคารปุย๋ อินทรีย์ ก้าวย่าง อย่างยัง่ ยืน” โดย
เป็นการคัดเลือกกลุม่ เกษตรกรในเขตอำเภอบางสะพานเข้าร่วมโครงการ
ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยเงินสนับสนุนจากทางบริษัท ภายหลัง
จากจำหน่ายให้กับเกษตรกรก็จะนำกำไรส่วนหนึ่งสะสมไว้ ส่วนที่
เหลือนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง
โครงการดังกล่าวพัฒนามาจากโครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋ อินทรีย์
ในรูปแบบสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการมาหลายปี
• โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการเกษตร การเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการเพิ่มรายได้ โดยร่วมมือกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ อำเภอ จัดอบรมเสริม
ความรู้ด้านให้เกษตรกรได้พัฒนาการผลิตและเพิ่มรายได้ในอาชีพ
• การร่วมพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านสายเพชร ชึ่งเป็นหมู่บ้าน
ตัวอย่างในการบริหารจัดการด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ  

>> 067

SSI Management
SSi Annual Report 2009

พอเพียงและผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไป
• สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญีป่ นุ่ จากกลุม่ อาชีพสตรีบา้ นปอแดง สำหรับ
ใช้เป็นของขวัญมอบให้แก่ลูกค้าและบุคคลในหน่วยงานต่างๆ
ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต ยังได้รว่ มมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดำเนิน
กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อีกด้วย
• โครงการพัฒนาป่าชายเลนแม่รำพึง บริษทั ร่วมมือกับสถาน
ศึกษาทีอ่ ยูร่ อบวนอุทยานแม่รำพึงจัดโครงการปลูกป่าชายเลน โดย
จัดเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรียนด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก
หวงแหนรักษาและร่วมกันเป็นเจ้าของป่าอย่างเป็นรูปธรรม   

• โครงการเอสเอสไอรักษ์ชายหาด เป็นกิจกรรมร่วมแรง
ร่วมใจกันของพนักงานบริษัท และในเครือสหวิริยา ในการทำ
ความสะอาดเก็บขยะชายหาดบางสะพานตลอดแนวเป็นประจำทุกปี
• โครงการค่ายครูเทคโนโลยีสะอาด เป็นโครงการสิง่ แวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เทคโนโลยีสะอาดนำมาประยุกต์ใช้ภายใน
โรงเรียนและชุมชน
• โครงการค่ายนักอนุรกั ษ์รนุ่ เยาว์ โดยความร่วมมือกับกลุม่
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในเขตบางสะพานให้ความรู้กับตัวแทน
นักเรียน ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติเชิงวิทยาศาสตร์การอนุรกั ษ์
• โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอสำหรับสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนใน
ท้องถิน่ มีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการครูเทคโนโลยีสะอาด
ส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น อาศัย
อยูร่ ว่ มกันด้วยความถ้อยทีถอ้ ยอาศัยบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมประเพณี
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อันดีงามตลอดมา ในฐานะพลเมืองทีด่ ขี องสังคมบางสะพาน บริษทั
จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่ได้
รับความเดือดร้อน และดำรงไว้ซง่ึ ศาสนาและวัฒนธรรมไทยทีด่ งี าม
ได้แก่  
• การช่วยบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติ ใน
ปี 2551 ได้เกิดอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาว
บางสะพาน บริษัทได้ร่วมกับเครือสหวิริยาจัดกำลังพนักงานและ
เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน   
• การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรมโดยได้สนับสนุน
การบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กบั วัดในชุมชน ร่วมกิจกรรม
ศาสนาและประเพณีสำคัญในท้องถิ่นต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ที่สร้างคุณค่าทางศาสนาและจารีตประเพณีไทย
• การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาชุมชน อาทิ สนับสนุนเตียงรับบริจาคโลหิตให้กับหน่วย
กาชาด กิจกรรมวันลอยกระทง งานอเมซิง่ บางสะพาน งานส่งเสริม
การท่องเที่ยวบางสะพาน
• โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชนเขต
อำเภอบางสะพาน ให้แก่กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ วัยรุน่ และกลุม่ วัยทอง
สนับสนุนการกีฬาเพื่อคนในชุมชนแข็งแกร่ง
กีฬาไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยังช่วยเสริม
สร้างทัศนคติและจิตใจที่ดีงาม บริษัทจึงส่งเสริมการจัดกิจกรรม
กีฬาทั้งในหมู่พนักงาน นักเรียน และประชาชนรอบโรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่
• จัดแข่งขันกีฬาภายในพนักงานประจำปี การแข่งขันกีฬา
ตามฤดูกาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเสริมสร้างจิต
วิญญาณของการร่วมแรงร่วมใจ  

• จัดแข่งกีฬาระหว่างพนักงานบริษทั กับเจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกับชุมชนรอบโรงงาน
• สนับสนุนการจัดกีฬานักเรียนท้องถิน่ กีฬานักเรียนเยาวชน
“บางสะพานเกมส์” บริษัทได้ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
ประจำปีของนักเรียนบางสะพานประจำปี   
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า บริษัท
ได้ดำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชนมาอย่างยาวนาน และพัฒนา
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับพันธกิจในการสร้างความแข็งแกร่งให้
กับกิจการ และได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการทำงานจากภายในองค์กรและภายนอกมา
ประยุกต์ใช้ขยายผลอย่างต่อเนือ่ งไม่สน้ิ สุด เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการ
สร้างเสริมสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนตลอดไปจนถึงประเทศชาติให้
แข็งแกร่งสืบต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริษัท
:
		
ชื่อย่อ
:
		
เลขทะเบียนบริษัท
:
Web Site
:
ประเภทธุรกิจ
:
		
		
ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานใหญ่
:
		
สำนักงานโรงงาน
:
		
		

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เอสเอสไอ
SSI
0107537000688
http://www.ssi-steel.com
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี
และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี
โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82 โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20 โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ทุนจดทะเบียน  		 จำนวน 13,101,500,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  		 จำนวน 13,101,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ			
1 บาท
ทุนชำระแล้ว  		 จำนวน 13,101,280,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  		 จำนวน 13,101,280,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ			
1 บาท
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ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ของนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82
โทรสาร  0-2236-8890, 0-2236-8892

ให้บริการงานซ่อมบำรุง
งานออกแบบ
และงานควบคุม
ทางด้านวิศวกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0323-32
โทรสาร  0-2236-7046, 0-2236-7057

กิจการเดินเรือ
ที่ใช้กำลังสูง
กิจการขนถ่ายสินค้า
สำหรับเรือเดินทะเล

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0300
โทรสาร  0-2630-0320-2

ผลิตเหล็กแผ่น
รีดเย็นชนิดม้วน

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนหุ้นสามัญ อัตราส่วน
หุ้นละ
ที่จำหน่ายได้แล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ
(%)
(บาท)
(หุ้น)

75,000,000

10

7,500,000

99.99  

400,000,000

10

40,000,000

51

10,703,000,000

10

1,070,300,000

50.15
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
1. นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ 80 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (วันที่ 4 ธันวาคม 2540 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
0.016 (2,100,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก (สาขาบริหารธุรกิจ), University of Wisconsin, U.S.A.
เกียรติคุณทางวิชาการ
• ศาสตราพิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 55/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2543 - 2546 •
		
2540
•
		
•
2535 - 2540 •
		
•
		
		
•

ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร  
ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน
กรรมการ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552

4/6 ครั้ง
12/12 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

2. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 74 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
น้องชายนางประภา วิริยประไพกิจ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี (วันที่ 21 มกราคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : 
0.00000076328 (100 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ  
		 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประสบการณ์
2533 - 2546 •
		
2525 - 2543 •
2525 - 2541 •

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
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กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
		 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
• กรรมการ บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552

4/6 ครั้ง
10/12 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. นางประภา วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท 
อายุ 79 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
พี่สาวนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี (วันที่ 21 มกราคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
0.00000076328 (100 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์,
		

Medford University, U.S.A.

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์  
		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์
2533 - 2544 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
2533 - 2541 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
		 (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
• กรรมการ บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552

0/6 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

4. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
อายุ 76 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี (วันที่ 1 มีนาคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 24)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 20/2008)
 		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2535 - 2536 •
•
•
2531 - 2535 •
2529 - 2531 •
		
2527 - 2529 •
		
2525 - 2527 •
		

ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
3/4 ครั้ง
6/6 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้
			 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

5. นางเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2541 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโททางการบัญชี Master in Professional Accounting
		

The University of Texas at Austin

•
•
•
•
		

ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกียรติคุณทางวิชาการ
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher Course 5/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• กรรมการบริหาร สมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงต่างประเทศ
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
• ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
		 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
• คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

3/6 ครั้ง
3/4 ครั้ง
6/6 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้
			 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 71 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี (วันที่ 1 มีนาคม 2537 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง),
 		 Northwestern University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
		 (FND 24/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2549 - 2551 •
		
		
2546 - 2551 •
2544 - 2546 •
		
2540 - 2551 •
		

กรรมการ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทหารไทย จำกัด
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2539 - 2544 •
		
		
2530 - 2534 •
		
		

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที. แลนด์ จำกัด
• กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• นายกสภามหาวิทยาลัย
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

3/6 ครั้ง
3/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้
			 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

7. นายทวี  บุตรสุนทร
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
อายุ 70 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
		 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ
		

(AMP - The Advanced Management Program) Harvard University,

		

Graduate School of Business Administration, U.S.A.

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 3)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2547 - 2552 •
		
2545 - 2546 •
		
2543 - 2546 •
		
2542 - 2545 •
2535 - 2542 •
		

ประธานกรรมการ
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
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ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
• กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐยูกันดาประจำประเทศไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มี-

8. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา

การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4/6 ครั้ง
2/4 ครั้ง
2/2 ครั้ง
7/7 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้
			 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

อายุ 70 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (วันที่ 29 เมษายน 2542 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
2540 - 2542 • เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2538 - 2540 • ผู้อำนวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 4
 		 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง
6/6 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง
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ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประสบการณ์
2537 - 2538
2535 - 2537
2533 - 2535
2527 - 2533

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้
			 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ ศาลปกครองสูงสุด
• กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• นายกสภามหาวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
• ประธานกรรมการวิทยาลัยโตโยต้าเอ็นจิเนียริ่ง
• กรรมการที่ปรึกษา กรมศิลปากร
• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• อาจารย์พิเศษ โรงเรียนการประชาสัมพันธ์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

9. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 73 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาสถาบันศิลป์ โรม อิตาลี
• ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•
•
•
•

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมศิลปากร

การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
2/2 ครั้ง
4/4 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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10. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา 
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 71 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2541 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว :
0.0081 (1,070,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		

(Board & CEO 1/2003)

		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2543 - 2545 •
		
2541 - 2543 •
2541
•
2539 - 2541 •
2538 - 2542 •
		
2536 - 2541 •

ประธานกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รองปลัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
		 บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร
		 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
3/3 ครั้ง
7/7 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 70 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (วันที่ 29 เมษายน 2546 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : -ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Michigan State University, U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• การสัมมนาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
		 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ประสบการณ์
2533 - 2542 •
		
•
		
2529 - 2541 •
		
2527 - 2542 •
2526 - 2542 •
		

กรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• รองประธานกรรมการ  
		 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ
		 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการและกรรมการบริหาร
		 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
12/12 ครั้ง
2/2 ครั้ง
3/4 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

12. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท 
อายุ 58 ปี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 3/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพื้นฐาน Understanding the Fundamental of Financial
		

Statements (UFS 12/2007)

		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2550 - 2552 • ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2542 - 2549 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มจัดการทรัพย์สิน
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

5/6 ครั้ง
0/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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13. นายยุกต์ ศุทธรัตน์
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

14. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

อายุ 47 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี (วันที่ 11 สิงหาคม 2551 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
		 Oklahoma City University, Oklahoma, U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประสบการณ์
2535
•
		
2530 - 2534 •
		
		
		

วานิชธนากรอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด
Management Trainee,

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ฝ่ายธุรกิจบริการ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ SME
		 ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและกรรมการบริหาร
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

4/6 ครั้ง
10/12 ครั้ง
0/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 

อายุ 60 ปี  	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 
บุตรนางประภา วิริยประไพกิจ และหลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี (วันที่ 24 เมษายน 2538 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์,
		 Portland State University, Oregon, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา,
		 Portland State University, Oregon, U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประสบการณ์
2539 - 2544 •
2535 - 2552 •
2534 - 2543 •
2533 - 2541 •
		

กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการและกรรมการบริหาร
		 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/12 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	
1/1 	 ครั้ง
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ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

15. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
อายุ 39 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 
บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ และหลานนางประภา วิริยประไพกิจ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 		 มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 20/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2542 - 2546 •
		
2539 - 2548 •
2535 - 2552 •

กรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
		 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
• กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2552       	

6/6 ครั้ง
12/12 ครั้ง
1/1 	 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
		 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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ประวัติคณะผู้บริหาร
1.		 นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
		 มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 20/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2542 - 2546 •
				
2539 - 2548 •
2535 - 2552 •

กรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ าเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด

2.		 นางสาวสุณีย์ วัฒนผลมงคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี 
อายุ 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
		 University of Texas at Arlington, U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
		 (DCP 117/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2552 - ปัจจุบัน •
				
2538 - 2551 •
				
2535 - 2538 •
				

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)

3.		 นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ  
อายุ 51 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์
2531 - 2534

•

Trading Manager

บริษัท ไทปัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด

4.		 นายนาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบสังคม 
และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2546 - 2550 •
				
2534 - 2546 •
				

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลาง
เครือพิกุลทองล่ำซำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
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5.		 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
อายุ 43 ปี 

  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2552 - ปัจจุบนั •
				
2548 - ปัจจุบนั •
				
2534 - 2535 •

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จำกัด

6.		 นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DCP 22/2002)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2551 - ม.ค. 2553 •
				
				
2538 - 2539 •
				

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  
บริษทั แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิง้ จำกัด

7.		 นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 60/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DCP 84/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
		 (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2549 - ปัจจุบัน •
2547 - ปัจจุบัน •
				
2544 - ปัจจุบัน •
				
2548 - ม.ค. 2553 •
2543 - 2548 •
				
2540 - 2543 •
				

รองประธานกรรมการ บริษทั ชูไก จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำกัด
General Manager - Sales & Marketing

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด

8.		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่่
อายุ 40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์
2552 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 สายการเงินและบัญชี
				 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

>> 085

Other Relevant Information
SSi Annual Report 2009

9.		 นายจิร โชตินุชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 42 ปี

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขา Comparative and International Law,
		

University of IOWA, U.S.A.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2547 - ปัจจุบัน •
				
2543 - 2550 •
				

11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

กรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด

10. นางวรรณี สิริกาญจน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DCP 13/2001)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP 5/2005)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2531 - 2541 • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
				 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (DCP 15/2002)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ
		 (CSP 5/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2531 - 2536 •
				
2528 - 2536 •
				

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
นักวิจัยอาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2551
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2552
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง)
ระหว่างปี 2552
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

2,100,000 หุ้น

2,100,000 หุ้น

-

1.

นายมารวย ผดุงสิทธิ์
คู่สมรส นางพิทยา ผดุงสิทธิ์

2.

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ

100 หุ้น

100 หุ้น

-

3.

นางประภา วิริยประไพกิจ

100 หุ้น

100 หุ้น

-

4.

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

-

-

-

5.

นางเกษรี ณรงค์เดช

-

-

-

6.

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

-

-

-

7.

นายทวี บุตรสุนทร

-

-

-

8.

นายประทีป บุปผาอินทร์

-

-

-

9.

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

-

-

-

10.

นายกมล จันทิมา

1,070,000 หุ้น

1,070,000 หุ้น

-

11.

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

-

-

-

12.

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

-

-

-

13.

นายยุกต์ ศุทธรัตน์

-

-

-

14.

นายปิยะ วิริยประไพกิจ

-

-

-

15.

นายวิน วิริยประไพกิจ

-

-

-

16.

นางสาวสุณีย์ วัฒนผลมงคล

-

-

-

17.

นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง

-

-

-

18.

นายนาวา จันทนสุรคน

-

-

-

19.

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

960,000 หุ้น

1,160,000 หุ้น

200,000 หุ้น

20.

นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร

-

-

-

21.

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

1,410,000 หุ้น

1,100,000 หุ้น

(310,000 หุ้น)

22.

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

-

-

-

23.
		

นายจิร โชตินุชิต
คู่สมรส นางจันทร์ทิวา โชตินุชิต

200,000 หุ้น

600,000 หุ้น

400,000 หุ้น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2552
1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบีย้ ประชุมทีไ่ ด้จา่ ยให้แก่กรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งขึ้น ตามอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2548 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2551 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) (1.1) ประธานกรรมการบริษัท
31,250 บาท/เดือน
			 กรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
		 (1.2) ประธานกรรมการบริหาร
18,750 	บาท/เดือน
			 กรรมการบริหาร  	
15,000 บาท/เดือน
		 (1.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาท/ครั้ง
			 กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
		 (1.4) ประธานกรรมการ
			 กำหนดค่าตอบแทน
12,500 บาท/ครั้ง
  			 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ครั้ง
		 (1.5) ประธานกรรมการสรรหา
12,500 บาท/ครั้ง
  	     	 กรรมการสรรหา
10,000 บาท/ครั้ง
		 (1.6) ประธานกรรมการ
			 กำกับดูแลกิจการที่ดี
12,500 บาท/ครั้ง
  	     	 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 10,000 	บาท/ครั้ง
		 (1.7) ประธานกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยง
12,500 บาท/ครั้ง
  			 กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้
รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและ
เวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ใน
ฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการงานของบริษัทในลักษณะเต็ม

เวลา ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกคนละ 300,000.- บาทต่อเดือน
และ 200,000.- บาทต่อเดือน ตามลำดับ สำหรับประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษากิจการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทอีก 10,000.- บาทต่อเดือน
1.3 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000.- บาท ตามอนุมัติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สำหรับ
กรรมการบริษัทคนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกัน
บางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิด
ในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุก
คนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงิน
เท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกัน
ชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่
กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะของพนักงานบริษทั เท่านัน้ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการแต่อย่างใด
1.5 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการ
หรือโบนัสประจำปี
		 (1) การจ่ า ยเงิ น บำเหน็ จ กรรมการจะจ่ า ยเมื ่ อ มี ก าร
จัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จ
กรรมการในปีนั้นๆ
		 (2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการ
ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
		 (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้
จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาทีด่ ำรงตำแหน่ง
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ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง
1.5 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้พจิ ารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติด้วยความสมัครใจของกรรมการทุก
คนให้ทำการปรับลดค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ โดยมอบ
อำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความ
เหมาะสมต่อไป ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น
สมควรให้ปรับลดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบีย้ ประชุมทีไ่ ด้จา่ ยให้แก่กรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ปรับลดจากหลักเกณฑ์
ปัจจุบันลงในอัตราร้อยละ 20 เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2552 ดังนี้
		 (1.1) ประธานกรรมการบริษัท
			 ให้ได้รับ
25,000 บาท/เดือน
			 กรรมการบริษัท
			 ให้ได้รับ
20,000 บาท/เดือน
		 (1.2) ประธานกรรมการบริหาร
			 ให้ได้รับ
15,000 บาท/เดือน
			 กรรมการบริหาร
			 ให้ได้รับ
12,000 บาท/เดือน
		 (1.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 ให้ได้รับ
15,000 	บาท/ครั้ง
			 กรรมการตรวจสอบ
			 ให้ได้รับ
12,000 บาท/ครั้ง
		 (1.4) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
			 ให้ได้รับ
10,000 บาท/ครั้ง
			 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
			 ให้ได้รับ
8,000 บาท/ครั้ง

		 (1.5) ประธานกรรมการสรรหา
			 ให้ได้รับ
10,000 บาท/ครั้ง
			 กรรมการสรรหา
			 ให้ได้รับ
8,000 บาท/ครั้ง
		 (1.6) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 ให้ได้รับ
10,000 บาท/ครั้ง
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
			 ให้ได้รับ
8,000 บาท/ครั้ง
		 (1.7) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
			 ให้ได้รับ
10,000 บาท/ครั้ง
			 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
			 ให้ได้รับ
8,000 บาท/ครั้ง
2. ให้ปรับลดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการงานของ
บริษัทฯ ในลักษณะเต็มเวลา จากหลักเกณฑ์ปัจจุบันลงคนละ
100,000.- บาทต่อเดือน ดังนั้น ค่าตอบแทนที่ประธานกรรมการ
บริษัทฯ จะได้รับเป็นเงิน 200,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทน
ทีป่ ระธานกรรมการบริหารจะได้รบั เป็นเงิน 100,000.- บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
3. นอกจากการปรับลดค่าตอบแทนเป็นการชั่วคราวระยะ
เวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ตามข้อ 1 และข้อ 2
ดังกล่าวแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนประการอื่นให้แก่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ให้ ค งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้วทุกประการ
สำหรับในปี 2552 ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 รับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จ
กรรมการสำหรับปี 2551 ให้แก่กรรมการบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 และ 4 ส่งผลให้ราคาน้ำมันและเหล็กมีความผันผวน
อย่างรุนแรง ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจำนวนสูงมาก
บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการ
ประจำปี ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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(หน่วย : บาทต่อปี)

รายชื่อคณะกรรมการ
และตำแหน่ง

ค่าเบี้ย
ประชุมรวม

ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

บำเหน็จ
กรรมการ
ปี 2551

รวมค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน

1.

นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

499,500

3,000,000

4,700

-

3,504,200

2.

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

472,500

1,800,000

1,500

-

2,274,000

3.
		

นางประภา วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท

270,000

-

1,500

-

271,500

4.
		
		
		

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา

383,500

-

3,100

-

386,600

5.
		
		

นางเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

491,250

-

1,500

-

492,750

6.
		
		

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

315,000

-

9,410

-

324,410

7.
		
		
		

นายทวี บุตรสุนทร
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

375,000

-

1,500

-

376,500

8.
		
		

นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

377,000

-

1,500

-

378,500

9.
		
		

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการบริษทั กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

324,000

-

4,700

-

328,700

10.
		
		

นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

362,000

-

1,500

-

363,500

ลำดับ

ค่าเบี้ย
ประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ
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(หน่วย : บาทต่อปี)

ค่าเบี้ย
ประชุมรวม

ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา

ค่าเบี้ย
ประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ

บำเหน็จ
กรรมการ
ปี 2551

รวมค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ
และตำแหน่ง

11.
		
		
		

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

478,000

-

1,500

-

479,500

12.
		

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท

270,000

-

1,500

-

271,500

13.
		

นายยุกต์ ศุทธรัตน์
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

432,000

-

1,500

-

433,500

14.
		
		

นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

488,000

-

1,500

-

489,500

15.
		
		

นายวิน วิริยประไพกิจ*
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

-

-

-

-

-

หมายเหตุ * นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน
และบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
(หน่วย : บาทต่อปี)

ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการและตำแหน่ง
ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

บำเหน็จกรรมการ
ปี 2551

รวมค่าตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน

1.
		

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการ

186,000

-

186,000

2.
		

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการบริษัท

150,000

-

150,000
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1.6 ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุการ
ทำงาน ค่าชดเชยรถประจำตำแหน่ง ค่าเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษทั ออกให้
และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการกำหนด (ต่างประเทศ)
รวม 9 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ
39,230,245.48 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวม 8 คน และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ 2,272,172.10 บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2552
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 4,506,269 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม
การลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลประจำปีในอนาคตอันเกิดจากการตกลงกันที่ยังให้บริการ
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ 

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเงินรวม 301,500 บาท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สำรอง
ตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากผลการดำเนิน
งานปี 2548 เป็นต้นไป
มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ในปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2551 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
วันที่ 18 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2552

ชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มสหวิริยา
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100

 	
นางสาวพรเพ็ญ พึงรุ่งเรืองวัฒนา
นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายนภดล ศิวะบุตร
นางสาวจุไรรัตน์ จินวัฒนาภรณ์

CREDIT SUISSE

จำนวนหุ้นที่ถือ
6,163,635,550
1,669,087,000
759,717,300
584,181,100
276,303,500
225,952,000
225,913,845
200,000,000
166,200,200
150,767,270

ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
47.04
12.74
5.80
4.46
2.11
1.72
1.72
1.53
1.27
1.15

หมายเหตุ กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย
		 1. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 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. บริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จำกัด (เดิมชือ่ บริษทั เอส เอส วี แอทเซท จำกัด) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
			 (1)  	บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด  	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.14
			 (2)  	บริษัท เคพี แคปปิตอล จำกัด 	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.68
			 (3)  	อื่นๆ   	
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.18
		 3. นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์			
		 4. นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ			
		 5. นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ			
		 6. นางกฤษณา วิริยประไพกิจ			
		 7. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ			
		 8. นางประภา วิริยประไพกิจ			
		 9. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ			
				 รวมสัดส่วนการถือหุ้น SSI			
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.ssi-steel.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 25.34

ร้อยละ 6.04

ร้อยละ 8.14
ร้อยละ 6.56
ร้อยละ 0.93
ร้อยละ 0.03
4,000 หุ้น
100 หุ้น
100 หุ้น
ร้อยละ 47.04

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 26.54

(Foreign Limit)

ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกันในปี 2552

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด  	

รายการคงค้าง

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก 2.00 ล้านบาท
ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน ให้บริการซ่อมบำรุง
0.13 ล้านบาท
		
รายได้อื่นๆ
4.36 ล้านบาท
				

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
(มหาชน)

ลูกหนี้การค้า
226.17 ล้านบาท
เงินทดรองจ่าย
0.08 ล้านบาท
เงินจ่ายล่วงหน้า
0.51 ล้านบาท
รายได้ค้างรับ
1.70 ล้านบาท

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 50.15 โดยมีการควบคุม
ร่วมกัน
		
		
		
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำกัด

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
4,456.44 ล้านบาท
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก 24.63 ล้านบาท
ให้บริการซ่อมบำรุง
37.90 ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
11.90 ล้านบาท
ค่าความเสียหายของเหล็ก
แผ่นรีดเย็น
0.06 ล้านบาท

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการของบริษทั 			 เจ้าหนี้การค้า
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า			 เจ้าหนี้อื่น
ร้อยละ 10

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
   	
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก
ให้บริการซ่อมบำรุง
รายได้อื่นๆ

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10
		

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก 7,191.47 ล้านบาท
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก 0.24 ล้านบาท
ให้บริการซ่อมบำรุง
0.33 ล้านบาท
ใช้บริการตัดเหล็ก
4.02 ล้านบาท

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
   	

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก
ให้บริการซ่อมบำรุง
ซื้อเหล็กแผ่นหนา

5.79 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
0.06 ล้านบาท เงินทดรองจ่าย
0.10 ล้านบาท รายได้ค้างรับ

0.34 ล้านบาท
0.37 ล้านบาท
0.001 ล้านบาท
5.78 ล้านบาท

0.00025 ล้านบาท
0.04 ล้านบาท
0.46 ล้านบาท
0.0045 ล้านบาท
0.28 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า 1,688.00 ล้านบาท
เงินทดรองจ่าย
0.005 ล้านบาท
รายได้ค้างรับ
0.19 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
0.06 ล้านบาท

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

0.02 ล้านบาท เงินทดรองจ่าย
0.68 ล้านบาท
2.01 ล้านบาท

0.0007 ล้านบาท

บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน เช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ 13.23 ล้านบาท เงินมัดจำจ่าย
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม			 เจ้าหนี้อื่น
เกินกว่าร้อยละ 10

6.95 ล้านบาท
1.02 ล้านบาท

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
   	

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ใช้บริการที่พัก
1.51 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่น
และถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10			 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.16 ล้านบาท
0.07 ล้านบาท

บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการของบริษทั ให้บริการซ่อมบำรุง
3.76 ล้านบาท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า ใช้บริการขนส่งในประเทศ 24.28 ล้านบาท
ร้อยละ 10			
				

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
จำกัด
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10
		
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

0.35 ล้านบาท
1.43 ล้านบาท
0.02 ล้านบาท
1.08 ล้านบาท

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน		 ลูกหนี้การค้า
884.47 ล้านบาท
ชนิดม้วน
10,970.71 ล้านบาท
ซื้อเหล็กข้ออ้อย
0.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1.67 ล้านบาท
ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย 17.72 ล้านบาท

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการของ
ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก 6.87 ล้านบาท
บริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกัน
ให้บริการซ่อมบำรุง
0.20 ล้านบาท
และมีกรรมการของบริษัทถือหุ้น
รายได้อื่นๆ
0.39 ล้านบาท
ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า
ใช้บริการขนส่งในประเทศ 174.18 ล้านบาท
ร้อยละ 10			

ลูกหนี้การค้า
1.03 ล้านบาท
ลูกหนี้อื่น
0.13 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
3.50 ล้านบาท
เจ้าหนี้อื่น
0.05 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 31.55 ล้านบาท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกันในปี 2552

รายการคงค้าง

บริษัท เรือลำเลียงบางประกง จำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก 0.54 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า
0.12 ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
0.20 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น
0.04 ล้านบาท
ใช้บริการขนส่งทางน้ำ
97.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11.09 ล้านบาท

บริษัท ท่าเรือบางประกง จำกัด 	

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน ใช้บริการขนส่งในประเทศ
1.05 ล้านบาท			
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม				
เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน			 เงินทดรองจ่าย
2.19 ล้านบาท
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม					
เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด 	

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

รายได้อื่นๆ

0.0025 ล้านบาท

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เป็นการทำรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็น
ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 	
มาตรการการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว่างกัน
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทให้
เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตาม
ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญ

ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นำไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้
บริ ษ ั ท จะเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ไว้ ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 	
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายการทำรายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของ
บริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์	
หุ้นสามัญ
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
				ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
			 โทรศัพท์ 0-2229-2888 	โทรสาร 0-2654-5427
ผู้สอบบัญชี
:
			
			
			
			
			
			

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
นายณรงค์ พันตาวงษ์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777	 โทรสาร 0-2264-0789-90

เลขานุการบริษัท 	
:
			
			
			

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82	 โทรสาร 0-2236-8892
อีเมล surasakn@ssi-steel.com
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
		 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 2. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ 	
กรรมการตรวจสอบ
		 3. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการตรวจสอบ
		 4. นางวรรณี สิริกาญจน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง และในปี 2553 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 2 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมในทุกครั้ง และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 • สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษทั ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายจัดการของบริษทั รวมทัง้
การประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีด้วยโดยสอบถามและรับฟังคำชี้แจง ตลอดจนให้คำแนะนำและ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 • รับทราบรายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสจากฝ่ายจัดการของบริษัท
		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2552 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็น
อิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
		 • ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
		 • สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2552 ตามแบบประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี
		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
		 • รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
		 • รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา
89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับ
รายงานจากฝ่ายบริหารบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกไตรมาส
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
		 • สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทเป็นรายไตรมาส ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
		 • พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ให้
แต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553
		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้งมีความเหมาะสม
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
		 • รับทราบรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัทที่ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน เปรียบเทียบกับที่ขายให้ลูกค้า
ทั่วไปในแต่ละไตรมาสว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ       
		 • รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัท
จดทะเบียนดำเนินการ
		 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
7. อื่นๆ
		 • ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
		 • เห็นชอบประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายใน
		 • ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
		 • ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
		 • สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรายงานประจำปี 2552 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท (แบบ 56-1)
		 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2552 ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนด
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

				
				
				

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
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รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547
ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3
ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็น
เลขานุการ ดังรายนามต่อไปนี้
		 (1) นายทวี บุตรสุนทร		
เป็น  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
		 (2) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์		
เป็น  กรรมการ
		 (3) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร		
เป็น  กรรมการ
		 (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เป็น  เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
				
เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
กำหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24
พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ได้มี
มติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมนี้ ให้เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 24
พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดให้มีการประชุมในปี 2552
รวม 2 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
2.1 พิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท
			 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี
2551 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ยึดหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการ เนื่องจากผลประกอบการปี 2551 ของบริษัท
ประสบภาวะขาดทุนเป็นจำนวน 4,885 ล้านบาท บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ
สำหรับปี 2551 แต่อย่างใด
		 2.2 พิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
			 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
กรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาจากหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี 2552 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลการดำเนินงานโดย
รวมของบริษัทประจำปี 2552 ข้อมูลการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานบริษัทประจำปี 2552 และข้อมูลการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ในระยะห้าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ให้น้ำหนักผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทโดยรวมมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าผลการดำเนิน
งานทางการเงินโดยรวมของบริษัท จัดว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายโบนัสประจำปี 2552 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในอัตราสามเท่าของฐานเงินเดือนซึ่งเป็นอัตราที่
ใกล้เคียงกับอัตราที่จ่ายให้แก่พนักงานระดับบริหารที่มีผลงานดีเด่น

					
					
					

นายทวี บุตรสุนทร
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป โดย
มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 กรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา ดังนี้
		 (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
เป็น  ประธานกรรมการสรรหา
		 (2) นายกมล จันทิมา
เป็น  กรรมการสรรหา
		 (3) นายประทีป บุปผาอินทร์
เป็น  กรรมการสรรหา
		 (4) นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 	
เป็น  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
		 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีการ
ประชุมจำนวน 3 ครั้ง มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การประชุมเพื่อรับทราบโครงสร้างการจัดการของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อและ
จำนวนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีสิทธิได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งรับทราบรายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2552 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีเป็นการล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระหว่างปีที่ผ่านมาในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทด้วย
2. โดยที่คณะกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น คณะ
กรรมการสรรหาจึงต้องพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหาได้กำหนดขั้นตอนการสรรหา ดังนี้
		 (1) คณะกรรมการสรรหารับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคล ภายนอกที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
		 (2) คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 16 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
		 (3) คณะกรรมการสรรหาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
		 (4) คณะกรรมการสรรหาเสนอชือ่ ผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป  
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3.
		
		
		
		
		

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ
(1) นางเกษรี ณรงค์เดช   	
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์  	
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
(4) นายกมล จันทิมา   	
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(5) นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 		 กรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง
4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
5. ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวโดยพิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียงลำดับเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าวนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลัง
สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้
เลือกกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิม   
		 อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระในครั้งนี้ นายกมล จันทิมา และนายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการสรรหา เป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระด้วย จึง
ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นในการพิจารณาถึงลำดับของกรรมการสรรหาคนใด กรรมการสรรหาคนนั้น จึงไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาและงด
ออกเสียงลงคะแนน
6.   นอกจากการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวตามข้อ 5 แล้วนั้น ที่ประชุมในคราวเดียวกันนี้ได้
พิจารณาเห็นว่า โดยที่ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนอย่างสูง ประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯ มีทั้งการนำเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ และจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศได้มีการออกมาตรการกีดกันทางการค้าผลิตภัณฑ์ที่มี
แหล่งกำเนิดจากประเทศไทย บริษัทฯ จึงควรต้องมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และ
เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ จะมีกรรมการ
อิสระเพิ่มมากขึ้นกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ
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ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาให้เลือกตัง้ นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ และนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอันที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการช่วย
เหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้
		 อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน หากนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 คนดังกล่าว จะทำให้จำนวนกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้นรวม 17 คน ซึ่งเกินกว่า
จำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อที่ 16 วรรคแรก ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน
7. ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อ 6
ดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ฯ ของนางประภา วิรยิ ประไพกิจ เนือ่ งจากมีภารกิจเป็นจำนวนมาก
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
8. ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณากรณีที่มีตำแหน่งกรรมการบริษัท
ว่างลงตามข้อ 7 จึงได้พจิ ารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคารระหว่างประเทศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนนางประภา วิริยประไพกิจ พร้อมทั้งให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ดังนั้น จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงมีจำนวน
ทั้งสิ้น 6 คน สำหรับการเลือกตั้งให้นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ นั้น ได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นผู้พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
		 อนึ่ง จำนวนกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติแล้ว จะมีทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคแรก ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำต้องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แต่ประการใด
คณะกรรมการสรรหาจึงขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาในเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็น
สมควรต่อไป

				
				
				

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
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รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน มีนายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระ เป็นประธานฯ
และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายกมล จันทิมา และนายปิยะ วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดนี้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีพัฒนาการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในปี 2552 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุม รวม 7 ครั้ง โดยดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดำเนินงานดังกล่าวด้วย สรุปที่สำคัญ ดังนี้
1. เสนอให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลที่ใช้เฝ้า
ติดตามดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรมของ
พนักงาน รวมทั้งได้เสนอแนะให้มีแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องสำคัญหนึ่งในจริยธรรมของ
พนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการดำเนินการทางจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแลการถือปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรมของบริษัท
3. รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัท ดังนี้
		 3.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งในส่วนของกรรมการบริษัทและของผู้บริหารบริษัท ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย สายการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท
		 3.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จนถึงระดับผู้จัดการทั่วไป
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		 3.3 รายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน 2 ช่องทาง คือ   
			 1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address : ssigcg@yahoo.com และ
			 2) ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500
		 3.4 รายงานการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จากสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และสำนักความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ในปี 2552 บริษัทได้รับผลการประเมินตามโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 (Annual General Meeting :
AGM) ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2552 อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนใน
ระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

					
					
					

นายทวี บุตรสุนทร
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11 กุมภาพันธ์ 2553
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท
ในการกำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้
		 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
เป็น  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เป็น  กรรมการ
		 3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
เป็น  กรรมการ
		 4. นางสาวสุณีย์ วัฒนผลมงคล
เป็น  เลขานุการ
2. เพือ่ ทำหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการกำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจึงได้จัดให้มีการประชุมในปี 2552 รวม 4 ครั้งด้วยกัน โดยมีสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
		 2.1 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ตามที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเสนอมา สำหรับไตรมาสที่ 4
ของปี 2551 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่า มีการกำหนดและจัดการกับ
ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิผล
		 2.2 เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเตา จัดเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของบริษัท และในปี 2551 ที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาน้ำมันเตามีความผันผวนค่อนข้างมาก และปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2551 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเตาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่
4/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนที่มีราคาต่ำ
กว่าราคาน้ำมันเตาอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในปี 2552 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาน้ำมันเตาได้ลดลงมาค่อนข้างมากตามภาวะตลาด
น้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้พลังงานทดแทน เช่น แก๊สธรรมชาตินั้นต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกอื่นเข้ามาร่วมด้วย อีกทั้งจะต้องมีการ
ลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นค่อนข้างสูง ดังนั้น จนถึงปัจจุบันจึงยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้

					
				
ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
				
22 มกราคม 2553
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2552
คณะกรรมการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการของ
บริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 

ที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/
หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพื่อให้
สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการใดๆ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นอิสระ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

		
		
		

นายมารวย ผดุงสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท
ในนามคณะกรรมการบริษัท
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวมและรายได้จากการขายและบริการ
ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 33,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2551 โดยรายได้จากการขายเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากจำนวน 26,966 ล้านบาท ในปี 2551 เป็น 32,888 ล้านบาท ในปี 2552 นอกจากนั้น บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเศษเหล็กจำนวน 300 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทย่อยจำนวน 228 ล้านบาท กำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน 170 ล้านบาท รายได้อื่น 51 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2551 รายได้จากการขายเศษเหล็กเป็นจำนวน 487 ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทั ย่อยจำนวน 309 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 104 ล้านบาท และรายได้อน่ื 33 ล้านบาท

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ในปี 2552 เป็นผลจากปริมาณขายที่สูงขึ้นร้อยละ 71 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2551 จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทั้ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผล
ให้ปริมาณความต้องการบริโภคเหล็กลดลงตั้งแต่ครึ่งปีหลังของ
ปี 2551 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปี 2552 ประกอบกับการที่
บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งขันภายในประเทศในด้านต้นทุนขาย
ปริมาณการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทได้เพิ่มขึ้นจาก
1.02 ล้านตัน ในปี 2551 เป็น 1.75 ล้านตัน ในปี 2552 บริษัท 

มีรายได้จากการขายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 

และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการขาย
ภายในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 94 และ 6 ตาม
ลำดับ     
รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัท ท่าเรือประจวบ
จำกัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยมีจำนวนรวม 694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2551
โดยเป็นรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท จำนวน 466
ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2551 เนื่องจากปริมาณธุรกิจ
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในปี 2552 รายได้จากการขายและให้บริการ
ของบริษทั ย่อยทัง้ สองในปี 2551 มีจำนวนรวม 682 ล้านบาท ซึง่ รวม
รายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท จำนวน 373 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ
บริษัทมีต้นทุนขายก่อนการโอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 35,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  
จากต้นทุนขายในปี 2551 ก่อนรวมผลขาดทุนจากการบันทึกค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากปริมาณการขายในปี
2552 ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนสินค้าซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือยกมาจากปี
2551 ที่สูง
ในปี 2552 บริษัทได้โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือจำนวน 5,373 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่ราคา
วัตถุดิบและราคาสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีความผันผวน
ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2551 ซึง่ บริษทั บันทึกขาดทุนบัญชีคา่ เผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 5,439 ล้านบาท เมื่อ
พิจารณาจากต้นทุนขายสุทธิจากการบันทึกขาดทุน (โอนกลับ) บัญชี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแล้ว ต้นทุนขายในปี 2552
สุทธิจากการโอนกลับบัญชีคา่ เผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เท่ากับ 30,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้จากการขาย
ขณะทีต่ น้ ทุนขายในปี 2551 เมือ่ รวมผลขาดทุนจากการบันทึกค่าเผือ่
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเท่ากับ 30,956 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 113 ของรายได้จากการขาย  
ต้นทุนขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
เหล็กแท่งแบน (Slab Cost) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
85 - 90 ของต้นทุนขายทั้งหมด รองลงมาคือ ต้นทุนการผลิต
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อาทิ ค่าน้ำมันเชือ้ เพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน
และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
บริษทั ยังคงใช้มาตรการลดค่าใช้จา่ ยทางตรงและทางอ้อมของ
ต้นทุนการผลิตอยูต่ ลอดเวลา และทำการศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการผลิตทัง้ ในด้านปริมาณผลิตต่อชัว่ โมงการทำงานและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
บริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ในปี 2552 จำนวน 456
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากการขายและให้บริการ
แก่บริษัท บริษัทในเครือและลูกค้าบุคคลภายนอก ในขณะที่ต้นทุน
ขายและบริการในปี 2551 เป็นจำนวน 470 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 69 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัท
ในเครือและลูกค้าบุคคลภายนอก
(Conversion Cost)

กำไรขั้นต้น
เมื่อพิจารณาจากต้นทุนขายสุทธิจากการโอนกลับบัญชีค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแล้ว บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี
2552 จำนวน 2,821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จาก
การขาย ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทมีต้นทุนขายสุทธิจากขาดทุน
บัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สูงกว่ารายได้จาก
การขาย ทำให้บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 3,501 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13  ของรายได้จากการขาย
บริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น ในปี 2552 จำนวน 238 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท
บริษทั ในเครือและลูกค้าบุคคลภายนอก ในขณะทีใ่ นปี 2551 บริษทั
ย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
รายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ และ
ลูกค้าบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วยค่าขนส่งสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนเป็นหลัก บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ
ขายในปี 2552 รวม 292 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2551

เนื่องจากการขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าด้วยเงื่อนไข 

ไม่รวมการจัดส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารมีจำนวนรวม 284
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปี 2551 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคงที่
จากการหยุดผลิตชั่วคราวจำนวนเงิน 206 ล้านบาท ในปี 2551
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นจำนวน 993 ล้านบาท
และ 27 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2551 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน
686 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการใช้เงิน
กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยจ่าย
ของเงินกูย้ มื ระยะยาวซึง่ บริษทั ได้กยู้ มื จากสถาบันการเงินในประเทศ
เพือ่ ลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันตัง้ แต่ไตรมาสทีส่ ามของปี 2551
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน ได้รับผลกระทบจากการถดถอยของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างมากในครึ่งปีแรก
ของปี 2552 เป็นผลให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 341 ล้านบาท
ในปี 2552 ในงบการเงินรวม เปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวจำนวน 323 ล้านบาท  
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ อย่างมากในปี 2552 โดยมีกำไร
สุทธิจากการดำเนินงาน 1,548 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุน
สุทธิ ในปี 2551 จำนวน 4,885 ล้านบาท มีอตั รากำไรสุทธิตอ่ รายได้
รวมร้อยละ 4.63 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 3.81
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.51 และกำไร
ต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท
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บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2552
ตามงบการเงินรวม จำนวน 1,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมือ่
เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ ในปี 2551 จำนวน 5,166 ล้านบาท
มีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 3.8 อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 3.1 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลี่ยร้อยละ 7.72 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เพิม่ ขึน้ 986 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คิดเป็น
ร้อยละ 2 และมีสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2,871 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15
จาก ณ สิ้นปี 2551 เนื่องจากการลดลงของหนี้คงค้างที่เกินกำหนด
ชำระและระยะเวลาเก็บหนี้ที่ลดลง บริษัทยังคงมีสำรองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน
284 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับ
ณ สิ้นปี 2551
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุดิบคงเหลือ สินค้าสำเร็จรูปคง
เหลือ และสินค้าระหว่างทางสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จำนวน 13,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จาก ณ สิ้นปี 2551  
เนื่องจากการลดลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาวัตถุดิบและราคาสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนมีความผันผวนลดลงในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2551  
หน่วย : ร้อยละของสินทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2551

7

8

9

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

33

27

24

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

50

53

62

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

9

10

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

4

สินทรัพย์อื่นๆ

1

2

1

สินทรัพย์รวม

100

100

100

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า

31 ธ.ค. 2550
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หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย
หน่วย : ร้อยละของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2552

31 ธ.ค. 2551

31 ธ.ค. 2550

30

34

12

เจ้าหนี้การค้า

9

2

3

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

4

3

4

14

19

17

1

2

2

42

40

62

100

100

100

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี
หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
จำนวน 25,018 ล้านบาท ซึ่งไม่แตกต่างนักเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ
สิน้ ปี 2551 โดยบริษทั มีวงเงินสินเชือ่ ระยะสัน้ เพือ่ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน
จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 17,926 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญาใช้เงิน การขายลด
ตั๋วเงิน แพคกิ้งเครดิต เงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ำประกัน
ธนาคาร และมีวงเงินสินเชื่อสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่ง
แบนอีกจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ
ในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 12,933
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากสิน้ ปี 2551 ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากการใช้
สินเชื่อจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งแผ่น
และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 7,890 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 15 จากสิ้นปี 2551 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้
ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี 2552

นอกจากนั้น บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออก
เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เป็นจำนวน 10.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1,567 ล้านบาท
ตามลำดับ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออก
หนังสือค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 17.1
ล้านบาท และ 0.1 ล้านปอนด์สเตอริง ตามลำดับ  
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เท่ากับ 16,959 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยบริษทั มีขาดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้
จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 882 ล้านบาท ลดลง
จากการขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 2,430
ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2552 บริษัท
และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.41
เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มี
อัตราส่วนเท่ากับ 1.49 เท่า เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ในปี 2552  
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สภาพคล่อง

ราคาหุ้น

1. กระแสเงินสด
		 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2552 จำนวน
3 ล้านบาท โดยแยกเป็น
		 1.1 เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,125 ล้าน
บาท โดยมีเงินสดใช้ไปจากการดำเนินงานจำนวน 1,964 ล้านบาท  
จากการขายสินค้าที่มีต้นทุนสูงซึ่งได้มีการบันทึกขาดทุนจากบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าไว้แล้วจำนวน 5,373 ล้านบาท และมีเงินสดรับ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน
6,126 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือเนือ่ งจาก
ราคาวัตถุดิบที่ลดลงในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 การ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า และการลดลงของลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
การค้า
		 1.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 119 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ตามแผนซ่อมบำรุงของโรงงาน
		 1.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,003 ล้านบาท
โดยมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินและสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระจำนวน 1,410 ล้านบาท
และ 202 ล้านบาท ตามลำดับ และชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินอีกจำนวน 1,390 ล้านบาท

ราคาหุ้นของบริษัท (SSI) ในรอบปี 2552 ราคาซื้อขายต่ำสุด
อยู่ที่ 0.34 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 และสูงสุดอยู่ที่
1.38 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ปริมาณการซื้อขาย
เฉลีย่ 33.94 ล้านหุน้ ต่อวัน และมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ เท่ากับ 28.84
ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 หุน้ ของบริษทั ปิดทีร่ าคา 1.20 บาทต่อหุน้

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องดีขึ้นในปี 2552 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2551 โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ
หมุนเวียนสูงขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ยลดลง ดังนี้
ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี

0.93

0.90

1.73

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

28

46

48

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

40

62

74
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและ
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและเฉพาะ
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5 ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนรวม 22,619 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของ
ยอดขายสินค้ารวมของบริษัทฯ (2551 : 14,103 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 51 ของยอดขายสินค้าของบริษัทฯ) โดยมีลูกหนี้การค้ากิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวนรวม 2,787 ล้านบาท (2551 : 3,172 ล้านบาท) ซึ่งจำนวนนี้ได้รวมยอดคงค้าง
ของลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งจำนวนประมาณ 1,688 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (2551 : จำนวน 2,527
ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน เป็นจำนวนประมาณ 1,152 ล้านบาท และค้างชำระไม่เกิน
3 เดือน เป็นจำนวนประมาณ 1,375 ล้านบาท) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวได้ในอนาคต

				
				
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพันธ์ 2553

ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459
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งบดุล
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2552

2551

2552

2551

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
6
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้า		
   	ภาษีซื้อรอเรียกคืน		
   	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
   	รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
   	ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		
   	อื่นๆ		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,800,937,536
354,073,882
(283,808,960)
2,871,202,458
3,339,915
14,169,091,131

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
8
เงินลงทุนในการร่วมค้า
9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์

50,909,343

47,039,948 	

28,057,682

21,059,981

3,179,261,656
495,845,003
(283,808,960)
3,391,297,699
1,281,516
11,449,730,281

2,786,715,800
339,215,993
(283,808,960)
2,842,122,833
3,724,992
14,186,495,785

3,171,953,654
475,444,764
(283,808,960)
3,363,589,458
2,058,567
11,452,686,373

13,327,762
473,517,006
12,299,006
7,960,157
8,106,563
9,621,511
17,619,374,852

7,747,490
380,472,465
18,882,425
7,147,705
47,330,948
7,237,440
15,358,167,917

13,205,977
473,517,006
11,129,612
7,015,136
5,168,425
2,344,507
17,572,781,955

7,710,393
380,472,465
17,703,095
7,510,459
42,681,354
858,519
15,296,330,664

3,838,851,915
21,252,007,317
47,935,437
15,084,573
25,153,879,242
42,773,254,094

4,179,440,824
22,179,723,495
56,011,562
12,994,037
26,428,169,918
41,786,337,835

278,999,930
4,502,797,025
18,941,579,429
47,421,871
6,506,179
23,777,304,434
41,350,086,389

278,999,930
4,502,797,025
19,740,689,226
55,481,229
8,386,404
24,586,353,814
39,882,684,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2552

2551

2552

2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
รวมเจ้าหนี้การค้า		
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
15
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
   เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ		
   เงินประกันผลงาน		
   อื่นๆ		
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
15
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
16
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน

12,933,461,701

14,322,592,907

12,905,530,469

14,226,076,662

4,988,839
3,754,944,415
3,759,933,254
46,756,844

10,267,547
906,966,243
917,233,790
5,204,828

36,837,077
3,721,088,102
3,757,925,179
85,888,480

31,440,799
886,599,993
918,040,792
22,405,683

1,799,257,539

1,424,034,567

1,698,400,000

1,308,400,000

22,720,276

198,213,010

-

170,769,561

1,780,815

4,625,629

917,094

2,736,099

51,814,096
11,216,813
96,727,485
132,379,873
6,773,397
56,194,476
18,919,016,569

78,538,217
2,157,610
66,073,864
27,455,543
12,939,668
35,177,977
17,094,247,610

51,577,339
91,859,952
130,284,768
4,953,658
40,100,651
18,767,437,590

78,352,902
60,846,268
27,455,543
4,224,456
22,191,504
16,841,499,470

6,091,035,543

7,876,371,986

5,685,200,000

7,383,600,000

7,454,810

30,162,246

-

-

643,121
6,099,133,474
25,018,150,043

2,423,936
7,908,958,168
25,003,205,778

301,857
5,685,501,857
24,452,939,447

1,218,952
7,384,818,952
24,226,318,422

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

2552

13,101,500,000

13,101,500,000

13,101,500,000

13,101,500,000 

13,101,280,000
(2,171,280,000)

13,101,280,000
(2,171,280,000)

13,101,280,000
(2,171,280,000)

13,101,280,000
(2,171,280,000)

6,646,798,646

6,974,531,885

6,407,640,215

6,715,052,182

441,796,917
(1,059,093,245)
16,959,502,318
795,601,733
17,755,104,051
42,773,254,094

441,796,917
(2,332,290,048)
16,014,038,754
769,093,303
16,783,132,057
41,786,337,835

441,796,917
(882,290,190)
16,897,146,942
16,897,146,942
41,350,086,389

441,796,917
(2,430,483,043)
15,656,366,056
15,656,366,056
39,882,684,478

2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 13,101,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 หุ้นสามัญ 13,101,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ		
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
17
กำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
18
   ยังไม่ได้จัดสรร		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขาย		
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้อื่น
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		
    อื่นๆ		
รวมรายได้		
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย		
ขาดทุนจากการบันทึก (โอนกลับ) บัญชีค่าเผื่อ
   การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ		
				
ต้นทุนการให้บริการ		
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง		
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
11
รวมค่าใช้จ่าย

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

33,187,968,074
228,280,755

27,448,082,742
308,775,278

33,187,804,166
-

27,454,912,175
-

169,614,334
51,453,600
33,637,316,763

104,153,025
33,259,518
27,894,270,563

169,666,963
51,947,706
33,409,418,835

104,085,987
32,700,219
27,591,698,381

35,587,493,716

25,412,830,407

35,739,748,807

25,516,131,819

(5,373,237,036)
30,214,256,680
139,973,986
291,844,329
209,546,381
74,829,598

5,439,961,966
30,852,792,373
198,169,865
400,351,314
458,791,847
70,622,964

(5,373,237,036)
30,366,511,771
292,813,420
155,516,393
51,665,545

5,439,961,966
30,956,093,785
399,085,809
403,370,747
8,796,801

11,835,195
30,942,286,169

11,835,195
10,005,134	 31,990,733,497
30,878,342,324

10,005,134
31,817,352,276

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน 
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
และภาษีเงินได้นิติบุคคล		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี

2,354,441,686
(1,020,125,651)
1,334,316,035
(19,904,273)
1,314,411,762

(4,419,819,135)
2,531,076,511
(4,225,653,895)
(711,357,448)
(982,883,658)
(659,705,244)
(5,131,176,583)
1,548,192,853
(4,885,359,139)
(10,157,768)	 - 	
(5,141,334,351)
1,548,192,853 (4,885,359,139)

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		
			

1,273,196,803
41,214,959
1,314,411,762

(5,166,204,548)
24,870,197
(5,141,334,351)

1,548,192,853

(4,885,359,139)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		

0.10
13,101,280,000

(0.39)
13,101,280,000

0.12
13,101,280,000

(0.37)
13,101,280,000

2,695,030,594
(340,588,908)

(4,096,462,934)
(323,356,201)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,531,076,511	 (4,225,653,895)
- 	 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16,783,132,057
(14,706,529)
(342,439,768)
(14,706,529)
(342,439,768)
41,214,959 1,314,411,762
26,508,430
971,971,994
795,601,733 17,755,104,051

769,093,303

(561,621,446)
(14,706,528)
(801,429,105)
24,870,197 (5,141,334,351)
10,163,669 (5,942,763,456)
(654,818,500)
769,093,303 16,783,132,057

(239,807,659)

(14,706,528)

รวม

23,380,714,013

ยังไม่ได้จัดสรร

758,929,634

จัดสรรแล้ว

กำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
13,101,280,000 (2,171,280,000) 7,761,254,462
441,796,917 3,488,733,000 22,621,784,379
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
- (225,101,131)
- (225,101,131)
   โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
		 สินทรัพย์เนื่องจากการรวมธุรกิจ
- (561,621,446)
- (561,621,446)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- (786,722,577)
- (786,722,577)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
- (5,166,204,548) (5,166,204,548)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ทั้งสิ้นสำหรับปี
- (786,722,577)
- (5,166,204,548) (5,952,927,125)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
(654,818,500) (654,818,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
13,101,280,000 (2,171,280,000) 6,974,531,885
441,796,917 (2,332,290,048) 16,014,038,754
									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
13,101,280,000 (2,171,280,000) 6,974,531,885
441,796,917 (2,332,290,048) 16,014,038,754
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
- (327,733,239)
- (327,733,239)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
- (327,733,239)
- 	 (327,733,239)
กำไรสุทธิสำหรับปี
- 1,273,196,803 1,273,196,803
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ทั้งสิ้นสำหรับปี
- (327,733,239)
- 1,273,196,803
945,463,564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
13,101,280,000 (2,171,280,000) 6,646,798,646
441,796,917 (1,059,093,245) 16,959,502,318

หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย์

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยของ
บริษัทย่อย

ส่วนต่ำกว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่  

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชำระแล้ว

งบการเงินรวม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิสำหรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ทั้งสิ้นสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
   โอนกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา
		 สินทรัพย์เนื่องจากการรวมธุรกิจ
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ทั้งสิ้นสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

หน่วย : บาท

(2,171,280,000)
(2,171,280,000)
(2,171,280,000)

3,101,280,000
13,101,280,000
13,101,280,000
13,101,280,000

(307,411,967)
(307,411,967)
(307,411,967)
6,407,640,215

6,715,052,182

(561,621,446)
(765,065,046)
(765,065,046)
6,715,052,182

(203,443,600)

7,480,117,228

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,171,280,000)
-

ส่วนต่ำกว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ว

441,796,917

441,796,917

441,796,917

-

-

3,109,694,596

ยังไม่ได้จัดสรร

1,548,192,853
1,548,192,853
(882,290,190)

(2,430,483,043)

(4,885,359,139)
(4,885,359,139)
(654,818,500)
(2,430,483,043)

กำไรสะสม

441,796,917

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(307,411,967)
(307,411,967)
1,548,192,853
1,240,780,886
16,897,146,942 

15,656,366,056

(561,621,446)
(765,065,046)
(4,885,359,139)
(5,650,424,185)
(654,818,500)
15,656,366,056

(203,443,600)

21,961,608,741

รวม
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

2552

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
   ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   ขาดทุนจากการบันทึก (โอนกลับ) บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่า
		 ของสินค้าคงเหลือ
   ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัตถุดิบเสื่อมสภาพ
   ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
   ขาดทุนจากด้อยค่าของที่ดิน
   กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ดอกเบี้ยจ่าย
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
   จ่ายดอกเบี้ย
   จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

1,334,316,035

(5,131,176,583)

1,548,192,853

(4,885,359,139)

712,277,928
552,654

566,740,297
483,021

583,083,039
552,654

437,447,539
483,021

(5,373,237,036)
11,835,195
340,588,908
(455,285)
208,321
16,401,928
993,241,579

5,439,961,966
2,664,541
323,356,201
10,005,134
(1,730,085)
3,545,308
9,497,653
686,404,842

(5,373,237,036)
11,835,195
(455,285)
160,205
16,470,638
956,598,198

5,439,961,966
2,664,541
10,005,134
(1,705,745)
3,432,735
9,497,653
635,505,251

(1,964,269,773)

1,909,752,295

(2,256,799,539)

1,651,932,956

378,324,120
139,751,886
(2,058,399)
2,653,876,187
(54,612,655)
1,858,614

(490,487,477)
219,391,367
3,029,287
(8,211,475,263)
(390,278,403)
(178,405)

385,237,853
134,209,535
(1,666,425)
2,639,427,624
(55,114,453)
1,880,225

(498,452,646)
225,188,803
5,431,182
(8,198,401,578)
(392,300,710)
(210,804)

(5,278,708)
2,833,364,296
41,552,017
138,824,164
4,161,331,749
(1,019,965,700)
(16,747,752)
3,124,618,297

469,984
(57,633,109)
(34,355,541)
(58,629,250)
(7,110,394,515)
(639,130,831)
(12,501,963)
(7,762,027,309)

5,396,278
16,723,597
2,819,874,233
(61,926,829)
63,482,797
(38,011,531)
140,808,534
(18,054,216)
3,876,736,662
(7,308,081,776)
(983,373,761)
(587,736,707)
(882,576)
(552,654)
2,892,480,325	 (7,896,371,137)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

2552

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(119,151,972)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	 547,229
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(73,685)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(118,678,428)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากการนำอุปกรณ์และเครื่องจักรไปทำสัญญาขาย
และเช่ากลับคืน
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
   ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

(3,454,382,589)
(99,866,309)
3,897,484
(3,121,005)
(3,553,472,419)

(83,577,999)
547,229
(83,030,770)

(3,454,382,589)
(64,059,659)
3,033,354
(3,074,504)
(3,518,483,398)

(1,389,131,205)
(1,410,113,470)
-

10,076,402,415
(529,074,724)
3,325,000,000
(725,000,000)

(1,320,546,193)
(1,308,400,000)
-

10,082,076,662
(416,000,000)
3,300,000,000
(725,000,000)

(202,825,799)
(3,002,070,474)
3,869,395
47,039,948
50,909,343

38,559,888
(219,269,613)
(654,818,500)
11,311,799,466
(3,700,262)
50,740,210
47,039,948

(173,505,661)
(2,802,451,854)
6,997,701
21,059,981
28,057,682

(195,622,638)
(654,818,500)
11,390,635,524
(24,219,011)
45,278,992
21,059,981 

342,439,768

3,651,636
239,807,659

307,411,967

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,225,100
203,443,600
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อน
ชนิดม้วน โดยมีทอ่ี ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียน สำนักงานใหญ่ตง้ั อยูเ่ ลขที่ 28/1
อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร และโรงงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนายายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศไทย
ตั้งแตป  2545 รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง
เพื่อตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากตางประเทศ
โดยมีมาตรการดังนี้
(ก) เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2546 คณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 49 มาตรา 51
มาตรา 53 มาตรา 57 และมาตรา 73(1) แหงพระราชบัญญัติการ
ตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ.
2542 ประกาศวา คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2546 วามีการทุมตลาดและมีความเสียหายจากการ
ทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนที่มี
แหลงกําเนิดจาก 14 ประเทศ ตามมาตรา 19(1) แหงพระราชบัญญัติ
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
พ.ศ. 2542 จึงใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาด กําหนดอัตรา
รอยละต่ำสุดและสูงสุดอยูในชวงอัตรารอยละ 3.45 - 128.11 ของ
ราคา ซี.ไอ.เอฟ. เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ 27 พฤษภาคม
2546 แตใหยกเวนการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุม ตลาดกรณีนาํ เขา
มาเพื่อการส่งออก
(ข) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 คณะกรรมการพิจารณา
การทุมตลาดและการอุดหนุน กรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย  ไดมีประกาศใหยกเวนการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุม
ตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนบาง
รายการเฉพาะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําไปผานกรรมวิธี

รีดเย็นตอ สําหรับใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องบางประเภท และให 
กรมการคาตางประเทศกํากับการนําเขาภายใตปริมาณที่กําหนด
เปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 จนถึงวันที่
26 พฤษภาคม 2551
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้มีการประกาศให้มีการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้
มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดตามทีส่ รุปไว้ในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น
และได้ผลสรุปดังนี้
1) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย ประกาศว่า คณะกรรมการได้มคี ำวินจิ ฉัยให้มกี ารเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
เป็นม้วนและไม่เป็นม้วนทีม่ แี หล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ (ข้อ ก) ตาม
อัตราเดิมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี และได้มีคำวินิจฉัยให้มีการ
ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโตการทุม่ ตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอน
ชนิดเปนมวนและไมเปนมวนบางรายการเฉพาะที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ นําไปผานกรรมวิธรี ดี เย็นตอ สําหรับใชในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องบางประเภทต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
2) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการพิจารณาการ
ทุม่ ตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้มคี ำวินจิ ฉัยให้ยกเว้นอากรตอบโต้การทุม ตลาดสำหรับสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14
ประเทศสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท ที่นำเข้ามาเพื่อการ
ส่งออก
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ำหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็น
ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้
เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ชื่อบริษัท

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
		
		
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 	
จำกัด
		

ลักษณะธุรกิจ

การให้บริการท่าเรือน้ำลึก
และให้บริการขนถ่ายสินค้า
สำหรับเรือเดินทะเล
ให้บริการทางด้านงานซ่อม
บำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
		 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)
ดังต่อไปนี้
อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ร้อยละ)

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ใน
รายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
(ร้อยละ)

2552

2551

2552

2551

2552

2551

ไทย

51.00

51.00

4.95

5.21

0.39

0.56

ไทย

99.99

99.99

0.77

0.89

0.32

0.56

		 ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการ
จัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัท
ย่อยนั้น
		 ค) งบการเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยมีรอบระยะ
เวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ
		 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการ
ค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว
		 จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือ
ขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม
2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์
ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/
2551 และฉบับที่ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ ดังต่อไปนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
			 การด้อยค่าของสินทรัพย์
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		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
		 2550)
			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดำเนิน
			 งานที่ยกเลิก
		 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า
		 แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การ
		 ควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
สำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน
3.2 มาตรฐานการบัญชีทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้ในปีปจั จุบนั

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
		

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 มกราคม 2555

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550)
		

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2554

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติ
ก่อนกำหนดได้
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง
2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับ
ปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
 		 ขายสินค้า
		 รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้
ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		 รายได้ค่าบริการ
		 รายได้คา่ บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึง
ขั้นความสำเร็จของงาน
		 ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึง
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		 เงินปันผลรับ
		 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและ
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
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กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

		 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุน
ของเงินลงทุน

4.3 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนในอัตราร้อยละ
100

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์
แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต/ให้บริการ ถนน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค และเรือ
ลากจูงในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้บริการ
ถนน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค และเรือลากจูง โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาทีต่ ใี หม่ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น
ครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตี
ราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
		 • บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง และบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่
เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคย
ลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
		 • บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทล่ี ดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำไรขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมี
ยอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหัก
ออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่ง
เคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.4 สินค้าคงเหลือ
		 วัตถุดบิ แสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก
หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
		 สินค้าสำเร็จรูป และลูกรีดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอะไหล่
และวัสดุแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่า
สุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าสำเร็จรูป
หมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
		 สินค้าคงเหลือประเภทอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดย
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ำกว่า
		 วัตถุดบิ อะไหล่และวัสดุจะถือเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนการ
ผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
		 ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
		 ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม
แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
		 ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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		 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณของสินทรัพย์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คำนวณโดยวิธีตามหน่วยของผลผลิตดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
สิทธิการเช่าที่ดิน
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
เครื่องรีดเหล็กแผ่นรีดร้อน
เครื่องตัดแบ่งที่ 1
เครื่องตัดแบ่งที่ 2
เครื่องรีดผิวเรียบที่ 1
เครื่องรีดผิวเรียบที่ 2
เครื่องรีดผิวเรียบที่ 3
เครื่องปรับผิวและเคลือบน้ำมัน
อะไหล่
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานอื่น
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
เรือลากจูง
โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน

-

5
10
5
20

-

ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 55.8 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 14.0 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 8.3 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 12.0 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 14.0 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 14.6 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตซึ่งประมาณไว้ 13.0 ล้านตัน
ตามหน่วยของผลผลิตของเครื่องจักรหลัก
5 - 10 ปี
5
ปี
5
ปี
5, 20 ปี
5, 30 ปี
5 - 17 ปี
5
ปี

		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเสื่อมราคาที่คำนวณได้
ข้างต้น ดังต่อไปนี้
		 • ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คำนวณจากราคาทุนรวม
อยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
		 • ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไป
สู่บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง/ติดตั้ง
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
		 ต้นทุนการกูย้ มื ถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุน
การกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื นัน้

ปี
ปี
ปี
ปี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรกสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
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		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการ
ให้ประโยชน์ 10 ปี
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคล
หรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ
		 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวม
ถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษทั ฯ
ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
		 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะ
ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กำไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ น
ได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ทุกวันทีใ่ นงบดุล บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทำการประเมิน
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทส่ี ะท้อนถึงการประเมิน
ความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทก่ี ำลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์
ซึง่ สะท้อนถึงจำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถ จะได้มาจากการจำหน่าย
สินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนัน้ ผูซ้ อ้ื กับ
ผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีทท่ี ด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีเ่ คยบันทึกไว้
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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4.14 ประมาณการหนี้สิน
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน
ไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
		 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจาก
กำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.16 ตราสารอนุพันธ์
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิด
ขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญา
4.17 การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทส่ี ำคัญ
		 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
		 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่า
ดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ใน
การประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
		 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่าย
บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น  
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
		 ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก
สินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขายซึง่ อิงกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และประมาณการต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไป เมือ่
ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานาน การ
ที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็น
ระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่
ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย
คล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลอง
การประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบ
เคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความ
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ในระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
		 ในการคำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่าย
บริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซาก
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้
งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
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		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต/ให้
บริการ ถนน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค และเรือลากจูงด้วย
ราคาตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ประเภท
ที่ดิน และวิธีมูลค่าต้นทุนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost
Approach) สำหรับอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต/ให้บริการ ถนน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค และ
เรือลากจูง ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ
		 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ
วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
		 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (“TCRSS”) เพิ่มเติม
ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลง 

สภาพและหุ้นสามัญของ TCRSS ทั้งสิ้นคิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ 50.15 ของทุนจดทะเบียนของ TCRSS ในการลงทุนดังกล่าว
บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement)
กับกลุ่มผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น
มีอำนาจในการควบคุมร่วมกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสดงเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า บริษัทฯ ใช้วิธีส่วนได้เสีย
สำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ทั้งนี้บริษัทฯ มี

อำนาจในการควบคุมร่วมในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2551 (ซึ่งเป็นวันที่ซื้อหุ้น)
แต่เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินว่า สินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
24 กันยายน 2551 และวันที่ 30 กันยายน 2551 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีสาระสำคัญ และส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ไม่มี
สาระสำคัญต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงถือเสมือนว่า
วันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นวันที่ซื้อหุ้น และจะเริ่มรับรู้ส่วนได้เสีย
ใน TCRSS ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
		 ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของ TCRSS ณ วันซื้อหุ้น ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน 

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวโดยใช้เทคนิค แบบจำลองการ
ประเมินมูลค่า ข้อมูล ข้อสมมติตา่ งๆ และการประมาณการ อย่างไร
ก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่มีการประมาณการไว้
คดีฟ้องร้อง
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนหรือหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากข้อพิพาทเรือ่ งทีด่ นิ และจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของข้อพิพาทเรือ่ งทีด่ นิ
และคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และ ณ วันที่ในงบการเงินได้บันทึกค่าเผื่อ
การด้อยค่าของที่ดินและสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินสำหรับข้อพิพาท
เรือ่ งทีด่ นิ และได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ จากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้องแล้วตามหลักความระมัดระวัง อย่างไร
ก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ  
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์
31 ธันวาคม 2552

บริษัทย่อย			
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริการท่าเรือน้ำลึกและบริการ
เป็นบริษัทย่อย
		
ขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเล
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริการซ่อมบำรุง
เป็นบริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน			
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น
เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
		
รีดเย็นชนิดม้วน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
		
เคลือบสังกะสี
ร่วมกัน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
		
และเหล็กเส้นข้ออ้อย
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแปรรูป
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
		
รีดร้อนชนิดแผ่นหนา
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด
ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
บริการที่พัก
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
บริการอินเทอร์เน็ตและฮอทไลน์
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
		
และบริการอื่นๆ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
บริการขนส่งทางบก
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
			
และทางอ้อม
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริการขนส่งทางบก - สายสั้น
มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการ
			
ร่วมกันและมีกรรมการบริษัทฯ 	
			
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท บี.พี. ไวร์ร็อท จำกัด
ผลิตเหล็กลวด
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
			
และทางอ้อม
บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
บริการขนส่งทางน้ำ
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด
บริการขนส่งทางบก - สายสั้น
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำกัด
บริการขนส่งทางบก
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
			
และทางอ้อม
บริษัท ประจวบ เอส เอ็ม โอ จำกัด
รับจ้างผลิตเหล็กตัวซี
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
ผลิตเหล็กแท่งแบน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
การลงทุน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
			
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง

ลักษณะความสัมพันธ์
31 ธันวาคม 2551
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการ
ร่วมกันและมีกรรมการบริษัทฯ
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม		
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง

>> 135

Financial Statements
SSi Annual Report 2009

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย				
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
4,456.4
219.3
4,456.4
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
1,667.5
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
7,191.5
4,759.4
7,191.5
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10,970.7
7,449.4
10,970.7
22,618.6
14,095.6
22,618.6
รายได้จากการให้บริการ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
62.5
14.0
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
50.5
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
5.9
10.8
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
7.1
7.2
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
3.8
0.8
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
2.1
1.5
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
1.8
3.1
83.2
87.9
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.3
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
3.7
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
11.9
2.5
11.9
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)*
2.8
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
4.4
3.5
4.4
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
0.7
3.5
0.1
17.0
12.3
22.4
* เดิมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและถือเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551

2551

7.1
219.3
1,667.5
4,759.4
7,449.4
14,102.7
0.8
0.9
2.5
2.8
3.5
3.0
13.5
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

ซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อวัตถุดิบ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)         	
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บี.พี. ไวร์ร็อท จำกัด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

2552

2551

2552

2551

-

-

149.6
310.7

99.6
271.8

122.3
4.0
2.0
1.7
130.0

69.4
4.0
1.2
74.6

122.3
4.0
1.7
588.3

69.4
4.0
1.1
445.9

-

11.9
159.5
225.1
396.5

-

159.5
225.1
384.6

-

-

3.1

1.5

13.2
17.7
51.9
97.1
23.7
1.1
1.1
205.8

14.1
5.0
31.6
113.3
56.0
3.6
2.3
225.9

11.5
17.7
51.3
97.1
23.7
1.0
1.1
206.5

12.3
5.0
31.1
113.3
56.0
3.6
2.0
224.8
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รายการธุรกิจและนโยบายการกำหนดราคาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
รายการธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

นโยบายกำหนดราคา

รายได้จากการขาย
• กำหนดราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัย
			 การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายได้อื่น
•
			
		
•
			

รายได้จากการขายเศษวัสดุกำหนดราคาขายตามน้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทฯ
กำหนด
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็น
ไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้าและบริการ
•
			
		
•
			
		
•
			

รายการซื้อสินค้าที่เป็นงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่กำหนดราคาตามราคาและเงื่อนไขทาง
การค้าที่บริษัทย่อยขายให้ลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการประเภทเดียวกัน
ค่าบริการงานซ่อมบำรุงกำหนดราคาตามสัญญาซ่อมบำรุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
ค่าบริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
• ค่าบริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
			 ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายกำหนดราคา

รายได้จากการขาย
• กำหนดราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัย
			 การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการให้บริการ
• รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกำหนดราคาตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคม
			 และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		
• รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบำรุงกำหนดราคาตามสัญญา
รายได้อื่น
• รายได้จากขายเศษวัสดุกำหนดราคาขายตามน้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
		
• รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญา
			 ที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้าและบริการ
•
			
		
•
		
•
		
•
ซื้อวัตถุดิบ

ค่าขนส่งสินค้ากำหนดราคาตามน้ำหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่กำหนดไว้ใน
สัญญาขนส่ง
ค่าเช่าคลังสินค้ากำหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริการตัดเหล็กกำหนดราคาตามสัญญา
ค่าเช่าที่พักพนักงานกำหนดราคาตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่าโดยกำหนดล่วงหน้าเป็นปีๆ ไป

• ราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
•
			
		
•
		
•
		
•

ค่าขนส่งในประเทศกำหนดราคาตามน้ำหนักของสินค้าและระยะทางตามอัตราที่กำหนดไว้ใน
สัญญาขนส่ง
ค่าเช่าสำนักงานกำหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่พักพนักงานกำหนดราคาตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่าโดยกำหนดล่วงหน้าเป็นปีๆ ไป
ค่าคอมมิชชั่นกำหนดราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า				
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าบริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
226,166,676
5,656,826
214,247,032
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่ควบคุมร่วมกัน
226,166,676
5,656,826
214,247,032
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
1,688,001,374
2,526,507,440
1,688,001,374
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
884,467,394
645,253,327
884,467,394
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น 	
2,302,092
1,844,063
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,574,770,860
3,173,604,830
2,572,468,768
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,800,937,536
3,179,261,656
2,786,715,800

2551

217,337
217,337
2,526,482,990
645,253,327
3,171,736,317
3,171,953,654

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
ในอนาคต
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รวมรายได้ค้างรับจากบริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รวมรายได้ค้างรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมรายได้ค้างรับจากบริษัทเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2552

2551

2552

2551

-

-

13,879
1,052,981
1,066,860

140,731
782,392
923,123

598,806
598,806

520,282
520,282

84,787
84,787

520,282
520,282

2,187,199
553,910
2,741,109
3,339,915

761,234
761,234
1,281,516

2,187,199
386,146
2,573,345
3,724,992

615,162
615,162
2,058,567

-

-

464,401
464,401

310,568
556,202
866,770

1,707,220
1,707,220

721,649
721,649

297,798
297,798

217,633
217,633

5,782,234
275,743
194,960
6,252,937
7,960,157

6,004,781
161,572
259,703
6,426,056
7,147,705

5,782,234
275,743
194,960
6,252,937
7,015,136

6,004,781
161,572
259,703
6,426,056
7,510,459
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

2552

2551

2552

เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
13,607,756
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18,240,482
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
31,848,238
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
3,500,349
9,245,457
3,500,349
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
1,426,873
800,461
1,426,873
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
61,617
221,629
61,617
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
4,988,839
10,267,547
4,988,839
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4,988,839
10,267,547
36,837,077
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากบริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวมเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

31,603,248
11,093,769
1,099,439
1,669,342
1,024,476
266,570
46,756,844
46,756,844

263,281
2,308,605
744,187
638,893
982,731
267,131
5,204,828
5,204,828

25,040,708
14,176,642
39,217,350

2551

15,196,034
5,977,218
21,173,252
9,245,457
800,461
221,629
10,267,547
31,440,799

17,288,427
17,288,427

31,554,887
214,275
11,093,769
1,099,439
2,308,605
1,669,342
744,187
-	            638,893
997,924	            962,765
255,769
248,531
46,671,130
5,117,256
85,888,480
22,405,683
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6. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนด
ชำระได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2552

หน่วย : บาท

2551

2552

2551

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2,797,724,520
544,915,235
2,786,715,800
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
3,213,016
1,482,525,199
3 - 6 เดือน
1,151,821,222
รวม		
2,800,937,536
3,179,261,656
2,786,715,800
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
69,723,565
207,547,520
55,407,033
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน
541,357
4,488,523
นานกว่า 12 เดือน
283,808,960
283,808,960
283,808,960
รวม		
354,073,882
495,845,003
339,215,993
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(283,808,960)
(283,808,960)
(283,808,960)
รวม		
70,264,922
212,036,043
55,407,033
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
2,871,202,458
3,391,297,699
2,842,122,833

539,721,169
1,480,411,263
1,151,821,222
3,171,953,654
191,635,804
283,808,960
475,444,764
(283,808,960)
191,635,804
3,363,589,458

7. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
หน่วย : บาท

2552

ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2551

สินค้าสำเร็จรูป
5,053,722,242 5,502,641,036
งานระหว่างทำ
10,021,559
26,380,459
วัตถุดิบ
3,882,261,933 9,376,799,035
สินค้าระหว่างทาง
4,236,062,843
879,921,170
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
1,209,156,140 1,259,359,203
รวม		
14,391,224,717 17,045,100,903

2552

2551

(49,316,318) (2,192,171,159)
(18,823,635) (3,071,022,930)
(3,564)
(177,752,689)
(68,143,517) (5,440,946,778)

สินค้าเสื่อมคุณภาพ
2552

2551

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2552

2551

- 5,004,405,924 3,310,469,877
10,021,559
26,380,459
- 3,863,438,298 6,305,776,105
- 4,236,059,279
702,168,481
(153,990,069)
(154,423,844) 1,055,166,071 1,104,935,359
(153,990,069) (154,423,844) 14,169,091,131 11,449,730,281
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
หน่วย : บาท

2552

ลดราคาทุนลงให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2551

2552

สินค้าสำเร็จรูป
5,075,735,421 5,518,307,024
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบ
3,893,855,395 9,392,080,605
สินค้าระหว่างทาง
4,236,062,843
879,921,170
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
1,202,975,712 1,257,748,196
รวม		
14,408,629,371 17,048,056,995

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าเสื่อมคุณภาพ

2551

2552

(49,316,318) (2,192,171,159)
(18,823,635) (3,071,022,930)
(3,564)
(177,752,689)
(68,143,517) (5,440,946,778)

2551

(153,990,069)
(153,990,069)

2552

2551

- 5,026,419,103 3,326,135,865
- 3,875,031,760 6,321,057,675
- 4,236,059,279
702,168,481
(154,423,844) 1,048,985,643 1,103,324,352
(154,423,844) 14,186,495,785 11,452,686,373

บริษัทฯ ได้จำนำสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และข้อ 15
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนเรียกชำระแล้ว
(ล้านบาท)
2552

2551

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2552

2551

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)
2552

2551

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
400.0
400.0
51.00
51.00 204,000,000 204,000,000
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
75.0
75.0
99.99
99.99
74,999,930
74,999,930
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					 278,999,930 278,999,930

2552

2551

-

-

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า
9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
		 เงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
บริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

2552

2551

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
ผลิตและจำหน่าย
(มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
50.15
50.15
รวม						

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)
2552

2551

2552

2551

5,440,922,025 5,440,922,025 3,838,851,915 4,179,440,824
5,440,922,025 5,440,922,025 3,838,851,915 4,179,440,824

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2552

2551

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)
2552

2551

2552

2551

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
(บาท)
2552

2551

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด ผลิตและจำหน่าย								
(มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
50.15
50.15
5,440,922,025 5,440,922,025 (938,125,000) (938,125,000) 4,502,797,025 4,502,797,025
รวม					
5,440,922,025 5,440,922,025 (938,125,000) (938,125,000) 4,502,797,025 4,502,797,025

		 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ และได้ชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 วันที่
26 มิถุนายน 2551 เป็นจำนวน 335,790,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ
0.296 เหรียญสหรัฐอเมริกา และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จากการซื้อหุ้นดังกล่าวรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,454.4 ล้านบาท
ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน 214,525,510 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,525,510 หุ้น
ทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวม 415,537,850 หุ้น และมีเงิน
ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นจำนวนรวม 121,264,990 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนรวมร้อยละ 50.15 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทดังกล่าว (ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำกัด (มหาชน) 1 หุ้นมีสิทธิในการออกเสียงเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ  
1 หุ้น)
		 เนื่องจากในการลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้เข้า
ทำสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) กับผู้ถือหุ้น

ญีป่ นุ่ ซึง่ กำหนดให้บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ญีป่ นุ่ มีอำนาจในการควบคุม
ร่วมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน
ในการร่วมค้า และบริษัทฯ ใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนใน
การร่วมค้าในงบการเงินรวม
		 จากการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้บริษทั ฯ
มีอำนาจในการควบคุมร่วมในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด
(มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2551 (ซึ่งเป็นวันที่ซื้อหุ้น) เนื่อง
จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินว่า สินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 24 กันยายน
2551 และวันที่ 30 กันยายน 2551 ไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ
และส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ในบริษทั ดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 24 กันยายน
2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน
รวมของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงถือเสมือนว่า วันที่ 30 กันยายน 2551
เป็นวันที่ซื้อหุ้น และจะเริ่มรับรู้ส่วนได้เสียในบริษัท เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
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9.2 ส่วนแบ่งขาดทุน
		 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากการลงทุนในการ
ร่วมค้าดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หน่วย : บาท

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
รวม		

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี

2552

2551

2552

2551

340,588,908
340,588,908

323,356,201
323,356,201

-

-

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
		 จำนวนรวมส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ มีอยู่ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
โดยคิดตามสัดส่วนของการลงทุนเป็นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552

2551

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,455
6,358
7,813

1,534
6,085
7,619

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

2,339
1,662
4,001
3,812

1,944
1,522
3,466
4,153

หน่วย : ล้านบาท
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม
ร่วมกันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

6,047
(6,110)
(162)
(225)
(116)
(341)

2,325
(2,517)
(58)
(22)
(272)
(51)
(323)

		 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปจดจำนอง/จำนำไว้กับสถาบัน
การเงินในประเทศเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2552

2551

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
(บาท)

ราคาทุน
(บาท)
2552

2551

2552

2551

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
(บาท)
2552

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 	
ผลิตและจำหน่ายเหล็ก								
จำกัด
แผ่นเคลือบสังกะสี
3.70
3.70
293,999,500 293,999,500 (293,999,500) (293,999,500)
						
293,999,500 293,999,500 (293,999,500) (293,999,500)
-

2551

-

3,118,852,217

8,746,885

1,298,079,436

-

-

(347,433)

24,925,500

-

3,110,452,765

1,273,153,936

24,763,561,399

19,884,431

(118,815)

432,990

24,743,362,793

เครื่องจักร
อาคารและ และอุปกรณ์
ที่ใช้ใน
ส่วนปรับปรุง
กระบวนการ
อาคาร
ผลิต/ให้บริการ

192,987,128

-

-

-

192,987,128

ถนน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

2,859,470,701

-

-

-

2,859,470,701

191,466,622

146,194

-

-

191,320,428

15,641,717

-

-

-

15,641,717

413,866,429

12,341,744

(800,392)

6,315,613

396,009,464

176,819,718

10,893,458

(7,299,666)

4,348,102

168,877,824

75,669,017

-

(1,485,500)

3,626,151

73,528,366

78,913,289

(52,012,712)

-

79,503,616

51,422,385

ท่าเทียบเรือ
สิทธิการเช่า
เครื่องตกแต่ง
และ
เครื่องมือ
สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง
และ
ติดตั้งและ
สาธารณูปโภค
และ
ยานพาหนะ
ระหว่าง
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
เครื่องใช้
และ
อุปกรณ์อื่น
ก่อสร้าง/ติดตัง้
สิทธิการเช่า
สำนักงาน
เรือลากจูง

งบการเงินรวม

-

31 ธันวาคม 2552

1,843,345,563

(172)

(340,914)

161,829,707

1,681,856,942

7,756,267,034

346,834

(118,812)

677,333,130

7,078,705,882

133,676,306

-

-

10,442,059

123,234,247

1,101,828,794

-

-

105,229,052

996,599,742

161,211,976

(703)

-

22,501,251

138,711,428

15,541,191

-

-

67,037

15,474,154

286,371,134

(349,373)

(735,827)

42,305,956

245,150,378

139,637,553

3,414

(7,162,432)

19,382,820

127,413,751

60,432,052

-

(1,393,556)

7,476,873

54,348,735

-

-

-

-

-

5
5

89,013,979
89,013,979

35,283,266
35,283,266

1
1

-

-

-

-

-

-

987,367,934 1,275,506,649 16,918,280,386

31 ธันวาคม 2552

24,027,556 1,757,641,906

34,469,615 1,862,870,958

30,254,646

52,609,000

100,526

167,563

127,495,295

150,859,086

37,182,165

41,464,073

15,236,965

19,179,631

435,008,753

435,008,753

11,498,311,603

-

(9,751,541)

1,046,567,885

10,461,495,259

33,185,327,673

-

(10,051,806)

119,151,972

33,076,227,507

รวม

78,913,289 21,252,007,317

51,422,385 22,179,723,495

558,752,771
704,128,117

2551 (504 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									

2552 (695 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี												

962,442,434 1,428,595,818 17,575,642,932

31 ธันวาคม 2551

มูลค่าสุทธิตามบัญชี												

310,711,502

310,711,502

31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552

ค่าเผื่อการด้อยค่า												

-

ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

โอนเข้า (ออก)

-

-

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ

-

31 ธันวาคม 2551

ค่าเสื่อมราคาสะสม												

31 ธันวาคม 2552

โอนเข้า (ออก)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

ซื้อเพิ่ม		

31 ธันวาคม 2551

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่

หน่วย : บาท

ที่ดิน

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

>> 146
Financial Statements
SSi Annual Report 2009

798,138,502

-

-

-

798,138,502

2,922,255,545

856,137

-

-

2,921,399,408

24,570,403,905

19,591,138

-

432,990

24,550,379,777

77,062,640

-

-

-

77,062,640

ถนน

178,080,133

-

-

-

178,080,133

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

15,641,717

-

-

-

15,641,717

สิทธิการเช่า
และ
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า

301,011,608

8,301,485

(432,502)

2,249,121

290,893,504

เครื่องมือ
และ
อุปกรณ์อื่น

148,286,711

10,591,900

(5,896,252)

3,030,746

140,560,317

47,142,219

-

(1,485,500)

3,626,151

45,001,568

78,875,547

(39,340,660)

-

74,238,991

43,977,216

เครื่องตกแต่ง
สินทรัพย์
ติดตั้งและ
ระหว่าง
ยานพาหนะ
เครื่องใช้
ก่อสร้าง/ติดตั้ง
สำนักงาน

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

-

1,787,114,178

-

152,842,550

1,634,271,628

7,600,377,538

-

657,676,210

6,942,701,328

66,289,817

-

7,029,783

59,260,034

150,072,889

-

21,593,852

128,479,037

15,541,191

-

67,037

15,474,154

212,795,095

(401,734)

21,265,354

191,931,475

115,858,408

(5,766,816)

17,039,171

104,586,053

37,560,102

(1,393,556)

4,921,691

34,031,967

-

-

-

-

123,144,068

31 ธันวาคม 2552

-

86,565,812

86,565,812
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

674,994,434

31 ธันวาคม 2552

100,526

167,563

88,216,513

98,962,029

32,428,303

35,974,264

9,582,117

10,969,601

78,875,547 18,941,579,429

43,977,216 19,740,689,226

575,023,681

28,007,244

49,601,096

2552 (567 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								

10,772,823

17,802,606

429,546,624

1,135,141,367 16,883,460,555

1,287,127,780 17,521,112,637

209,709,880

209,709,880

9,985,609,218

(7,562,106)

882,435,648

9,110,735,676

29,136,898,527

-

(7,814,254)

83,577,999

29,061,134,782

รวม

2551 (403 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

674,994,434

31 ธันวาคม 2551

มูลค่าสุทธิตามบัญชี											

123,144,068

31 ธันวาคม 2551

ค่าเผื่อการด้อยค่า											

31 ธันวาคม 2552

-

-

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับ

-

31 ธันวาคม 2551

ค่าเสื่อมราคาสะสม											

31 ธันวาคม 2552

โอนเข้า (ออก)

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย

ซื้อเพิ่ม		

31 ธันวาคม 2551

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่

หน่วย : บาท

ที่ดิน

เครื่องจักร
อาคารและ
และอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุง
ที่ใช้ในกระบวน
อาคาร
การผลิต

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 	 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ในเดือนธันวาคม 2550 โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามรายกลุ่มของ
สินทรัพย์ และบันทึกสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้
• ที่ดินประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

• อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต/ให้บริการ ถนน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
และเรือลากจูงประเมินราคาโดยใช้วีธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
(Depreciated Replacement Cost Approach)

การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระปรากฏผลดังนี้

(Market Approach)

งบการเงินรวม
ที่ดิน
หน่วย : บาท

ราคาที่ประเมินใหม่ 	
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ประเมินสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

972,447,568
1,031,246,759
(58,799,191)

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
1,589,828,298
1,243,862,120
345,966,178

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต/ให้บริการ
17,822,489,703
15,309,001,809
2,513,487,894

ถนน

ท่าเทียบเรือ
และสาธารณูปโภค
และเรือลากจูง

36,363,610
43,701,140
(7,337,530)

1,968,222,749
1,730,578,481
237,644,268

รวม
22,389,351,928
19,358,390,309
3,030,961,619

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
หน่วย : บาท

ราคาที่ประเมินใหม่ 	
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ประเมินสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น

684,999,568
678,410,462
6,589,106

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร
1,440,311,696
1,120,343,327
319,968,369

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต
17,737,300,000
15,245,417,170
2,491,882,830

ถนน
15,800,000
11,559,641
4,240,359

รวม
19,878,411,264
17,055,730,600
2,822,680,664

รายละเอียดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงตามราคาที่ตีใหม่และค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
มีดังนี้
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งบการเงินรวม
2552

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน
หน่วย : บาท

ราคาทุนเดิม - สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม่

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต/ให้บริการ

ถนน

ท่าเทียบเรือ
และสาธารณูปโภค
และเรือลากจูง

1,040,195,943
(52,828,009)
987,367,934

1,983,898,990
1,134,953,222
3,118,852,212

15,649,249,214
9,025,298,206
24,674,547,420

131,615,196
26,088,666
157,703,862

2,057,552,879
801,917,821
2,859,470,700

-

1,076,333,402
767,012,160
1,843,345,562

4,785,393,535
2,970,873,499
7,756,267,034

105,777,064
27,899,242
133,676,306

695,578,943
406,249,852
1,101,828,795

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม - สุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีใหม่

งบการเงินรวม
2551

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ที่ดิน
หน่วย : บาท

ราคาทุนเดิม - สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม่

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต/ให้บริการ

ถนน

ท่าเทียบเรือ
และสาธารณูปโภค
และเรือลากจูง

1,015,270,442
(52,828,008)
962,442,434

1,975,499,538
1,134,953,222
3,110,452,760

15,629,050,608
9,025,298,206
24,654,348,814

131,615,197
26,088,665
157,703,862

2,057,552,879
801,917,821
2,859,470,700

-

971,841,701
710,015,241
1,681,856,942

4,361,793,005
2,716,912,877
7,078,705,882

97,702,176
25,532,071
123,234,247

619,464,946
377,134,796
996,599,742

ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม - สุทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

หน่วย : บาท

ราคาทุนเดิม - สุทธิค่าเผื่อการด้อยค่า
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม่
ค่าเสื่อมราคาสะสมตามราคาทุนเดิม - สุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสือ่ มราคาสะสม - ส่วนเพิม่ จากการตีราคา
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต

2551
ถนน

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต

ถนน

664,503,067 1,818,889,018 15,494,406,093
10,491,367 1,103,366,527 8,989,432,000
674,994,434 2,922,255,545 24,483,838,093

49,322,646
27,739,994
77,062,640

664,503,067 1,818,032,882 15,474,381,965
10,491,367 1,103,366,526 8,989,432,000
674,994,434 2,921,399,408 24,463,813,965

49,322,646
27,739,994
77,062,640

- 1,029,348,094 4,652,545,885
757,766,085 2,947,831,653
- 1,787,114,179 7,600,377,538

40,010,145
26,279,673
66,289,818

931,673,867 4,245,098,535
702,597,761 2,697,602,793
- 1,634,271,628 6,942,701,328

34,995,144
24,264,890
59,260,034
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ในเดื อ นตุ ล าคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 25/2549 โดยให้ทางเลือกในกรณีที่กิจการ
มีการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ สามารถเลือกปฏิบตั โิ ดยคำนวณค่าเสือ่ ม
ราคาทีต่ ดั ไปสูง่ บกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนทีจ่ ะคำนวณ

จากราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกที่จะปฏิบัติ
ตามประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คำนวณค่าเสือ่ มราคาทีต่ ดั ไปสูง่ บกำไรขาดทุนจากราคาทีต่ ใี หม่ กำไร
(ขาดทุน) สุทธิและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
งบการเงินรวม

2552
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

945,463,564
0.07

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคาร
และอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 600.7
ล้านบาท (2551 : 496.1 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ : 389.1
ล้านบาท (2551 : 299.9 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอด
คงเหลือของเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ตามวิธีราคาทุน) เป็นจำนวน 45.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ :
2.4 ล้านบาท)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจำนวนประมาณ 20,327.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ :
จำนวน 18,420.9 ล้านบาท) ไปค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และข้อ 15
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (ฉ)
ในระหว่างปี 2550 และปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
(บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด) ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ให้ส่งมอบหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทฯ จำนวนรวม 25
แปลง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนรวม 123.4 ล้านบาท และของ
บริษัทย่อยจำนวน 18 แปลง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนรวม
187.6 ล้านบาท ซึ่งมีถนนไปท่าเรือ โรงพักสินค้าของบริษัทย่อยซึ่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

(5,391,305,679)
(0.41)

1,240,780,886
0.09

(5,088,802,739)
(0.39)

มีมลู ค่าสุทธิทางบัญชี จำนวน 37.7 ล้านบาทตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าว
เพือ่ ทำการสอบสวนเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสัง่ เพิกถอน
หรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว โดยเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2550 และวันที่ 25 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ออกหนังสือคัดค้านการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข
เอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก. ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อหลักความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือ่
การด้อยค่าของทีด่ นิ และสินทรัพย์ทต่ี ง้ั อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าวทัง้ จำนวน
ไว้ในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานว่า สำนักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ยกเลิกการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษัทฯ จำนวน 1 แปลงซึ่งมีมูลค่าตาม
บัญชีจำนวน 0.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเต็มจำนวนในปี 2550 ดังนั้นบริษัทได้บันทึกกลับรายการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนในปี 2551
เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2553 ได้มคี ำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ ให้เพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
ดังกล่าวข้างต้นสำหรับที่ดินเกือบทั้งหมดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้เคยทำหนังสือคัดค้านต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
ออกหนังสือเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าวต่ออธิบดี
กรมที่ดิน
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12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2552

2551

2552

2551

ราคาทุน
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

81,485,357
73,686
(33,623,606)
47,935,437

78,364,352
3,121,005
(25,473,795)
56,011,562

80,593,585
(33,171,714)
47,421,871

77,519,080
3,074,505
(25,112,356)
55,481,229

8,149,811

7,987,525

8,059,358

7,900,915

ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี

13. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

2552

2551

2552

2551

เงินมัดจำ
อื่นๆ 		
รวม		

7,411,490
7,673,083
15,084,573

9,270,105
3,723,932
12,994,037

6,506,179
6,506,179

8,386,404
8,386,404

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

เงินเบิกเกินบัญชี
931,232
6,516,245
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2,377,000,000
2,340,000,000
2,350,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
10,555,530,469
11,976,076,662
10,555,530,469
รวม		
12,933,461,701 14,322,592,907
12,905,530,469

2551
2,250,000,000
11,976,076,662
14,226,076,662
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พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและ
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวน
506.8 ล้านบาท (2551 : จำนวน 3,769.8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวน 85.0 ล้านบาท (2551 :
จำนวน 40.0 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้เป็นจำนวน 61.0 ล้านบาท (2551 :
จำนวน 43.9 ล้านบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ
ค้ำประกันโดยการจำนำวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิ
ของบริษัทฯ และสำหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้นและ
ระยะยาวจะมีหลักประกันเพิ่มด้วยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้กใู้ นลำดับทีส่ องด้วย ภายใต้
สัญญาเงินกูย้ มื ระยะสัน้ บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การ
ดำรงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ท่าเรือประจวบ จำกัด
และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่
มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ค้ำประกันโดยการจำนองที่ดิน
เงินกู้

การชำระคืน

หน่วย : บาท

15.1

ชำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2548 จนถึงเดือนกันยายน 2556
15.2 ชำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2548 จนถึงเดือนกันยายน 2556
15.3 ชำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2552 จนถึงเดือนกันยายน 2558
15.4 ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2549 จนถึงเดือนกันยายน 2557
15.5 ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2550 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
15.6 ชำระคืนเป็นรายงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2550 จนถึงเดือนมีนาคม 2554
15.7 ชำระคืนเป็นรายงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2551 จนถึงเดือนมิถุนายน 2554
รวม		
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 	
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2552

2551

2552

2551

3,673,600,000

4,592,000,000

3,673,600,000

4,592,000,000

720,000,000

800,000,000

720,000,000

800,000,000

2,990,000,000

3,300,000,000

2,990,000,000

3,300,000,000

444,480,582

481,604,053

-

-

37,850,000

85,350,000

-

-

11,362,500

20,452,500

-

-

13,000,000
7,890,293,082
(1,799,257,539)
6,091,035,543

21,000,000
9,300,406,553
(1,424,034,567)
7,876,371,986

7,383,600,000
(1,698,400,000)
5,685,200,000

8,692,000,000
(1,308,400,000)
7,383,600,000
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15.1 วงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาสินเชือ่ ลงวันที่ 15 กันยายน
2546 จำนวน 5,600 ล้านบาท อายุ 10 ปี คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
MLR หักร้อยละ 1.5 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 3 นับตั้งแต่วันที่
ลงนามในสัญญา อัตราดอกเบี้ยตามอัตรา MLR หักร้อยละ 1
ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 จนถึงปีที่ 5 และอัตราดอกเบี้ยตามอัตรา MLR
หักร้อยละ 0.5 ต่อปี นับตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยชำระดอกเบี้ย
เป็นรายงวดสามเดือน
15.2 วงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาสินเชือ่ ลงวันที่ 11 กันยายน
2546 จำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
คงที่ร้อยละ 4 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่
30 กันยายน 2551 และตามอัตรา MLR หักร้อยละ 0.5 ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป โดยชำระดอกเบี้ยเป็น
รายงวดสามเดือน
		 เงินกู้ยืมตามหมายเหตุข้อ 15.1 ข้อ 15.2 ค้ำประกันโดย
การจดจำนอง/จำนำ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการ
โอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้
แก่ผใู้ ห้กู้ และสำหรับธนาคารทีใ่ ห้กยู้ มื ทัง้ ประเภทระยะสัน้ และระยะ
ยาวยังมีหลักประกันเพิ่มในการจำนำวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิของบริษทั ฯ ในลำดับทีส่ องเพิม่ ด้วย ภายใต้สญ
ั ญา
เงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตาม
ทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การดำรง
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตาม
อัตราที่ระบุในสัญญา การจำกัดจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี การห้ามบริษัทฯ นำหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ทีถ่ อื อยูเ่ ป็นเงินลงทุนไปจำนำหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็นต้น
15.3 วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 16
กันยายน 2551 จำนวน 3,300 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง เงินกู้ยืมนี้มีอายุ 7 ปี จ่ายชำระคืนเป็นรายงวดหกเดือน
จำนวน 13 งวด (งวดละ 200 ล้านบาท ถึงงวดละ 310 ล้านบาท)  
เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 และคิดดอกเบี้ยตามอัตรา MLR

หักร้อยละ 1.5 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยตามอัตรา 

MLR หักร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปีที่ 4 และอัตราดอกเบี้ย
ตามอัตรา MLR หักร้อยละ 0.5 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป
		 เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจำนอง/จำนำ ที่ดินพร้อม
สิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกัน
ภัยทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้แก่ผใู้ ห้กู้ ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื นีบ้ ริษทั ฯ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา การดำรงสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเงินกู้
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
15.4 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาวลงวันที่ 5 กันยายน 2546 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไข/
เพิ่มเติมวันที่ 7 มิถุนายน 2548 วันที่ 26 สิงหาคม 2548 วันที่ 5
กันยายน 2550 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 จำนวน 650 ล้านบาท
อายุ 6 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้น 2 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจำสามเดือนบวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
สำหรับช่วง 2 ปีแรก บวกด้วยอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี สำหรับปีที่ 3
และร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป โดยชำระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน
		 เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างและท่าเทียบเรือส่วนต่อขยายของบริษัทย่อย
และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกัน ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วน
ทางการเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการก่อภาระหนี้ใหม่และนำทรัพย์สิน
ไปเป็นหลักประกัน และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ปัจจุบัน เป็นต้น
		 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารผู้ให้กู้ โดยธนาคารผู้ให้กู้
ตกลงขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและปรับเปลี่ยน
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จำนวนเงินงวดในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ยืม :
			 ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้น
			 ภายในเดือนกันยายน 2557
		 จำนวนเงินกู้ยืมที่ชำระคืนในแต่ละงวด :
			 ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 5 ล้าน ถึง
			 10 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือน
			 สิงหาคม 2557 ส่วนงวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้น
			 พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งจำนวน และทุกครึ่งปี
			 หากบริษทั ย่อยมีผลประกอบการจริงสูงกว่าประมาณ
			 การที่บริษัทย่อยได้ให้ไว้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ บริษัท
			 ย่อยจะต้องจ่ายชำระเงินกูเ้ พิม่ เติมตามวิธกี ารคำนวณ
			 ที่ระบุไว้ในสัญญา
15.5 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาสินเชื่อ
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไข/เพิ่มเติม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 จำนวน 180 ล้านบาท อายุ 5 ปี คิด
ดอกเบี้ยตามอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดสามเดือน
		 เงินกูย้ มื นีค้ ำ้ ประกันโดยการจดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้างที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อยและ
การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
ย่อยที่ใช้เป็นหลักประกัน ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ให้บริษัทย่อย
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการก่อภาระหนี้ใหม่
และการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน และการรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นต้น
		 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารผู้ให้กู้ โดยธนาคารผู้ให้กู้
ตกลงเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการชำระคืนเงินกูย้ มื และการปรับเปลีย่ น
จำนวนเงินงวดในการจ่ายชำระเงินกู้ยืม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ยืม :
			 ชำระคืนเป็นรายเดือน โดยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้น
			 ภายในเดือนพฤษภาคม 2554

		 จำนวนเงินกู้ยืมที่ชำระคืนในแต่ละงวด :
			 ชำระคืนเงินต้นงวดละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน
			 กรกฎาคม 2552 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2554 ส่ ว น
			 งวดสุ ด ท้ า ยชำระคื น เงิ นต้ น พร้ อ มดอกเบี ้ ย ส่ ว น
			 ที่เหลือทั้งจำนวน
15.6 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยตามสัญญาเงินกู้ลง
วันที่ 2 ตุลาคม 2549 จำนวน 60 ล้านบาท อายุ 5 ปี คิดดอกเบี้ย
ตามอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ย
เป็นรายเดือน
		 เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 บริษทั ย่อยได้เข้าทำบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารผู้ให้กู้ โดยธนาคารผู้ให้กู้
ตกลงลดวงเงินกู้ยืมจากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 27 ล้านบาท และ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากเดิม รายงวด
สามเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2553
เป็นรายงวดสามเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือน
มีนาคม 2554 และเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินงวดที่จะต้องจ่ายชำระ
คืนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ในแต่ละงวด จากเดิมงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 8
ชำระงวดละไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท งวดที่ 9 ถึงงวดที่ 15 ชำระ
งวดละไม่น้อยกว่า 5.00 ล้านบาท และงวดที่ 16 จ่ายชำระหนี้
คงค้างทั้งจำนวน เป็นงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ชำระงวดละไม่น้อยกว่า
2.50 ล้านบาท และงวดที่ 5 ถึงงวดที่ 16 ชำระงวดละไม่น้อยกว่า
2.27 ล้านบาท
		 เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินแปลงหนึ่ง
พร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทของบริษัทย่อยและการโอนสิทธิ
ประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน ภาย
ใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ข้อจำกัด
เกีย่ วกับการก่อภาระหนีใ้ หม่และการนำทรัพย์สนิ ไปเป็นหลักประกัน
และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยตลอด
อายุสัญญาฉบับนี้
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15.7 วงเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อยตามสัญญากูย้ มื เงินลงวันที่ี 23
มิถุนายน 2551 จำนวน 75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 ก) วงเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 50
ล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตรา MOR ลบด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
		 ข) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจำนวน 25 ล้านบาท คิดดอกเบีย้
ในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี มีกำหนดชำระคืน
เงินต้นทุกงวด 3 เดือน งวดละไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2554
		 เงินกูย้ มื นีค้ ำ้ ประกันโดยการจำนองทีด่ นิ แปลงหนึง่ พร้อม
สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทของบริษัทย่อยและการโอนสิทธิประโยชน์
จากการเอาประกันภัยทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั ย่อยใช้เป็นหลักประกัน ภาย

ใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การขอ
ความยินยอมจากผู้ให้กู้ก่อนจ่ายเงินปันผล และการรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ เป็นต้น
16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
2551 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม		
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

2552

2551

31,659,450
(1,484,364)
30,175,086
(22,720,276)
7,454,810

238,958,088
(10,582,832)
228,375,256
(198,213,010)
30,162,246

 	 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท
ลิสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดำเนิน
งานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551
-

176,812,535
(6,042,974)
170,769,561
(170,769,561)
-

ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

24,003,683
(1,283,407)
22,720,276

7,655,767
(200,957)
7,454,810

31,659,450
(1,484,364)
30,175,086
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุป
ได้ดังนี้

17. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือต้นปี 	
หัก : ตัดจำหน่าย
		 โอนกลับรายการเนื่องจากการรวมธุรกิจ
ยอดคงเหลือปลายปี

2552

2551

2552

2551

6,974,531,885
(327,733,239)
6,646,798,646

7,761,254,462
(225,101,131)
(561,621,446)
6,974,531,885

6,715,052,182
(307,411,967)
6,407,640,215

7,480,117,228
(203,443,600)
(561,621,446)
6,715,052,182

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ประกอบด้วย

 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ไม่สามารถนำไปหักกับ
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของ 				
บริษัทฯ
6,407,640,215
6,715,052,182
6,407,640,215
บริษัทย่อย
239,158,431
259,479,703
			
6,646,798,646
6,974,531,885
6,407,640,215

2551
6,715,052,182
6,715,052,182

18. สำรองตามกฎหมาย

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง
นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้
จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อน่ื ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าขนส่ง
ค่าซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
ค่าเช่าจ่าย
ขาดทุนจากการบันทึก (โอนกลับ) บัญชีค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป
และงานระหว่างทำ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2551

2552

2551

610,651,364
712,277,928
699,316,292
240,400,914
17,367,014
27,741,466

590,149,121
566,740,297
437,244,534
362,967,717
22,229,512
10,005,134
29,073,773

439,982,896
583,083,039
691,469,235
242,772,780
295,954,503
27,032,671

423,716,640
437,447,539
427,683,196
363,371,296
261,592,545
10,005,134
27,117,647

(5,373,237,036)
33,166,139,148

5,439,961,966
26,461,522,538

(5,373,237,036)
33,277,118,203

5,439,961,966
26,491,712,670

465,277,694

(2,341,436,712)

442,571,603

(2,321,104,197)

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี คำนวณขึ้นจากกำไรของส่วน
งานที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่า
ใช้จ่ายและรายได้ต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้
ในการคำนวณภาษี
21. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสำหรับกิจการการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น
รีดร้อนเคลือบน้ำมันตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1438(2)/2547
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ

สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการการจำหน่ายเหล็กแผ่น
รีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน้ำมันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตัน
ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 13 พฤษภาคม 2547) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ ได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าสำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำเป็นทีต่ อ้ งนำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วัน
นำเข้าครั้งแรก และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันนำเข้าครั้งแรก
 	 รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
หน่วย : บาท

2552

2551

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
2552

2551

รวม
2552

2551

รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายในประเทศ
26,097,113,570
25,132,957,647
3,835,827,500
27,996,426
29,932,941,070
25,160,954,073
รายได้จากการส่งออก
3,151,704,376
2,293,958,102
103,158,720
3,254,863,096
2,293,958,102
รวมรายได้จากการขาย
29,248,817,946 27,426,915,749
3,938,986,220
27,996,426 33,187,804,166 27,454,912,175

 	 บริษทั ย่อยสองแห่งได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ที่สำคัญบางประการสามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ดังต่อไปนี้
		 • บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1464(2)/2547 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2547 สำหรับกิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดิน
ทะเล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว
รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (14 พฤศจิกายน
2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน
1,146 ล้านบาท ทัง้ นีจ้ ะปรับเปลีย่ นตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริงในวันเปิดดำเนินการตามโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครือ่ งจักรตาม
ที่คณะกรรมการอนุมัติ
		 • บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1901(2)/2547 เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2547 สำหรับกิจการเรือกำลังสูง ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น (วันที่ 9 สิงหาคม 2548) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 103 ล้านบาท ทั้งนี้จะ

ปรับเปลีย่ นตามจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ที่แท้จริงในการเปิดดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมัติ
(ข) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิต
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกล
การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครือ่ งจักรอุตสาหกรรม และโครง
สร้างโลหะสำหรับงานอุตสาหกรรม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
1783(2)/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว
มีจำนวนไม่เกิน 167 ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำเนิน
การตามโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ และได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สำหรับวัตถุดิบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มนำเข้าวัตถุดิบครั้ง
แรก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีรายได้ที่เกิดจากการประกอบการตาม
เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำหรับปี จำแนกตามกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
2552

หน่วย : บาท

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

2551

2552

รวม

2551

2552

2551

รายได้						
รายได้จากการขายในประเทศ
26,097,113,570
25,125,882,274
3,835,991,408
28,242,366
29,933,104,978
รายได้จากการส่งออก
3,151,704,376
2,293,958,102
103,158,720
3,254,863,096
รายได้จากการให้บริการ
15,263,787
74,690,655
213,016,968
234,084,623
228,280,755
รวมรายได้
29,264,081,733 27,494,531,031
4,152,167,096
262,326,989 33,416,248,829

22. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน)
สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก
อยู่ในระหว่างปี

25,154,124,640
2,293,958,102
308,775,278
27,756,858,020

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ
(1) การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (2) การบริการซ่อมบำรุง (3) การ
บริการท่าเรือน้ำลึก และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มี
ดังนี้

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงาน
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
หน่วย : บาท

2552

2551

ส่วนงาน
การบริการซ่อมบำรุง
2552

2551

ส่วนงาน
การบริการท่าเรือน้ำลึก
2552

2551

ตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2552

2551

รายได้จากภายนอก
33,187,804,166 27,447,836,802
103,394,275
153,973,446
125,050,388
155,047,772
รายได้ระหว่างส่วนงาน
7,075,373
316,732,602
271,872,450
148,745,033
101,085,306
(465,477,635) (380,033,129)
รวมรายได้ทง้ั สิน้
33,187,804,166 27,454,912,175 420,126,877 425,845,896 273,795,421 256,133,078 (465,477,635) (380,033,129)
กำไรจากการดำเนินงานตาม
ส่วนงาน
2,821,292,395 (3,501,181,610)
75,310,463
68,660,303
163,006,642
143,213,527
รายได้และค่าใช้จา่ ย
ทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน :								
รายได้อน่ื 									
ค่าใช้จา่ ยในการขาย									
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร									
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร									
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
		 ในการร่วมค้า									
ค่าใช้จา่ ยอืน่ 									
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน									
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล									
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย									
กำไรสุทธิ									
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

18,941,579,429 19,740,689,226
22,408,506,961 20,141,995,252
41,350,086,390 39,882,684,478

274,429,280
88,452,860
362,882,140

งบการเงินรวม
2552

2551

33,416,248,829 27,756,858,020
33,416,248,829 27,756,858,020
3,062,018,163

(3,294,104,218)

221,067,934
(291,844,329)
(209,546,381)
(74,829,598)

137,412,543
(400,351,314)
(458,791,847)
(70,622,964)

(340,588,908) (323,356,201)
(11,835,195)
(10,005,134)
(1,020,125,651) (711,357,448)
(19,904,273)
(10,157,768)
(41,214,959)
(24,870,197)
1,273,196,803 (5,166,204,548)

312,932,343 2,082,247,206 2,174,851,081
(46,248,598)
(48,749,155) 21,252,007,317 22,179,723,495
91,567,063
69,424,465
47,248,803 (1,045,137,509) (674,196,778) 21,521,246,777 19,606,614,340
404,499,406 2,151,671,671 2,222,099,884 (1,091,386,107) (722,945,933) 42,773,254,094 41,786,337,835
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกัน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน
30.6 ล้านบาท (2551 : 32.8 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ : 22.3
ล้านบาท (2551 : 23.8 ล้านบาท))
25. การจ่ายเงินปันผล
เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2551 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ประจำปี 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี
2550 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 654.8
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประกอบด้วย
ก) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่าย
ทุนจำนวนเงินประมาณ 19.8 ล้านบาท 0.1 ล้านยูโร และ 48.0
ล้านเยนญีป่ นุ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ และติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน
ประมาณ 2.2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาก่อสร้างและ
การซื้อเครื่องจักร
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 150.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
อเมริกา
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าที่เกี่ยว
ข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
 			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า  
ดำเนินงาน ดังนี้
งบการเงินรวม

จ่ายชำระภายใน		
ภายใน 1 ปี
14.9
1 ถึง 5 ปี
4.4
รวม		
19.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
14.5
4.4
18.9
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		 ง) ภาระผูกพันอื่น
			 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระ
ผูกพันจากการทำสัญญาซือ้ อะไหล่และวัสดุอปุ กรณ์และสัญญาซ่อม
บำรุงเป็นจำนวนเงินประมาณ 158.4 ล้านบาท 4.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 4.0 ล้านยูโร และ 8.5 ล้านเยนญี่ปุ่น
			 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระ
ผูกพันจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 10.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
			 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง
เหมา และสัญญาบริการที่จะต้องชำระเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท
			 4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำสัญญา
จ้างงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจพื้นทะเลเพื่อการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นจำนวน 0.3 ล้านบาท และตามสัญญา
บริการอื่นเป็นจำนวนประมาณ 0.4 ล้านบาท
จ) หนังสือค้ำประกันธนาคาร
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นจำนวนรวม 1,584.6 ล้านบาท และ 0.1 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง (เฉพาะของบริษัทฯ : 1,567.5 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยดังนี้
			 1) หนังสือค้ำประกันธนาคารของบริษัทฯ จำนวน
1,567.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันธนาคารจำนวน
1,458.2 ล้านบาท ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ให้ธนาคารออกให้เพือ่ เป็นหลักประกัน
การขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ จากกรมสรรพากรก่อนการตรวจสอบภาษีจะ
แล้วเสร็จ โดยในระหว่างไตรมาสทีส่ องของปี 2550 กรมสรรพากรได้
จ่ายคืนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ จำนวน 1,458.2 ล้านบาท ให้แก่บริษทั ฯ แล้ว
และขณะนีก้ รมสรรพากรอยูใ่ นระหว่างการดำเนินการตรวจสอบภาษี
ดังกล่าว และหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน
104.5 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันเพือ่ ค้ำประกันค่าเสียหายที่ถูกกรม
ป่าไม้ฟอ้ งร้องในข้อหาละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติจำนวน

3.9 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกันอื่นจำนวน 0.9 ล้านบาท
			 2) หนังสือค้ำประกันธนาคารของบริษทั ย่อยจำนวน
17.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ประกอบด้วยหนังสือ
ค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจัดตั้งทำเนียบท่าเทียบเรือและโรงพัก
สินค้าให้ไว้แก่กรมศุลกากรจำนวน 11.0 ล้านบาท หนังสือค้ำประกัน
เพื่อการค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 4.9 ล้านบาท
และ 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกัน
การใช้ไฟฟ้าจำนวน 1.2 ล้านบาท
ฉ) ข้อพิพาทและคดีฟ้องร้อง
			 ข้อพิพาท
			 1) ในระหว่ า งปี 2550 และปี 2551 บริ ษ ั ท ฯ
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด) ได้รับ
หนังสือแจ้งจากสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบาง
สะพาน ให้ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของ
บริษัทฯ จำนวนรวม 25 แปลง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีรวมจำนวน
123.4 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 18 แปลง ซึ่งมีมูลค่า
ตามบัญชีจำนวน 187.6 ล้านบาท ซึ่งมีถนนไปท่าเรือ โรงพักสินค้า
ของบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี จำนวน 37.7 ล้านบาท
ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าว เพือ่ ทำการสอบสวนเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาสัง่ เพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และวันที่ 25 สิงหาคม
2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ออกหนังสือคัดค้านการพิจารณา
เพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก. ดังกล่าว โดยยื่นต่อสำนัก
งานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน
ที่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างไรก็ตามเพื่อหลักความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและ
สินทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั้งจำนวนไว้ในงบกำไรขาดทุน
ปีก่อนแล้ว
			 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ให้ยกเลิก
การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของบริษทั ฯ
จำนวน 1 แปลงซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 0.3 ล้านบาท ซึ่ง
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บริษัทฯ ได้เคยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนในปี 2550
ดังนั้นบริษัทได้บันทึกกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวในงบ
กำไรขาดทุนในปี 2551
			 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ได้มีคำสั่งอธิบดีกรม
ที ่ ด ิ น ให้ เพิ ก ถอนเอกสารสิ ท ธิ ์ ท ี ่ ด ิ นตามหนั ง สื อ รั บ รองการทำ
ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ดังกล่าวข้างต้นสำหรับที่ดินเกือบทั้งหมดที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยทำหนังสือคัดค้านต่อสำนักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ออกหนังสือเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งอธิบดี
กรมที่ดินดังกล่าวต่ออธิบดีกรมที่ดิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร
ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
			 คดีฟ้องร้อง
			 1) บริษัทฯ ถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหา
ละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้ได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 4.9 ล้านบาท ต่อมา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำ
พิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 2 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้นับแต่วันฟ้อง
โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้นำหนังสือค้ำประกัน
จำนวนเงิน 3.9 ล้านบาทไปวางต่อศาลเพื่อเป็นการทุเลาการบังคับ
คดีในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2552 ศาลอุทธรณ์ได้มีพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ดังกล่าว (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยให้บริษัทฯ ชำระ
ค่าเสียหายให้แก่กรมป่าไม้เป็นเงินจำนวนประมาณ 4.0 ล้านบาท
ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
			 อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวังในการจัด
ทำงบการเงิน บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผล
ของคดีดังกล่าวจำนวน 4.0 ล้านบาทไว้ในงบการเงินปีปัจจุบัน
			 2) ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็น
จำเลยร่วมในคดีแพ่ง 2 คดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษัทฯ ถูก

เรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 126 ล้านบาท อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากบริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้า
ไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 โจทก์ทั้ง 2 คดีได้ยื่น
ฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง อันเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้ และเรียก
ค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท โดยในเดือนธันวาคม
2548 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็น
ข้อพิพาทเดียวกัน และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้
บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนรวม 200,000 เหรียญสหรัฐ
อเมริกา พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล ในเดือนสิงหาคม 2552
บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกา ซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552
โจทก์รายหนึง่ ได้ถอนฟ้องและไม่ตดิ ใจทีจ่ ะบังคับชำระหนีก้ บั บริษทั ฯ
ตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและบริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำการถอนอุ ท ธรณ์ ส ำหรั บ โจทก์ ร าย
ดังกล่าวแล้ว
			 อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวังในการจัด
ทำงบการเงิน บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผล
ของคดีดังกล่าวจำนวน 7.8 ล้านบาทไว้ในงบการเงินปีปัจจุบัน
26.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน (บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน))
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.15
ก) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
345 ล้านเยน และ 43 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้ออุปกรณ์
ของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งมีกำหนดส่งมอบสินค้าระหว่าง
เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554
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ข) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบและสาร
เคมี
			 ณ วั นที ่ 31 ธั น วาคม 2552 กิ จ การที ่ ค วบคุ ม
ร่วมกันมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 5
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 53 ล้านบาท และมีภาระผูกพันตาม
สัญญาซื้อสารเคมีเพื่อการผลิตดังนี้
			 1) 	ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสารเคมีเป็นจำนวน
เงิน 11 ล้านบาท สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553
			 2) 	ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวอายุ 15 ปี
สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีข้อผูกพัน
ที่จะต้องสั่งซื้อสารเคมีขั้นต่ำเดือนละ 0.4 ล้านบาท
ค) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
			 กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนิน
งานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารรถยนต์ และอุปกรณ์อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4  ปี
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า
ดำเนินงาน ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชำระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 4 ปี

12
10

ง) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการอื่น
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันมี
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการอืน่ เป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท
 		 จ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
			 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันตามสัญญา
บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลา
14 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มีค่าบริการที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวน
ประมาณ 15 ล้านบาท

ฉ) หนังสือค้ำประกันธนาคาร
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มีหนังสือค้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
เหลืออยู่เป็นจำนวน 44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 118 ล้าน
บาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมและภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งประกอบ
ด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
จำนวน 44 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้ำประกันอากรขาเข้า
ในการนำเข้าวัตถุดิบจำนวน 84 ล้านบาท และเพื่อค้ำประกันการใช้
ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน 34 ล้านบาท
27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ก) นโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย
			 เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ นที ่ ส ำคั ญ ของบริ ษ ั ท ฯ และ
บริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน”
ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตั๋ว
เงินรับการค้า ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้
			 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้
สินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงินรับการค้า ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้า
หรือกำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม
ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่
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เป็นสาระสำคัญจากการให้สนิ เชือ่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการกระจุก
ตัวของการให้สินเชื่อ จำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจ
ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และ
ตั๋วเงินรับการค้าที่แสดงอยู่ในงบดุล
			 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
			 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงินและสัญญาเช่าซือ้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ อย่างไร
อัตราดอกเบี้ยคงที่
หน่วย : ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำหนดหรือวันทีม่ กี ารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
39.0
11.9
50.9
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
2,871.2
2,871.2
ลูกหนีแ้ ละเงินทดรองจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
3.3
3.3
			
39.0
2,886.4
2,925.4
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
12,933.5
12,933.5
เจ้าหนี้การค้า
3,759.9
3,759.9
เจ้าหนีแ้ ละเงินทดรองรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
46.8
46.8
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
51.8
51.8
เงินกู้ยืมระยะยาว
7,890.0
7,890.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
23.0
7.0
30.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
1.8
0.6
2.4
			
12,958.3
7.6
7,890.0
3,858.5
24,714.4

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
0.10 - 0.75
-

2.90 - 5.86
4.35 - 5.75
6.00 - 7.50
2.85 - 4.00
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			 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
อันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใน
บางกรณี ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ

สกุลเงิน
 	 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ลีร์อิตาลี
เยน

ในการบริหารความเสี่ยง
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มียอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)

หนี้สินทางการเงิน
(ล้าน)

1.1
-

97.9
0.3
1.8
13.2

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไม่มีสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง
ข) นโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย งของกิ จ การที ่
ควบคุมร่วมกัน (บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน))
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.15
			 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดง
รายการและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำหรั บ เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น ”
ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว กิจการที่ควบคุม
ร่วมกันมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
			 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีความเสี่ยงด้านการให้
สินเชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้า
หรือคูส่ ญ
ั ญาและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคูส่ ญ
ั ญา

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพย์

หนี้สิน

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.4900
33.5168
48.1284
0.0249
0.3656

อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น กิจการที่ควบคุมร่วมกันจึงไม่คาดว่าจะได้
รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ
			 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
			 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หนี้สิน ตาม
สั ญ ญาเช่ า การเงิ น เงิ นกู ้ ย ื ม ระยะสั ้ นจากสถาบั นการเงิ น และ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
จึงอยู่ในระดับต่ำ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำหนดหรือวันทีม่ กี ารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดังนี้  
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

หน่วย : ล้านบาท

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

รวม

								
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
143
143
ลูกหนี้การค้า
417
417
			
143
417
560
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้น
2,975
2,975
เจ้าหนี้การค้า
512
512
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
44
44
เงินกู้ยืมระยะยาว
3,020
3,020
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1
1
			
1
5,995
556
6,552

			 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและเงินกู้ยืม
เป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เข้าทำสัญญา
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
(Currency Swap Agreement) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสีย่ ง สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้มอี ายุไม่เกินหนึง่ ปี

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

0.01 - 0.64
-

3.00 - 3.25
0.58 - 0.65
2.38 - 8.60

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จำนวน 90.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (มีอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
33.52 บาทต่อหนึง่ เหรียญสหรัฐอเมริกา) และจำนวน 30.3 ล้านเยน
(มีอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 0.37 บาทต่อหนึ่งเยน)
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี้

มูลค่าตามสัญญา
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

วันที่ครบกำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
ตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

7.5

มิถุนายน 2553

34.33

>> 167

Financial Statements
SSi Annual Report 2009

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน มียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังนี้
มูลค่าตามสัญญา
(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

วันที่ครบกำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตาม
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
(บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

13.5
13.5
18.0
18.0

มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2554
มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2554
ธันวาคม 2554 - มิถุนายน 2556
ธันวาคม 2554 - มิถุนายน 2556

35.735
35.745
35.720
35.740

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ก) มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
			 มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จำนวนเงินทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ าย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่า
ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม
จะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัด
มูลค่าที่เหมาะสม
			 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
			 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดใน
ระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงิน
รับการค้า ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้า
และเจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
			 เงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
หรือไม่มรี าคาซือ้ ขายในตลาด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตาม
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน

			 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
			 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่มี
อัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ สดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดย
ประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับหนี้สินที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลค่ายุติธรรมของ
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญมีมลู ค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีทแ่ี สดงในงบดุล นอกจากเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ซึง่ มีมลู ค่า
สุทธิตามบัญชีจำนวนศูนย์บาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 61.3
ล้านบาท
ข) มู ล ค่ า ยุ ต ิ ธ รรมของกิ จ การที ่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น
(บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)) ซึ่งบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 50.15
			 มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จำนวนเงินทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ าย
ตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่า
ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม
จะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์การวัด
มูลค่าที่เหมาะสม
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			 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันมีการประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
			 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบดุล
			 เงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ่ า่ ยดอกเบีย้ ในอัตราใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
หน่วย : ล้านบาท

			 หนี ้ ส ิ นตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ นที ่ ม ี อ ั ต ราดอกเบี ้ ย
คงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณใน
ตลาดปัจจุบันสำหรับหนี้สินที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
			 ตราสารอนุพันธ์ กำหนดมูลค่ายุติธรรมตามราคา
ตลาดล่าสุด ณ วันที่ในงบดุลสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่มีลักษณะ
เงือ่ นไขและวันครบกำหนดใกล้เคียงกันทีค่ ำนวณโดยสถาบันการเงิน
ที่น่าเชื่อถือ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
มีตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมดังนี้
มูลค่าตามสัญญา

ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
2,251
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
257

มูลค่ายุติธรรม
(ขาดทุน)
(120)
(7)

28. การบริหารจัดการทุน

29. การอนุมัติงบการเงิน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำคัญของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ การดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญาเงินกูย้ มื
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.41 : 1 (2551: 1.49 : 1) และบริษัทฯ มีอัตรา  
ส่วนเท่ากับ 1.45 : 1 (2551: 1.55 : 1)

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
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