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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างกาํ ไรสม่าํ เสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
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F a c

integrity
We do
what we say

Fighting spirit
Never give up

ซื่อสัตย์
ท�ำในสิ่งที่เราพูด

จิตใจนักสู้
สู้ไม่ถอย

aim for
excellence
The best is
yet to be
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

can change
Be the leader
of change
กล้าเปลี่ยน
เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง

t
team work
One for all,
all for one

s

service-mind
Deliver
more than
expected
การท�ำงานเป็นทีม ส�ำนึกใน
เพื่อส่วนรวม
การให้บริการ
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว ให้มากกว่า
ที่ถูกคาดหวัง

ท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวนแห่งโลกธุรกิจ
เอสเอสไอยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพการด�ำเนินงาน
เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมุ่งมั่น
เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ
และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
้
้
เชื่อมโยงการด�ำเนินงาน จากต้นน�ำจรดปลายน�ำ
สร้างสรรค์และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพครบวงจร
หลอมรวมเป็นผลประโยชน์ร่วมในกลุ่มธุรกิจ พร้อมก้าวไป
บนเส้นทางสู่ความส�ำเร็จด้วยความแข็งแกร่งตลอดไป
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 เป็นอีกปีหนึ่งที่ส�ำคัญและท้าทายความสามารถของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ”
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ในขณะที่ภายในประเทศต้องเผชิญความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบต่อเนื่องจาก
มหาอุทกภัยไทยปี 2554 นอกจากนี้ เอสเอสไอยังต้องเผชิญอุปสรรคและความยากล�ำบากต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ราคาแร่เหล็ก ถ่านโค้ก
และผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทปรับตัวลดลง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลก รวมถึงปัญหาการทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอน
และโครเมียมยังคงมีตอ่ เนือ่ ง คณะกรรมการบริษทั ได้ทมุ่ เท เอาใจใส่ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างใกล้ชดิ ให้คณะกรรมการจัดการบริหาร
งานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ สามารถน�ำพาให้เอสเอสไอผ่านพ้นปัจจัยกดดันต่างๆ นี้มา โดยในปี 2555 เอสเอสไอมีผลขาดทุน
ตามงบการเงินรวมจ�ำนวน 15,903 ล้านบาท
ในส่วนของการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ประเทศอังกฤษนั้น มีความคืบหน้าไปมาก แม้ว่าโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK
จะล่าช้าไปจากเป้าหมาย แต่หลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (“SSI UK”)
ก็สามารถเริ่มด�ำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นและผลิตเหล็กแท่งแบนแท่งแรกส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 และสามารถผลิตเหล็ก
แท่งแบนได้ครบ 1 ล้านตัน ภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือน เหล็กแท่งแบนที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ส่งมาเป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ท�ำสถิติในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสูงสุด 12,449 ตันต่อวัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 โครงการเครนหน้าท่าของบริษัทย่อย คือ บริษัท
ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 และรองรับการขนถ่ายเหล็กแท่งแบนจากประเทศอังกฤษมาโดยราบรื่น ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้เอสเอสไอประสบความส�ำเร็จในด้านการผลิตและขนส่ง ผลประโยชน์ร่วมจากการเชื่อมโยงกับธุรกิจต้นนํ้าเริ่มเห็นผล
ท�ำให้เอสเอสไอสามารถมุ่งไปสู่รายได้สูงสุด 60,604 ล้านบาทตามแผน
ประการส�ำคัญ คณะกรรมการได้อนุมัติแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) โดยอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 19,433.67 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ 1) Vanomet Holding AG
2) ผูถ้ อื หุน้ เดิมของเอสเอสไอตามสัดส่วนจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (“Rights Offering”) 3) บุคคลในวงจ�ำกัด 4) บริษทั เครือสหวิรยิ า
จ�ำกัด และ 5) บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SISH”) ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เอสเอสไอได้ด�ำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนเสร็จสิน้ ไปแล้วเป็นจ�ำนวนรวม 8,743.92 ล้านหุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,945.87 ล้านบาท และได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระ
แล้วของเอสเอสไอเป็น 27,080.63 ล้านบาท ทั้งนี้ เอสเอสไอได้น�ำเงินซึ่งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ�ำนวนรวม 176.96
ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพิม่ เติมโดยการซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ SSI UK รวมทัง้ ได้ด�ำเนินการเปลีย่ นค่าสินค้าเหล็กแท่งแบนจ่ายล่วงหน้า
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ให้แก่ SSI UK จ�ำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SSI UK ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว SSI UK มีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น
เป็น 480.74 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 773.41 ล้านเหรียญสหรัฐ)
แผนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรธุรกิจและผู้ถือหุ้น ท�ำให้เอสเอสไอและบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงิน
ในระยะยาวเพื่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในส่วนของการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการได้มี
มติเห็นชอบให้กลุม่ บริษทั ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการโดยจัดตัง้ เช่น ส�ำนักจัดซือ้ กลุม่ (Group
Purchasing) และส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท (Group Technology Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความร่วมมือตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผนึกก�ำลังแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน ที่ให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวังในการท�ำธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชัน โดยมีมติเห็นสมควรให้เอสเอสไอให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังกล่าว และแจ้งไปยังบริษัทในเครือเพื่อทราบและ
พิจารณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติต่อไป
เอสเอสไอให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ด้วยการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งใน
กระบวนการผลิตและหลังกระบวนการผลิต โดยคณะกรรมการได้มีการก�ำกับติดตามอย่างใกล้ชิดตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งเรื่อง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริต การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมถึง 35 กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวคิด “สร้างสรรค์•ความแข็งแกร่ง”
นอกจากนี้ เอสเอสไอยังได้รับรางวัลที่ส� ำคัญในระดับประเทศ ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน รางวัลสถานประกอบการความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศปี 2555 “เกียรติบัตร
ผลการประเมินก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์” ในระดับดีมาก ประจ�ำปี 2555
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอให้ความมั่นใจว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และการด�ำเนินการตามแนวทางวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” จะสร้างให้กลุ่มบริษัทเอสเอสไอของท่านมีความแข็งแกร่ง มีความหมายและเป็นประโยชน์
กับลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลตอบแทนระยะยาวให้กับท่านผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนและพนักงาน ทุกคนล้วนมีส่วนส�ำคัญให้กิจการของเอสเอสไอเติบโตก้าวหน้า และเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชาติต่อไป
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 เป็นปีที่น่าจดจ�ำของบริษัทของท่านเพราะมีทั้งความโดดเด่นและความท้าทาย เราบรรลุยอดรายได้รวม 60,604 ล้านบาท
แต่ในขณะเดียวกัน เรามีผลขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท
ความโดดเด่น : เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เราประสบความส�ำเร็จในการผลิตเหล็กแท่งแบนแท่งแรกที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ เป็น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอสเอสไอไปสู่ผู้ผลิตเหล็กครบวงจร เราสามารถผลิตเหล็กแท่งแบนครบ 1 ล้านตันแรกเมื่อวันที่
13 กันยายน จนกระทั่งท�ำยอดผลิตรวมได้ 1.77 ล้านตัน ในปี 2555 (ซึ่งหวังว่าท�ำให้หลายคนหมดความเคลือบแคลงถึงความสามารถของเรา
ว่าบริษัทเหล็กไทยเล็กๆ เช่นเราจะสามารถด�ำเนินการผลิตโรงถลุงเหล็กครบวงจรระดับโลกได้หรือไม่ ซึ่งผมเคยได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วในสาร
ของผมเมื่อปีที่ผ่านมา) ร้อยละ 18 ของเหล็กแท่งแบนที่ผลิตได้ถูกส่งให้ลูกค้าภายนอกซึ่งมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าของเรา ร้อยละ 82
ถูกส่งมายังโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ประเทศไทย ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เราประสบความส�ำเร็จในการบรรลุยอดส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนสูงสุดเป็นอันดับที่สอง 2.18 ล้านตัน (มีปริมาณส่งมอบสูงถึง 1.26 ล้านตัน ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2555 ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพตลาด
ขาลง) และสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ผลิตมาจากเหล็กแท่งแบนของเราเองก็ได้เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดสินค้าชั้นคุณภาพพิเศษที่มีการเติบโตสูง
เราเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงธุรกิจต้นน�้ำและความมั่นคงด้านวัตถุดิบได้อย่างที่ตั้งใจไว้
ความท้าทาย : ทว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเราเกิดขึ้นท่ามกลางจังหวะเวลาที่ยํ่าแย่ที่สุด เราเริ่มด�ำเนินการผลิตโรงถลุงเหล็กช้า
จากแผนไป 4 เดือน และคลาดกับช่วงตลาดขาขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก จนกระทั่งเดือนมิถุนายนสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียูทรุดหนัก
ส่งผลให้ราคาเหล็กและวัตถุดิบลดลงทันทีและต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกต่างประสบภาวะวิกฤตตามกัน เราต้องเผชิญ
สถานการณ์นี้ในขณะที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการผลิต พร้อมทั้งแบกภาระต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากยังผลิตไม่ถึงระดับการผลิตที่เหมาะสม
นับเป็นช่วงที่ยากล�ำบากแต่เราก็ไม่ยอมแพ้และสู้ต่อตามพันธกิจของบริษัท
นโปเลียนมหาราช กล่าวไว้วา่ “ความกล้าหาญไม่ใช่การมีแรงทีจ่ ะสูต้ อ่ มันคือการทีค่ ณ
ุ สูต้ อ่ แม้คณ
ุ จะไม่มแี รง” ผมเห็นด้วยกับค�ำกล่าวนี้
ในขณะทีว่ สิ ยั ทัศน์ระยะยาวของเรามีความชัดเจนและสดใส อุปสรรคทีเ่ ราประสบในครึง่ ปีหลังนัน้ หนักหนามาก แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
ผ่านมันมาได้ด้วยความกล้าหาญและจิตใจนักสู้ของพนักงานและทีมบริหาร รวมถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการด�ำเนินงานด้านธุรกิจ : เรามีรายได้รวมของกลุม่ สูงทีส่ ดุ ในประวัตกิ ารณ์ สืบเนือ่ งมาจากยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศ
และยอดการขายเหล็กแท่งแบนแก่ลูกค้าทั่วโลก ผลขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก 1) ความล่าช้าในการเริ่มผลิต
ของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ 2) วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดเหล็กในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสินค้าติดลบทั้งในธุรกิจเหล็ก
แผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และ 3) ต้นทุนการผลิตสูงในช่วงเริ่มผลิต

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

010

การก้าวไปข้างหน้าในอนาคตระยะสัน้ : หลังจากเข้าสูป่ ี 2556 ตลาดเหล็กมีแนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั ราคาเหล็กและ
ส่วนต่างราคาดีขึ้น เรามองเห็นธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนกลับมามีก�ำไร และแม้ว่าเราไม่สามารถมองเห็นและคาดการณ์ความชัดเจนของตลาด
เหล็กไปไกลกว่า 3 - 6 เดือน เรามองเห็น 4 ปัจจัยขับเคลือ่ นหลัก ได้แก่ 1) ค่าการรีดปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2555 เนือ่ งจากตลาดอยูใ่ นทิศทางทีด่ ขี นึ้
2) ยอดผลิตและยอดขายสูงอย่างสม�่ำเสมอสืบเนื่องจากความมั่นคงด้านวัตถุดิบ 3) ความต้องการใช้เหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจ
ภายในทีแ่ ข็งแกร่ง และ 4) ส่วนต่างราคาสินค้าทีด่ ขี นึ้ จากการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products) เรามองเห็น
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะยังคงขาดทุนในช่วงแรกของปีจนกระทัง่ โครงการ PCI (Pulverised Coal Injection) เริม่ ใช้งานช่วงกลางปี ซึง่ หลังจากนัน้
ต้นทุนโดยรวมจะดีขึ้นจากผลผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง
ค�ำถามใหญ่ตอนนี้คือ “เมื่อไรเราจะกลับมาท�ำก�ำไร?” ค�ำตอบง่ายๆ ในภาพใหญ่คือ “เมื่อธุรกิจเราโตขึ้นได้ขนาด” ในอดีตก่อนการเข้า
ซื้อทรัพย์สินโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ สินทรัพย์ของเรามีมูลค่าประมาณ 40 พันล้านบาท และยอดขายอยู่ระหว่าง 30 - 50 พันล้านบาท
ประวัตศิ าสตร์ของเราบอกว่า ปีใดทีเ่ รามีรายได้ 40 พันล้านบาทขึน้ ไป เราจะมีกำ� ไร กล่าวคือ “รายได้สงู ก�ำไรจะสูงตาม” กลับกันในขณะทีป่ ใี ด
ยอดขายต�ำ่ กว่า 40 พันล้านบาท เราจะขาดทุน กุญแจส�ำคัญอยูท่ ี่ รายได้จากสินทรัพย์ เราจะต้องเพิม่ รายได้จากสินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ ห้ได้มากทีส่ ดุ
ซึ่งฟังดูง่ายแต่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขข้อจ�ำกัด คือ ในช่วงก่อนมีธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เราเป็นโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งต้องพึ่งพา
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน เราไม่สามารถเพิ่มรายได้ตามใจนึก เพราะเราต้องหาซื้อวัตถุดิบก่อนจึงจะสามารถผลิตและขายสินค้าได้ เราถูกจ�ำกัด
โดยอุปสงค์ของวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและการเคลื่อนไหวของตลาดเหล็กแท่งแบน ถึงแม้ว่าเรามีความสามารถในการผลิตก็ตาม
หลังจากการเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร ข้อจ�ำกัดนี้ถูกปลดไป ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนของเราสามารถมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตทั้งในแง่
ปริมาณและส่วนต่างราคา แต่กท็ ำ� ให้เรากลับมาสูก่ ญ
ุ แจส�ำคัญดอกเดิมทีเ่ ราจะต้องปลดล็อก คือ รายได้จากสินทรัพย์ สินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั เรา
ตอนนีข้ นาดใหญ่ขนึ้ อีกสองเท่าตัวถึง 80 พันล้านบาท จากการมีธรุ กิจโรงถลุงเหล็ก ในปี 2554 ซึง่ เป็นปีทเี่ ราเข้าซือ้ กิจการ รายได้ของกลุม่ บริษทั คือ
48 พันล้านบาท ส่วนปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของการเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร รายได้ของกลุ่มบริษัทคือ 60 พันล้านบาท ซึ่งแม้จะเป็นยอดสูงสุด
แต่ก็ยังน้อยกว่าขนาดของสินทรัพย์ ดังนั้น มองในแง่ของ รายได้จากสินทรัพย์ เราจะต้องด�ำเนินงานให้มีรายได้ระดับ 80 พันล้านบาท จึงจะ
สามารถท�ำก�ำไรได้
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เรามีรายได้ 17.6 พันล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มมาอยู่ที่ระดับ 70 พันล้านบาทเมื่อคิดเป็นรายปี โดยที่การใช้ก�ำลัง
การผลิตในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็กอยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 - 70 ในปี 2556 รายได้ของเราจะวิ่งไปสู่ที่ระดับ 80
พันล้านบาท เมื่อการใช้ก�ำลังการผลิตของสองธุรกิจหลักสูงขึ้นเป็นล�ำดับขั้น ซึ่งในความท้าทายที่เหลืออยู่ 2 เรื่องคือ “เราจะสามารถผลิตได้
หรือไม่ และเราจะขายได้หรือไม่” เรามีความมั่นใจพอสมควรที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งสองข้อนี้
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อนาคตระยะยาว : ผมยอมรับว่าปี 2555 เป็นปีที่ยํ่าแย่ส�ำหรับเราในด้านการเงิน แต่ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจว่าปี 2555
เป็นปีที่มีความหมายอย่างไร โดยเฉพาะในแง่ความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะเราตัดสินใจลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาว เราไม่ได้สร้างธุรกิจ
ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งไตรมาส หรือหกเดือน หรือแม้กระทั่งหนึ่งปี ซึ่งผลคืออาจท�ำให้หุ้นของเราไม่ได้รับความสนใจมากนักในปัจจุบัน
แต่ค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับบริษัทอยู่ที่ว่า “สมรภูมิตลาดและอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรในอนาคตระยะยาว และเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหน
ในสมรภูมิอนาคตนั้น”
เรามองเห็นประเทศไทยยังคงเป็นผู้น�ำการพัฒนาของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้า โดยเฉพาะในด้านที่มีความต้องการใช้สินค้า
ของเรา เช่น การผลิตรถยนต์ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายการขนส่งคมนาคม การเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วของครอบครัว
ชนชั้นกลาง และการขยายของสังคมเมืองในกรุงเทพฯ และเมืองส�ำคัญอื่นๆ
เรามองเห็นภูมภิ าคอาเซียนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากการเกิดความมัน่ คงทางการเมือง การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของประชากร 600 ล้านคน
การเชื่อมโยงตลาดและเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เรามองเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปอีก
2 - 3 ทศวรรษ ซึ่งจะมีการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษไปข้างหน้า
เรามองเห็นบริษัทของท่านจะมีความพร้อมและยืนอยู่อย่างมั่นคงทั้งในด้านขนาดของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และความมุ่งมั่น
ที่จะป้อนสินค้าเพื่อตอบสนองการเติบโตนี้
สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นคือ สภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรในปีที่จะถึงนี้และต่อไปในอนาคต จะมีหน้าผาทางการคลัง หรือ
วิกฤตหนี้สาธารณะรออยู่ข้างหน้าหรือไม่ จีนได้เติบโตผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือจะโตต่อหรือไม่ การเมืองไทยจะสงบหรือจะเกิดความวุ่นวาย
ขึ้นอีกหรือไม่ และอื่นๆ แต่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นคือพนักงานและทีมบริหารของท่านไม่ขาดความกล้าหาญที่จะสู้เพื่อบริษัทของท่าน
ความมั่นคงทางวัตถุดิบจะช่วยหนุนเสริมยอดขายของเราให้เติบโต และสนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value
Products) ธุรกิจระดับโลกของเราจะถูกสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเชื่อมโยงทรัพย์สินเหล่านี้จะสร้างความแข็งแกร่ง
ให้เราต่อไป การเชื่อมโยงเหล็กต้นน�้ำปลายน�้ำจะท�ำให้เรามีหลายทางเลือกที่จะเติบโต ความมุ่งมั่นในการนวัตกรรมของเราจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและท�ำให้เราก้าวไปข้างหน้าในการแข่งขัน คุณค่าของเราจะน�ำพาให้องค์กรมีประสิทธิผลและก�ำกับให้เราเติบโต
อย่างมีคุณภาพเป็นกิจการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นหัวใจของทุกอย่างที่เราท�ำ
“เพราะเราด�ำเนินด้วยความศรัทธา มิใช่ตามที่ตามองเห็น”
“For we walk by faith, not by sight.”
2 โครินธ์ 5 : 7

นายวิน วิริยประไพกิจ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2555
อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2555 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
วิกฤตเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของโลก แต่ปริมาณความต้องการ
เหล็กของโลกยังคงเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยสมาคม
เหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงานตัวเลข
ประมาณการการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2555 (Global Apparent
Steel Use) อยู่ที่ประมาณ 1,409 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
ซึ่งอัตราการขยายตัวต�่ำกว่าปี 2554 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production)
ในปี 2555 อยู่ที่ 1,548 ล้านตัน  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากปีก่อน
ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคเหล็กของโลกที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้น
เป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกลุม่ อียู ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
เป็นต้นมา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวในไตรมาสที่ 2
และไตรมาสที่ 3 ปี 2555 แต่อย่างไรก็ตาม หลายภูมิภาคได้ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เช่น

สหภาพยุโรปเห็นชอบในการตั้งกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป
(ESM) สหรัฐอเมริกาออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE3)
เพื่อซื้อคืนพันธบัตรประเภท MBS จ�ำนวน 4 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐต่อเดือน รวมทั้งจีนที่ออกประกาศเพิ่มการใช้จ่ายการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม  ท�ำให้ปริมาณการผลิตและบริโภคเหล็ก
เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2555
ด้านราคาเหล็กในปี 2555 นั้น จากปริมาณความต้องการ
การบริโภคเหล็กที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ส่งผล
ให้ราคาเหล็กลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยทีร่ าคาวัตถุดบิ เหล็กแท่งแบน
(Slab) ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ 600 - 612
เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยูท่ ี่ 487 - 503 เหรียญสหรัฐต่อตันในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2555 (ราคา CFR East Asia Import) ส่วนราคาเหล็กแผ่น
รีดร้อนก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดยราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัว
ลดลงถึงจุดต�ำ่ สุดในเดือนกันยายน 2555 ทีป่ ระมาณ 532 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ปรับลดลงจากราคาสูงสุดเมื่อเดือนเมษายน 2555 ซึ่งอยู่ที่
662 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคา CFR East Asia Import)
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2555

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2556

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2555 ยังคงเติบโต
จากปี 2554 โดยมี Apparent Steel Supply อยู่ท่ี 16.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับปี 2554 (ข้อมูลจากสถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) ซึ่งแม้ว่าในภาคของ
การส่งออก ส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบจะ
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แต่การบริโภคภายใน
ประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ได้
รับการส่งเสริมจากภาครัฐ และนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายใน
ประเทศของรัฐบาลต่างๆ รวมถึงการฟืน้ ตัวของภาคการผลิตทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยไทยเมือ่ ปลายปี 2554 อย่างไร
ก็ ต าม ในปี 2555 อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในประเทศยั ง คงได้ รั บ
ผลกระทบจากการนำ�เข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนจาก
ประเทศจีนและเกาหลี รวมถึงเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมอื่น
เป็นปริมาณมากตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากมาตรการฉุกเฉินเรียกเก็บ
หลักประกันอากรสำ�หรับการนำ�เข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือ
โบรอนจากประเทศจีน ในอัตราร้อยละ 19.47 ที่ได้รับการต่ออายุ
อีก 90 วันนัน้ ได้สนิ้ สุดการบังคับใช้ไปเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ทำ�ให้การนำ�เข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมจากประเทศ
จีนและประเทศอื่นๆ ยังคงมีปริมาณสูงตลอดปี 2555 จนกระทั่ง
มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำ�เนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 5 ปี โดยให้เรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุม่ ตลาดในอัตราร้อยละ 14.28 ของราคา ซี ไอ เอฟ
สำ�หรับสินค้าที่ผลิตจาก Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. และอัตรา
ร้อยละ 19.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำ�หรับสินค้าที่ผลิตจาก Rizhao
Steel Wire Co., Ltd. และจากผู้ผลิตรายอื่น นอกจากนี้ เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้
มีมติให้ใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว (Safeguard) โดยให้เรียกเก็บ
ภาษีนำ�เข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุผสมอื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนจากสินค้านำ�เข้าของทุกประเทศ เช่น เหล็กทีผ่ สมโบรอน
หรือผสมโครเมียม โดยจะจัดเก็บภาษีนำ�เข้าที่อัตราร้อยละ 33.13
โดยมาตรการดังกล่าวจะมีอายุ 200 วันหลังวันประกาศมาตรการ
ปกป้องชั่วคราวในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ในขั้นตอนการ
เปิดไต่สวนหาข้อเท็จจริง โดยการไต่สวนได้เริ่มเปิดไปแล้วเมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2555 และจะเสร็จสิ้นภายใน 270 วัน และขยาย
ได้อีก 90 วัน

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
ประเมินว่า ในปี 2556 ความต้องการเหล็กของโลกจะขยายตัว
ร้อยละ 3.2 โดยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,455 ล้านตัน โดยคาดว่า
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกลุม่ อียจู ะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาทีส่ ามารถคลีค่ ลายเรือ่ งปัญหาหน้าผาการคลัง (Fiscal
Cliff) ได้เมื่อช่วงต้นปี 2556 รวมทั้งจีนที่คาดว่าจะออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปี 2556 ทั้งนี้ สมาคมเหล็กโลกได้
คาดการณ์วา่ ในปี 2556 จีนจะยังคงเป็นผูบ้ ริโภคเหล็กรายใหญ่ของ
โลก โดยประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้เหล็ก
ของจีน ไว้ที่ร้อยละ 3.1 หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 659.2 ล้านตัน
ส่ ว นในยุ โ รปคาดว่ า ปริ ม าณการใช้ เ หล็ ก จะเติ บ โตประมาณ
ร้อยละ 2.4
สำ�หรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ISIT คาดการณ์ว่า
ความต้องการเหล็กในประเทศจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ไปอยู่ที่
ประมาณ 17.5 ล้านตัน ในปี 2556 โดยในส่วนของเหล็กทรงแบน
โดยเฉพาะที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ค าดการณ์ ว่ า ยั ง มี
ความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ถึง
แม้ว่าระยะเวลาใช้สิทธิจะหมดลงแล้ว แต่ยังคงมีรถยนต์ที่ต้อง
ส่งมอบอยู่ ส่วนเหล็กทรงยาว คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้างจะมี
การขยายตัวตามนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ
ส�ำหรับแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ในปี 2556 ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์
แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปี 2556 ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
จะขยายตัวในช่วงระหว่างร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยปัจจัยทีจ่ ะส่งผลบวก
ต่อภาคอุตสาหกรรมคือ มาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล แรงกดดันด้านราคาน�้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน
ระดับต�่ำ  รวมทั้งภาระดอกเบี้ยที่ลดลง ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลลบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมคือ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป
ที่จะส่งผลต่อภาคการผลิตเพื่อส่งออก
โดยในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมีการผลิต
รถยนต์ประมาณ 2.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2555 ส่วน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 คาดว่า
จะมีการขยายตัวร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยมาจากความ
ต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”
หรือ “เอสเอสไอ”) เป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของ
ประเทศไทย และผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็น
โรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้าด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนสูงสุด  4 ล้านตันต่อปี และก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้ ว นประเภทปรั บ ผิ ว และเคลื อ บน�้ ำ มั น สู ง สุ ด 1 ล้ า นตั น ต่ อ ปี
มียทุ ธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovate Premium Value Products)”
เพือ่ รองรับความต้องการใช้เหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภูมภิ าคในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนส่ง และ
การก่อสร้างมียุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก
(Integrate World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้น
การสร้างธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ใน
ระดับโลกแล้ว ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและ
กันเพื่อให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางด้านเหล็กต้นนํ้า บริษัทมีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็น
โรงงานถลุ ง เหล็ ก และผลิ ต เหล็ ก กล้ า ครบวงจรที่ ทั น สมั ย ในเขต
ทีไซด์ (Teesside) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อังกฤษ ด�ำเนินการโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
(“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็ก
แท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษ 3.6 ล้านตันต่อปี โดยส่งเป็นวัตถุดิบ
ให้กับบริษัทและสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม รวมทั้ง
จ�ำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่างๆ ทั่วโลก มีท่าเรือนํ้าลึก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เพือ่ น�ำเข้าวัตถุดบิ เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก
จากแหล่งแร่สำ� คัญๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติก มีเทคโนโลยีและ
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ จากการที่ประเทศอังกฤษ
เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของการผลิ ต เหล็ ก ในยุ ค ปั จ จุ บั น และเขตที ไ ซด์
เป็นแหล่งผลิตเหล็กส�ำคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี
นอกจากนี้ บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน�้ำ
ต่อเนื่องที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (“TCRSS”) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและราย

ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตัน
ต่อปี บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีดว้ ยกรรมวิธที างไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ทสี่ ดุ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีก�ำลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี
โรงงานทั้ ง หมดในประเทศไทยของกลุ่ ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู่ บ น
ชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร
และเป็นทำ�เลยุทธศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ
เหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษทั ท่าเรือประจวบ
จำ�กัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุด
ในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้
ในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน
วิ ศ วกรรมบริ ก ารโดยลงทุ น ร้ อ ยละ 100 ในบริ ษั ท เวสท์ โ คสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม ซ่อมบำ�รุง
ก่อสร้าง ประกอบโครงสร้างโลหะ ติดตั้งและผลิตเครื่องจักร รวมถึง
การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็กและ
อุตสาหกรรมหนัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น
4,090 คน โดย 2,332 คนอยู่ในประเทศไทย และ 1,758 คนอยู่ใน
ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ้าง
คนในท้องถิ่นเข้าทำ�งาน โดยอัตราส่วนในการรับคนในท้องถิ่นเป็น
พนักงานคือร้อยละ 74.4 ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน และ
ร้อยละ 97.8 ที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
วางแผนที่จะเชื่อมโยงระบบพนักงานและวัฒนธรรมของทั้งสอง
ประเทศเข้าด้วยกันในปี 2556 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำ�คัญ
ให้ พ นั ก งานในกลุ่ ม บริ ษั ท ได้ แ ลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมและความรู้
ร่ ว มกั น และทำ�งานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น มื อ อาชี พ อั น จะนำ�มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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6. ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (อังกฤษ)
7. ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก (อังกฤษ)

1.
2.
3.
4.
5.

ธุรกิจเหล็ก
ธุรกิ จโรงถลุงเหล็ก ด�ำเนินการโดย SSI UK ได้เริ่มพ่น
ก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และด�ำเนินการจุดเตาไฟถลุง
โดยได้ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2555
ณ ปัจจุบัน SSI UK อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
Pulverised Coal Injection Unit (PCI) ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญที่จะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ปี 2556
ธุรกิ จเหล็ก แผ่นรีดร้อน ด�ำเนินการโดยบริษทั ส�ำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อเหล็ก
และก่อสร้าง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ธุรกิ จเหล็ก แผ่นรีดเย็น ด�ำเนินการโดย TCRSS ใช้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ธุรกิ จเหล็ก แผ่นเคลือบ ด�ำเนินการโดย TCS และใช้เหล็ก
แผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
บริษทั ได้รว่ มลงทุนใน PPC ซึง่ มีทา่ เทียบเรือให้บริการจ�ำนวน
4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้ำสูงสุดถึง
100,000 DWT พร้อมกัน 2 ล�ำ โดยในปี 2555 ได้เริ่มเปิดให้บริการ

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

ขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน�้ำหนักยกสูงสุด 100
ตัน จ�ำนวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมลงทุนใน Redcar Bulk Terminal
Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ SSI UK ร่วมทุนร้อยละ 50 กับ Tata Steel
UK Limited ซึ่งมีท่าเรือนํ้าลึกที่ใหญ่ที่สุดในชายทะเลฝั่งตะวันออก
ของประเทศอังกฤษ เพื่อด�ำเนินกิจการท่าเรือและขนถ่ายวัตถุดิบ
ส�ำหรับการถลุงเหล็กและการผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ด�ำเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการ
ภายในกลุม่ บริษทั เป็นหลัก ปัจจุบนั ได้ขยายการให้บริการไปสูล่ กู ค้า
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ อุตสาหกรรมกระดาษ พลังงาน และ
ปูนซีเมนต์
ด้วยสองยุทธศาสตร์หลักทีช่ ดั เจนและทีมงานทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นไทยรายเดียวที่มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ 
้ ทีม่ คี วามครบวงจร
มากทีส่ ดุ มีความมัน่ คงทัง้ ในด้านวัตถุดบิ และการตลาด มีเสถียรภาพ
และแข็งแกร่งมากขึน้ ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันในระยะ
ยาว ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ทสี่ ดุ
ของอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา
กุมภาพันธ์ 2555
เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก (Duke of York) เสด็จเยีย่ มส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ ของบริษทั ในพระราชวโรกาสทีเ่ สด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์

Financial Backing) โดยกลุม่ ธนาคารผูส้ นับสนุนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ได้ตกลง
ที่จะเปลี่ยนสถานะวงเงินกู้จากเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็น
เงินกู้ยืมระยะยาว อายุ 3 ปี แบบทยอยช�ำระคืนเงินต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

มีนาคม 2555
ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมครบ 26 ล้านตันเป็นรายแรก
ของประเทศไทย

กันยายน 2555
บริษัทท�ำสถิติสูงสุดในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยผลิตได้สูงสุด
12,449 ตันต่อวัน
SSI UK ผลิตเหล็กแท่งแบนสะสมได้ครบ 1 ล้านตัน
บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2555)
ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวใน 6 บริษัทที่ได้คัดเลือกให้รับรางวัล
เกียรติยศในครั้งนี้

เมษายน 2555
SSI UK ได้เริ่มพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเรดคาร์ และด�ำเนินการจุดไฟ
เตาถลุง เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2555 โดยได้ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่ง
แรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
บริษัทด�ำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมและน�ำเงินที่ได้จ�ำนวน 1,650 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 52.55
ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK
รัฐมนตรีว่าการแคว้นเวลส์ เชอริล กิลสัน พร้อมคณะเยือนส�ำนักงาน
กรุงเทพฯ ของบริษทั รับฟังบรรยายสรุปเกีย่ วกับกิจการและความคืบหน้า
ของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ประเทศอังกฤษ
มิถุนายน 2555
บริษัทด�ำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิแก่
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและน�ำเงินที่ได้ จ�ำนวน 600 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า 18.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ SSI UK
เหล็กแท่งแบนชุดแรกทีผ่ ลิตจาก SSI UK จ�ำนวนประมาณ 48 พันตัน
ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย
สิงหาคม 2555
บริษัทได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง (1) บริษัท (2) SSI UK
(3) Vanomet Holding AG (Vanomet) และ (4) กลุ่มธนาคารผู้สนับสนุน
เงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาว เพื่ อ สรุ ป ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การเข้ า ร่ ว มลงทุ น ของ
Vanomet ในบริษัท และ SSI UK (บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมลงทุน หรือ
Memorandum of Understanding for Vanomet Strategic Investment)
บริษัท กลุ่มธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะสั้น และกลุ่มธนาคาร
ผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้
ความสนับสนุนทางการเงิน (Memorandum of Understanding for

ตุลาคม 2555
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ได้มีมติอนุมัติแนวทางการ
เพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ โดยอนุมัติให้มีการ
เพิม่ ทุนโดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 19,433.67 ล้านหุน้ ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและบุคคลใน
วงจ�ำกัด
บริษัทลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership Agreement)
กับ JFE Steel Corporation (JFE) และ Marubeni-Itochu Steel Inc.
(MISI) โดย JFE และ MISI ตกลงที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
รวมเป็นเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากนี้ JFE และ MISI จะลงทุน
เพิ่มเติมใน TCRSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนของบริษัท โดยจะซื้อหุ้น
ในส่วนที่บริษัทถืออยู่ในวงเงินประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธันวาคม 2555
หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท “SSI” ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
หลักทรัพย์ทใี่ ช้สำ� หรับค�ำนวณดัชนี SET100 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556
บริษทั ได้ดำ� เนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมและบุคคลในวงจ�ำกัดเสร็จสิน้ ไปแล้วเป็นจ�ำนวนรวม 8,743.93 ล้านหุน้
ในราคาเสนอขาย 0.68 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,945.87 ล้านบาท
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK เป็นจ�ำนวนเงินรวม 301.96 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
บริษัทน�ำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไป
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิครั้งที่ 2/2555 จ�ำนวน 600,000 หน่วย
จาก Vanomet AG

รายงานประจ�ำปี 2555
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โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์/
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริ
  ษัท

2555
2554
รายได้
ร้อยละ รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท) 
(ล้านบาท)

2553
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

ไม่มี

48,4701

78.29

37,6991

70.72

47,7851

98.86

ธุรกิจวิศวกรรม
และซ่อมบ�ำรุง

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

99.99

277

0.45

204

0.38

125

0.26

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

บจก. ท่าเรือประจวบ

51.00

169

0.27

135

0.25

180

0.37

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

บจก. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค

100.00

11,688

18.88

9,936

18.64

-

-

รายได้อื่นๆ

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก. ท่าเรือประจวบ
บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
บจก. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค

408
3
896

0.66
1.45

50
3
5
5,274

0.09
0.01
0.02
9.89

237
2
3
-

0.49
0.01
0.01
-

61,911

100.00

53,306

100.00

48,332

100.00

  ในจ�ำนวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำนวน 2,737 ล้านบาท และ 5,872 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 ตามล�ำดับ

1
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โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

35.19%

100%
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด

เหล็กแท่งแบน

เสริมความมั่นคงธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เหล็กแผ่นรีดเย็น

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

3.7%
ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด

เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

51%
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด

ท่าเรือพาณิชย์เอกชน

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

99.99%
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
และออกแบบทางวิศวกรรม

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในปี 2555

จากข้อมูล  WEO (World Economic Outlook) เศรษฐกิจโลก
ในปี 2555 ขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับการขยายตัวในปี 2554 ที่ประมาณร้อยละ 4 จาก
ผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐอเมริกา
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียโดยรวมซึง่ แม้จะมีความแข็งแกร่ง ขยายตัว
ลดลงจากปี ก่ อ นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะจี น และอิ น เดี ย
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศเศรษฐกิ จ สํ า คั ญ ๆ ต่ า งดํ า เนิ น นโยบาย
การเงิ น แบบผ่ อ นคลายเพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะที่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มอียูมีความคืบหน้าไป
มาก รวมถึ ง ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ
สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ล ดลง ทํ า ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และสถานการณ์ ข อง
เศรษฐกิจของประเทศสําคัญในช่วงปลายปี 2555 เริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้
คาดการณ์ว่าปี 2556 จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ โดยสหรัฐอเมริกานัน้ แม้จะยังเผชิญปัญหาหน้าผาการคลัง
แต่นา่ จะสร้างความเชือ่ มัน่ และเริม่ ฟืน้ ตัวได้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
กลุ่มอียูคาดว่าจะยังคงมีอยู่ แต่เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้เล็กน้อย
ส่วนเอเชีย โดยเฉพาะจีนและประเทศในอาเซียนจะมีการขยายตัว
ได้เข้มแข็งขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม BRICS
ที่จะกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่ง  
จากข้อมูลส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยในปี 2555 มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ
6.4 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 โดย
เป็นผลมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุน
ของภาครัฐ เช่น มาตรการคืนภาษีรถยนต์คนั แรก นโยบายจ�ำน�ำข้าว
ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัว
เข้าสู่ภาวะปกติจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยไทยเมื่อปลายปี 2554
และการเริ่มฟื้นตัวจากภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลก ส�ำหรับ
ข้อมูลปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อัตราการบริโภคเหล็กในปี
2555 นั้น อยู่ที่ 16.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับ
ปี 2554 โดยความต้องการใช้เหล็กทรงแบนในประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.1  และความต้องการใช้เหล็กทรงยาวในประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.6

ด้านการตลาด บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ “บริษัท” ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products) ซึง่ มีอตั ราก�ำไรสูงเพือ่
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับความผันผวนทางด้านราคาและปริมาณ
การจ�ำหน่ายของผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป โดยในปี 2555 บริษัท
มีปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนรวมทั้งสิ้น 2.18
ล้านตัน โดยมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
(Premium Value Products) คิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณการส่งมอบ
รวม นอกจากนี้ บริษัทได้ด� ำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated
Value Products) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ (Premium Value Products) โดยสามารถส่งมอบให้ลูกค้า
ได้เป็นจ�ำนวน 308,450 ตัน ในปี 2555 เติบโตสูงถึงร้อยละ 82
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีปริมาณการส่งมอบที่ 169,633 ตัน

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในปี 2555
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในปี 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย
• SSI UK ได้เริ่มพ่นก๊าซร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และด�ำเนินการจุดไฟเตาถลุง โดยได้ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรก
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 และปัจจุบัน SSI UK ยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง Pulverised Coal Injection
Unit (PCI) ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2556
• บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 60,604 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26  จากปี 2554 สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์
จากปริมาณการส่งมอบเหล็กแผ่นรีดร้อน 2.18 ล้านตัน และการขายเหล็กแท่งแบน 1.68 ล้านตัน  โดยเป็นการขายเหล็กแท่งแบน
ให้แก่บุคคลภายนอกประมาณร้อยละ 18
• ขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิ 981 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ความล่าช้าของ
การเริ่มด�ำเนินการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (2) ต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากยังผลิต
ไม่ถึงระดับการผลิตที่เหมาะสม และ (3) ผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาเหล็กในตลาดโลกท�ำให้เกิดผลขาดทุนจาก
การที่มูลค่าสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง รวมถึงผลขาดทุนจากการตั้งส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
• อัตราก�ำไรสุทธิ ติดลบร้อยละ 25.69 และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.83 บาทต่อหุ้น
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยติดลบร้อยละ 83.51 ติดลบเพิ่มขึ้นจากติดลบร้อยละ 4.55 ในปี 2554
• สภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเหลือ 0.71 เท่าจาก 0.84 เท่า
ในปี 2554 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ (1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระใน 1 ปี ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของ SSI UK เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต (2) เจ้าหนี้การค้าเพื่อ
การสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นช่วงปลายปี และ (3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการรอการช�ำระของ SSI UK
• อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.49 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.82 เท่า เมื่อสิ้นปี 2554  อันเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและ SSI UK รวมถึง
การเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ ระยะยาวเพือ่ ลงทุนในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากผลขาดทุน
จากการด�ำเนินงานในปี 2555
• ในปี 2555 บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและบุคคลในวงจ�ำกัดรวม 8,743.93 ล้านหุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,945.87 ล้านบาท
• บริษัทลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK เป็นจ�ำนวนเงินรวม 301.96 ล้านเหรียญสหรัฐ
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นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม
หนึ่ ง ในวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท คื อ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทจึงสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้าน
กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ การลด
ต้นทุน หรือการพัฒนาด้านความปลอดภัย ส่งผลให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับระบบกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation Platform) โดยในปี 2555 มีการคิดค้นแนวคิด
นวัตกรรมจ�ำนวน 216 รายการ และ 210 รายการผ่านการพิจารณา
รับลงทะเบียนโดยคณะกรรมการระบบกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยในจ�ำนวนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มี 40 รายการอยู่
ระหว่างการทดลอง และมี 32 รายการทีผ่ า่ นการพิจารณาตัดสินจาก
คณะกรรมการให้นำ� แนวคิด ข้อเสนอแนะนวัตกรรมไปปฏิบตั จิ ริงโดย
มีการสนับสนุนเรื่องทุนและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�ำเนินงาน
ภายหลังจากที่บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร
บริษทั ตระหนักดีวา่ การเป็นอันดับหนึง่ ในประเทศไทยอาจไม่เพียงพอ
อีกต่อไป การซื้อเทคโนโลยีไม่สามารถท�ำให้บริษัทเป็นผู้น�ำในการ
แข่งขันได้ บริษัทต้องเป็นผู้น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก ทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีสนับสนุน ในปี
2555 บริษัทจึงได้จัดตั้งส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท และแต่งตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เพื่อดูแลและประสานงานด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีทั่วทั้งองค์กร
ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านคณะ
ท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ซึง่ ส่งผลให้บริษทั สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าให้ลูกค้าได้ถึง 308,450 ตัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14 จากปริมาณส่งมอบรวม

คณะท�ำงานจัดท�ำกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีระบบรองรับกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้ชอื่ เรียกว่าระบบกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation Platform) ปรากฏว่าในปี 2555 ที่ผ่านมา
พนักงานมีความมุง่ มัน่ และได้ให้ความสนใจส่งแนวคิด ข้อเสนอแนะ
นวั ต กรรม ทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น คิ ด ค้ น ขึ้ น

เพื่อเข้าร่วมในระบบดังกล่าวเป็นจำ�นวนมาก โดยรายการที่ผ่าน
การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการให้นำ�แนวคิด ข้อเสนอแนะ
นวัตกรรมไปปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการผลิ ต คุ ณ ภาพ และการลดค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เกิ ด จาก
กระบวนการผลิต
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
แนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้าน
กลยุทธ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มพนักงาน
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว ให้มีความสนใจเข้าร่วม
มากขึ้น โดยได้มีการประสานงานกับส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.)  ในก�ำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการให้
ค�ำปรึกษาด้านจัดท�ำนวัตกรรมในองค์กร เพือ่ ร่างแผนการจัดฝึกอบรม
และดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับ
พนักงานทั้งที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ และบางสะพาน พร้อมทั้งได้
ปรั บ ปรุ ง ระบบกระบวนการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม (Innovation
Platform) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าความพยายาม
คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างสม�่ำเสมอของ
พนักงานนี้ จะน�ำพาให้องค์กรก้าวไปสู่ “โรงงานผลิตนวัตกรรม” และ
เป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญยิ่งที่จะน�ำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ตาม
ที่ได้ตั้งไว้
คณะท�ำงานได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมดีเด่น โดย
นวัตกรรมดังกล่าวต้องผ่านระบบกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation Platform) ซึ่งมีพนักงานส่งผลงานเข้าประกวดจ�ำนวน
53 รายการ โดยแยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ 8 รายการ ประเภท
กระบวนการผลิต 18 รายการ ประเภทกระบวนการท�ำงาน 6 รายการ
และประเภทกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ 21 รายการ และมีจ�ำนวน
13 รายการที่ ผ่า นเข้ า รอบมาน� ำ เสนอ โดยนวั ต กรรมชนะเลิ ศ
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ได้ แ ก่ “แขนกลฅนเหล็ ก ”
นวัตกรรมชนะเลิศประเภทกระบวนการผลิต ได้แก่ “การสร้างและ
บู ร ณาการระบบป้ อ งกั น ชิ้ น งานเคลื่ อ นที่ อ อกจากแนวกึ่ ง กลาง
การรีด” นวัตกรรมชนะเลิศประเภทกระบวนการท�ำงาน ได้แก่ “Cut
Sheet 100%” และนวัตกรรมชนะเลิศประเภทกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ “Brand Awareness” การจัดการประกวดนี้เพื่อเป็น
การขั บ เคลื่ อ นวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง สู่เ ป้ า หมาย
การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่นวัตกรรม

กับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืนต่อไป

แผนงานเป้าหมายและระบบประเมินผล 2.0
ในปี 2555 บริษัทยังด�ำเนินการแผนงานเป้าหมาย 2.0 (Goal
Program 2.0) และระบบการประเมินผลงาน 2.0 (Appraisal
System 2.0) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว บริษทั ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรมนุษย์คอื ทรัพยากรทีม่ คี า่
และมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นไปไม่ได้เลย
ที่ บ ริ ษั ท จะด� ำ รงความแข็ ง แกร่ ง ในอุ ต สาหกรรมโดยปราศจาก
พนักงานที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพ
ด้วยการมุง่ เน้นและบ่มเพาะจุดแข็งเอาชนะจุดอ่อนของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้การขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ
ความแข็งแกร่งของบริษัทมีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
บริ ษั ท จึ ง ก� ำ หนดให้ มี ว าระการประชุ ม ในเรื่ อ งนวั ต กรรมเข้ า ไป
ในการประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้ทุกสายงานได้รายงานถึงความคิดสร้างสรรค์และ
ความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดปี
2555

มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยงานวิจัย
หน่วยงานวิจัยของบริษัทยังคงสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ได้มกี ารรณรงค์ให้บคุ ลากรเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
งานวิจยั โดยการส่งผลงานเพือ่ ขอรับรองเป็นงานวิจยั จากสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2555 บริษัท
ส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรองเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 82 โครงการ คิดเป็น
มูลค่าโครงการวิจัยกว่า 61.6 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยจำ�นวนหนึ่ง
สามารถดำ�เนินการขอจดสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้เอสเอสไอถือเป็น
บริษัทแรกและบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กในการส่งผลงานวิจัย
แก่ สวทช. เป็นจำ�นวนมากในแต่ละปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิด
องค์ความรู้อย่างยั่งยืน
นอกจากด�ำเนินโครงการวิจยั ภายในบริษทั แล้ว ปี 2555 บริษทั
ยังคงด�ำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ
ในโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับเหล็กใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์ลักษณะผิวของเหล็กแผ่น (2) โครงสร้างจุลภาค
ของเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำส�ำหรับการขึ้นรูปลึก และ (3) โครงสร้าง
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จุลภาคของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต�ำ 
่ นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังได้มกี ารจัดซือ้ และสร้างเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการวิจยั
และพัฒนา โดยในปี 2555 ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทได้ท�ำการจัดซื้อ
และสร้ า งเครื่ อ งมื อ ทดสอบขี ด จ� ำ กั ด การขึ้ น รู ป (FLD) ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือส�ำหรับทดสอบหาขีดจ�ำกัดการขึ้นรูปโดยตรงเครื่องแรก
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย และเครือ่ งมือสามารถใช้ในการพัฒนาและ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

การเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ
บริษทั มีความมุง่ หมายทีจ่ ะสนับสนุนและยกระดับองค์ความรู้
ด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยไปสู่สาธารณะ จึงได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ และการสนับสนุนรางวัลนักโลหะ
วิทยาดีเด่นประจ�ำปีในการจัดประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง
ประเทศไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผลงานวิ จั ย ของบริ ษั ท ได้ รั บ
คัดเลือกให้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
ส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโลหะวิทยา
ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7
ธันวาคม 2555 นั้น ผลงานวิจัยของบริษัทได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอ
ข้อมูลจ�ำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ “อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวต่อสมบัติ
ทางกลและโครงสร้ า งจุ ล ภาคของเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนต�่ ำ ที่ ผ่า น
กระบวนการรีดร้อน” ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาเหล็กแผ่น
รีดร้อนความแข็งแรงสูง และ “อิทธิพลของธาตุผสมโบรอนต่อเส้น
ขีดจ�ำกัดการขึ้นรูปของเหล็กกล้า คาร์บอนต�่ำ” ซึ่งเป็นการศึกษา
เพื่อพัฒนาเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำส�ำหรับการขึ้นรูปสูง

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรมใหม่

• พัฒนาการผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชัน้ คุณภาพ

พิเศษ (High Grade Products) ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ชั้นคุณภาพที่ต้องการ Tensile  อย่างน้อย 270 และ 440 Mpa
• พั ฒ นาการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นที่ มี
ความเรียบพิเศษ (SuperFlat) ส�ำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนความหนา
ต�่ำกว่า 2.0 มิลลิเมตร
• พัฒนาการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม่ มี ลู ค่า
เพิ่มกับลูกค้า ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า (You+)
• พัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
ได้เร็วขึ้นภายใน 15 วันหลังจากรับค�ำสั่งซื้อ (Speed+)
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การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษั ท ยั ง คงได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ OHSAS 18001
อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของคณะทำ�งาน บุคลากรด้าน
ความปลอดภัย และพนักงานทุกคน ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากฝ่ายบริหาร ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การทำ�งาน ผ่านกระบวนการค้นหาความเสีย่ งและกำ�หนดมาตรการ
ควบคุม ทำ�ให้สถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานมีแนวโน้มลดลง โดยค่า
LTIFR (Loss Time Injury Frequency Rate) ของบริษัท ปี 2555
เท่ากับ 0.36 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 2.14 และ
ค่า LTIFR ของกลุ่มบริษัทปี 2555 เท่ากับ 2.55 มีค่าสูงขึ้นจาก 2.03
ในปี 2554 เนื่องจากปี 2555 SSI UK เพิ่งเริ่มดำ�เนินการผลิตจึงมีค่า
LTIFR อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

การดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน
บริษัทได้ท�ำโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบเนื่องจากสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ได้เน้นการแก้ไข
ปัญหาความร้อนและควันที่สะสมในตัวอาคารจนก่อความร�ำคาญ
ให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงเหล็กรีดร้อน (Hot Strip Mill) โดยได้เพิ่ม
การระบายอากาศในตัวอาคาร ซึง่ ระยะสัน้ ได้เพิม่ ช่องทางลมเข้าอาคาร
จากด้านล่าง ส่วนระยะยาวได้เสนอของบประมาณเพือ่ เพิม่ ช่องทาง
ลมออกทีห่ ลังคาอาคาร โดยจะเริม่ ด�ำเนินการในปี 2556  ในส่วนของ
งานอาชีวอนามัย ได้สานต่อโครงการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรค
จากการท�ำงานในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน
โดยการสอบทานผลการตรวจสุ ข ภาพตามปั จ จั ย เสี่ ย งในราย
ที่ ผิ ด ปกติ เพื่ อ ส่ ง ตรวจซ�้ ำ  และเข้ า รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาจากแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาว
ส�ำหรับพนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงในการท� ำงาน โดยวางแผน
ด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2556
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม
พนักงานให้ออกก�ำลังกายและลดความเครียดเนื่องจากการท�ำงาน
โดยจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ส�ำหรับออกก�ำลังกายกลางแจ้งและ

ในร่ม รวมถึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น
ฟุตบอล ปิงปอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม
วันกีฬาและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนพนักงานและสมาชิกในครอบครัว

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับ ได้รบั การอบรมเพือ่ เพิม่
ทักษะและความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน โดย
ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายส่วนบุคคลในการสะสมชัว่ โมง
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี  โดยในปี 2555  มีการจัด
หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งสิ้น 57
หลักสูตร โดยเน้นหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท� ำงาน ซึ่งต้องให้การอบรมแก่พนักงานทุกคน
ทุกระดับ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 โดยที่ชั่วโมงอบรม
ความปลอดภัยเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การเตรียมความพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉิน
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการฝึกซ้อมและทบทวน
แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินทุกกรณี ได้แก่ เพลิงไหม้ หม้อไอน�้ำผิด
ปกติ สารเคมีหกรั่วไหล ก๊าซแอลพีจีรั่วไหล รังสีรั่วไหล และน�้ำท่วม
โดยเฉพาะกรณีน�้ำท่วม ได้ท�ำการปรับปรุงแผนการเฝ้าระวังน�้ำท่วม
โดยการติ ด ตามสถานการณ์ น�้ ำ ของพื้ น ที่ โ ดยรอบเพื่ อ ประเมิ น
ความเสี่ยงและระยะเวลาก่อนที่น�้ำจะเข้าท่วมพื้นที่โรงงาน เพื่อให้
สามารถเตรียมการและตัดสินใจสั่งการเพื่อตอบสนองเหตุได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การเคลือ่ นย้ายทรัพย์สนิ การอนุญาตให้พนักงานกลับ
ไปดูแลบ้านพักซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วม การสั่งหยุดผลิต
เป็นต้น ซึง่ ปี 2555 มีการซ้อมตอบสนองเหตุฉกุ เฉินตามสถานการณ์
ที่ก�ำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของพื้นที่ ในโรงงานทั้งหมด
10 สถานการณ์ ครอบคลุม 8 พื้นที่เสี่ยงในโรงงาน

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์
การขนส่งวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
สหวิริยาส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล โดยการดำ�เนินงานของ
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บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ซึ่งมีระบบการจัดการในเรื่องการดูแล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำ�เนินงานจากการรับรอง
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ส่วนวัตถุดบิ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งทางบกโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นั้น ได้จัดให้มี
คณะทำ�งานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้าเครือสหวิริยา (“คณะ
ทำ�งาน”) ซึ่งดำ�เนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดย
คณะทำ�งานประกอบด้วยตัวแทนจากทุกบริษัทในเครือสหวิริยา
และบริ ษั ท ขนส่ ง เพื่ อ กำ�หนดแผนงานและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีการประชุมติดตามความคืบหน้า
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นประจำ�ทุกเดือน
ในช่ ว งปี ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ว นได้ เ สี ย ใน
การกำ�หนดทิศทางและติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งาน
ผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้นำ�ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย
ได้แก่ กลุ่มผู้นำ�ชุมชน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และผู้บริหารเครือ
สหวิรยิ า ซึง่ มีการประชุมติดตามความคืบหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเครือสหวิริยาจาก
ชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำ�หนดช่องทางในการตรวจสอบ
และควบคุมรถขนส่งด้วยกล้องวงจรปิด ติดตั้งในจุดสำ�คัญภายใน
เขตชุมชน และติดตั้งป้ายเตือนกฎระเบียบและรณรงค์เพื่อความ
ปลอดภั ย ในการขนส่ ง ให้ กั บ พนั ก งานขั บ รถ รวมถึ ง การอบรม
พนักงานขับรถ และจัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การขนส่งอย่างปลอดภัย  นอกจากนี้
คณะทำ�งานยั ง ได้ ดำ�เนิ น โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขนส่ ง อย่ า ง
ปลอดภัย อาทิ โครงการรถเหล็กมอบรอยยิ้ม การสัมมนาผู้ประกอบ
การขนส่ง การจัดตัง้ กองทุนรถขนส่งเครือสหวิรยิ า การบริหารจัดการ
เวลาปล่อยรถขนส่งสินค้า การติดตั้งกล้องวงจรปิดและป้ายเตือน
อั น ตรายเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ขยายผลการเฝ้ า ระวั ง การปฏิ บั ติ ต าม
กฎจราจรของรถประเภทอื่นๆ ที่ใช้ถนนร่วมกันในชุมชน เป็นต้น
จากการด�ำเนินการข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการขนส่งในเขตชุมชนลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
จากร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี 2554 และลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 0.6 ในปี 2555 รวมทั้งชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ตามระบบมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO14001:2004 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2542 มาจนถึงปัจจุบัน
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การบริหารจัดการน�้ำ บริษัทยังคงบริหารจัดการน�้ำด้วย
การด�ำเนินการตามข้อตกลงที่มีกับชุมชน คือ การไม่สูบน�้ำมาใช้ใน
หน้าแล้ง โดยจะไม่สูบน�้ำจากคลองบางสะพานในกรณีที่ระดับน�้ำ
ต�่ำกว่า 2.2 เมตร ที่บริเวณสถานีสูบน�้ำ  ทั้งนี้ในส่วนการจัดการ
น�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภคภายใน
โรงงานของพนักงานจะถูกรวบรวม และน�ำไปบ�ำบัดให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ราชการก�ำหนดก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มี
การระบายน�ำ้ เสียออกสูส่ าธารณะ (Zero Discharge) เพือ่ ให้การใช้
ทรัพยากรน�้ำของบริษัทเกิดประโยชน์สูงสุด
การดูแลคุณภาพอากาศ บริษัทยังคงดูแลคุณภาพอากาศ
ด้ ว ยการควบคุ ม การใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด ก� ำ มะถั น เจื อ ปนต�่ ำ 
ไม่เกินร้อยละ 2 ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตอย่างเข้มงวด รวมถึง
ควบคุมอากาศเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ด้วยระบบการควบคุม
เตาเผาเหล็ ก แบบอั ต โนมั ติ การปรั บ ปรุ ง ระบบแลกเปลี่ ย นน� ำ
ความร้อนเหลือทิง้ มาอุน่ อากาศ ท�ำให้มกี ารเผาไหม้ทดี่ แี ละประหยัด
พลังงาน ลดการปลดปล่อยมลพิษอากาศออกสู่บรรยากาศ รวมถึง
การติดตั้งระบบบ�ำบัดอากาศในระบบควบคุมต่างๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
อากาศที่ ร ะบายออกนอกโรงงานของบริ ษั ท ได้ ต ามที่ ม าตรฐาน
ก�ำหนด
การจัดการด้านกากของเสีย บริษทั ควบคุมกากของเสียโดย
เน้นการลดกากของเสียจากแหล่งกำ�เนิด และใช้ระบบการคัดแยก
กากของเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทางทั้งกากของเสียจากพนักงานและ
จากการผลิต บริษัทได้นำ�กากของเสียที่ผ่านการคัดแยกแล้วนั้น
นำ�มากำ�จัดโดยมุ่งเน้นวิธีการนำ�กลับมาใช้ใหม่หรือขายเพื่อนำ�ไป
เป็นวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตอืน่ ๆ ทดแทนการเผาหรือการฝังกลบ
ทั้งนี้ ทำ�ให้อัตราการกำ�จัดกากของเสียด้วยการรีไซเคิลอยู่ในระดับ
สูงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ร้อยละ 99.22 ในปี 2554 และร้อยละ
98.94 ในปี 2555
นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินการตรวจติดตามการระบาย
มลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศและชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ สนอในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งผล
การตรวจสอบในปี 2555 ไม่พบว่ามีคา่ การตรวจวัดใดเกินมาตรฐาน
ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดและมาตรการด�ำเนินการต่างๆ บริษัทได้มี
การรายงานและปรึกษาหารือกับหน่วยงานราชการที่ก�ำกับดูแล
รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจ
ได้วา่ การด�ำเนินการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั จะอยูภ่ ายใต้
การควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการและชุมชนอย่าง

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

026

เคร่ ง ครั ด ส� ำ หรั บ การตรวจประเมิ น และตรวจสอบโรงงานจาก
หน่วยงานภายนอกนัน้ บริษทั ยังคงได้รบั การรับรองภายใต้โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green System)” ทีม่ กี ารบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลารับรอง 3 ปี (24 สิงหาคม 2554 ถึง 23
สิงหาคม 2557) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษทั ได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในระดับโลก จึงได้
จัดตั้งคณะท�ำงานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อด�ำเนินกิจกรรมลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ทั้ ง ด้ า นการประหยั ด พลั ง งาน การจั ด การของเสี ย รวมถึ ง
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและประชาชนทัว่ ไปทราบถึงผลกระทบ
แนวทางในการช่ ว ยลดผลกระทบและการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานของรัฐในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ บริษัทได้น�ำหลักการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
มาใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบและปรับปรุง
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทลดการใช้พลังงาน
จากการผลิตคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
จากปี 2550 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ เ ริ่ ม โครงการจนถึ ง สิ้ น ปี 2555 ได้ ถึ ง
97,861.94 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในปี 2555 บริษัท
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20,977.54 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ�กั ด (มหาชน) ได้ ริ เ ริ่ ม
โครงการใหม่ๆ ตามแนวทางแห่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมและพัฒนาสำ�หรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรม
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ทัง้ บริษทั พนักงาน ประชาชน
ในชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นรู ป แบบกิ จ กรรมต่ า งๆ
ในด้านการพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของพนักงานในนาม “เอสเอสไอ
อาสา” การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี รวมถึงการร่วมดูแลทำ�นุบำ�รุง
ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนเป็นกุญแจสำ�คัญในการก้าวไปข้างหน้า และด้วยการร่วมงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถ
พัฒนาสังคมได้ในวงกว้าง โดยในปี 2555 บริษัทได้สนับสนุนและ
ร่วมจัดกิจกรรมเพือ่ ชุมชนบางสะพานรวม 26 โครงการ โดยมีผไู้ ด้รบั
ประโยชน์จากกิจกรรมรวม 17,036 คน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
“เอสเอสไออาสา” จำ�นวน 39 กิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ประสบ
ความสำ�เร็จอย่างดีเยีย่ มในเรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยพนักงาน
ของบริษัทและคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการและทำ�งาน
ร่วมกันตั้งแต่การคิดค้นกิจกรรม การวางแนวคิด และการลงมือทำ� 
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ งเจตจำ�นงอันแน่วแน่ของการเป็นพลเมืองที่ดี
และได้รับความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการ
ดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  

1. การพัฒนาทุนทางสังคม
1.1 การสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเหล็ก
1.1.1 โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก 2012
โครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็ก “Thailand Steel
House Contest” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ภายใต้
แนวคิด Thailand Steel House Contest 2012 (Greenovation:
Less is More) เพื่อให้ผลงานที่ได้จากการประกวดน�ำไปใช้ได้จริง
คณะท�ำงานได้เชิญสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสือ่ มวลชน ได้แก่
นิตยสารบ้านและสวน เข้าร่วมตัดสินผลงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับ
การตอบรับในการส่งผลงานเข้าประกวดจากนักศึกษาจ�ำนวน 165
ผลงาน และประเภทวิชาชีพจ�ำนวน 21 ผลงาน  

1.1.2 โครงการสนับสนุนนัก โลหะวิทยาดีเด่น
และการจัดประชุมวิชาการโลหะวิทยาครั้งที่ 6
บริษัทให้การสนับสนุนงานประชุมวิชาการทางโลหะ
วิทยามาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 นับเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน รวมถึง
สนับสนุน 2 รางวัลส� ำหรับนักวิจัยยอดเยี่ยมประจ� ำปี โดยงาน
ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1.3 โครงการสนับสนุนการจัดการประชุม
“2012 SEAISI Economic, Environment & Safety
Seminar”
บริษัทให้การสนับสนุนการจัดการประชุม “2012
SEAISI Economic, Environment & Safety Seminar” ร่วมกับ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (Iron and Steel
Institute of Thailand) และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Iron and Steel Institute)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กส�ำหรับ
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ใ ช้ เ หล็ ก เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก รวมถึ ง สร้ า ง
ความร่วมมือที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค

1.2 การสร้างความแข็งแกร่งชีวิต
1.2.1 โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกี ยรติวันจัก รี
บริ ษั ท ร่ ว มสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ร าชประชาสมาสั ย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด การแข่ ง ขั น เดิ น -วิ่ ง เฉลิ ม พระเกี ย รติ
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วันจักรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตราธิราช แห่งราชวงศ์จักรี
ทั้ง 8 พระองค์ และเฉลิมพระเกียรติในพิธีมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
84 พรรษา ในปี 2555 โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำ�ไป
สมทบทุนในโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านโรคเรื้อน และ
ให้ทุนการศึกษา 999 ทุน แก่เด็กกำ�พร้าที่บิดา-มารดาเสียชีวิต
ด้วยโรคเอดส์
1.2.2 สหวิริยากรุงเทพไตรกี ฬาประจ�ำปี 2555
เฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริษัทร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด การแข่ ง ขั น สหวิ ริ ย ากรุ ง เทพไตรกี ฬ า ครั้ ง ที่ 4
“Sahaviriya Bangkok Triathlon 2012” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้
องค์ราชันย์ หารายได้ให้แก่มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคมในการช่วยเหลือ
และสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ด้อยโอกาส ในการแข่งขันครั้งนี้
มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 550 คน มีรายได้จากการแข่งขัน
มอบให้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
และโรคเอดส์จ�ำนวน 1.9 ล้านบาท
1.2.3 โครงการฅนเหล็ก มินิมาราธอน 2555
4 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษทั สยามยูไนเต็ดสตีล 1995 จ�ำกัด และบริษทั บลูสโคป
สตีล จ�ำกัด ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาส
Thailand Iron Man Mini Marathon 2012 “ฅนเหล็กมินิมาราธอน
ครั้งที่ 5” น�ำเงินบริจาคจ�ำนวน 2.5 ล้านบาท บริจาคให้มูลนิธิเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาสจ�ำนวน 25 แห่ง
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1.2.4 โครงการสานฝันเยาวชนฅนเหล็ก บางสะพาน
2555
ในปี 2554 ทีมเยาวชนฅนเหล็กบางสะพาน รุ่น 1
มีตวั แทนเยาวชนบางสะพานทีผ่ า่ นการคัดเลือกจ�ำนวน 4 คน ได้ผา่ น
การฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขันรายการส�ำคัญของประเทศและมีสถิติ
ที่ดีขึ้น ในปี 2555 ได้เปิดรับสมัครเยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมทีม
เยาวชนฅนเหล็กบางสะพานรุ่น 2 ซึ่งมีผู้สนใจสมัครจ�ำนวน 20 คน
และได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนเยาวชนเข้ า ร่ ว มที ม เยาวชน
ฅนเหล็กบางสะพานรุ่น 2 จ�ำนวน 5 คน

1.3 การสร้างความแข็งแกร่งสู่ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบภัย
1.3.1 เอสเอสไอพาน้องดูหนังสร้างความแข็งแกร่ง
บริษัทน�ำเยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของสถาน
สงเคราะห์และมูลนิธิรวม 4 แห่ง ประกอบด้วยสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านปากเกร็ด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สถานสงเคราะห์แรกรับ
หญิงบ้านธัญพร และมูลนิธิกระจกเงา จ�ำนวน 100 คน เข้าชม
ภาพยนตร์ เรื่อง “Real Steel” ศึกหุ่นเหล็กก�ำปั้นถล่มปฐพี นอกจาก
ความบันเทิงและความสนุกสนาน ภาพยนตร์ดงั กล่าวยังได้สร้างแรง
บันดาลใจให้กบั เยาวชนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ชีวติ อีกด้วย
1.3.2 โครงการ Cycling Superheroes
ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยาน
และมอบทุนสนับสนุนกลุ่มกิจกรรม Cycling Superheroes โดย
กลุม่ ซุปเปอร์ฮโี ร่จะแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์ปน่ั จักรยานไปตามจังหวัด
ต่างๆ เพือ่ ระดมทุนบริจาค และรวบรวมรายได้ทงั้ หมดเพือ่ ช่วยเหลือ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

1.4 การสร้างวัฒนธรรมเอสเอสไอใจอาสา
1.4.1 เอสเอสไออาสาพัฒนาชุมชนบางสะพาน
ในปี 2555 พนักงานของบริษทั ได้รว่ มมือร่วมใจด�ำเนิน
กิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก 1 กิจกรรม และกิจกรรมอาสาย่อย
ภายใต้โครงการร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา จ�ำนวน 38
ความดี รวมพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 796 คน หรือคิดเป็น 6,368
ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
ทั้งสิ้น 1,278 คน หรือคิดเป็น 10,224 ชั่วโมงงาน
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1.5 การขยายเครือข่ายอาสาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1.5.1 โครงการ ท�ำดีด้วยกั น ท�ำดีด้วยใจ เอสเอสไอ
พบสื่อมวลชน
บริ ษั ท ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สถานีวิทยุ อสมท. และสื่อมวลชนประจ�ำจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ จ�ำนวน 89 คน พัฒนาศูนย์รบั เลีย้ งเด็กก่อนวัยเรียน
วัดเนินดินแดง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยท�ำการ
สร้างหลังคาและรัว้ ส�ำหรับสนามเด็กเล่น พร้อมกับปรับปรุงอุปกรณ์
เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสวยงาม รวมถึงปลูกต้นไม้จ�ำนวน 62 ต้น
ริมถนนของหมู่บ้าน
1.5.2 โครงการเยาวชนอาสาบ้านในล็อค
Big Cleaning Day
บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มกั บ เยาวชนในชุ ม ชนบางสะพานจั ด
กิจกรรมเยาวชนอาสาบ้านในล็อคร่วมกิจกรรมท�ำความสะอาด  “Big
Cleaning Day” โดยมีผใู้ หญ่บา้ น ครู นักเรียน และประชาชนในพืน้ ที่
ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ร่วมกันท�ำความสะอาดรวมระยะทางกว่า
2.5 กิโลเมตร อีกทั้งยังมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เก็บได้น� ำเข้า
โครงการธนาคารขยะของโรงเรียนบ้านในล็อคเพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียน ณ บริเวณอ่างเก็บน�ำ้
โป่งสามสิบ ต�ำบลทองมงคล อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1.5.3 โครงการเยาวชนอาสาปันน�้ำใจสู่สังคม
บริษัทริเริ่มและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาใน
ท้องถิ่น ในนาม “กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา” โดยสอนทักษะ
วิชาชีพการสกรีนเสื้อพร้อมสนับสนุนทุนตั้งต้นให้แก่กลุ่มเยาวชน
บางสะพาน ในการรวมกลุ่มกันออกร้านจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึกในปี
2555 ทั้งหมด 2 โครงการ รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึก
โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นจ�ำนวนเงิน
20,000 บาท

1.6 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ
1.6.1 สมทบทุนสภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตวั แทนของบริษทั เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสภากาชาดไทย
1.6.2 เหล็ก ไทยเพื่อข้าวไทยยั่งยืน
บริษทั ได้นำ� เงินทีพ่ นักงานบริษทั ต่างๆ และเครือข่าย
ชุมชนบางสะพานร่วมสมทบทุนในกิจกรรม “เหล็กไทยเพื่อข้าวไทย
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ยัง่ ยืน” มอบให้กบั บริษทั ทีวบี รู พา จ�ำกัด เพือ่ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ น�ำเงินไปจัดซื้อที่ดินก่อสร้างศูนย์วิจัย
พันธุ์พืชไทบ้าน อ�ำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยทางด้านอาหารและอนุรักษ์ พัฒนา
ปรับปรุงพันธุข์ า้ ว พันธุพ์ ชื ผักพืน้ บ้าน สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร
พึ่งพาตนเองได้โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวนา
และเกษตรอินทรีย์

2. การพัฒนาชุมชน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในอ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ นอกจากส่งผลให้การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ดีขึ้นแล้ว บริษัทยังได้ร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในชุมชนแห่งนี้ ผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา จิตอาสาของ
พนักงาน “เอสเอสไออาสา” การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอาชีพและรายได้ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดี
การร่วมดูแลท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปี 2555 บริษทั
ได้ร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนกว่า 26 โครงการ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงเจตจ� ำนงอันแน่วแน่ ของการเป็นพลเมื องที่ดีและได้รับ
ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวัง
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมในการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข

2.1 ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชุมชน
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
อ� ำ เภอบางสะพาน และพื้น ที่ ใ กล้ เคี ย งครบถ้ ว นในสามมิ ติ คื อ
การพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน
การพัฒนาผู้เรียน คือนักเรียน และการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้
เยาวชนทีบ่ างสะพานมีโอกาสทางการศึกษาใกล้เคียงเขตเมืองใหญ่
โดย การจัดตัง้ กองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาการศึก ษาบางสะพาน
โดยเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารโรงเรียนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน จ�ำนวน
20 แห่ง ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปีที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาองค์ ร วม 3 มิ ติ เพื่ อ ชิ ง ทุ น สนั บ สนุ น
การด�ำเนินการตามแผนจ�ำนวนปีละ 2.6 ล้านบาท มอบทุนการศึก ษา
แก่นัก เรียนในชุมชน จ�ำนวน 21 โรงเรียน รวม 197 ทุน แบ่งเป็น
ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ�ำนวน 190 ทุน และระดับ
ปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง 7 ทุน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 493,000 บาท พัฒนา
ศัก ยภาพช่างเทคนิคเพือ่ อุตสาหกรรมเหล็ก  โดยมอบงบประมาณ
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จ�ำนวน 1,030,000 บาท สนับสนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
การจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้า โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ ได้ปรับปรุงแปลง
เกษตรอินทรีย์เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System)
และส่งเสริมการเรียนด้านการตลาดโดยการน�ำเยาวชนไปแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ยังร้านอาหาร รีสอร์ต ซึ่งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวของ
บางสะพาน โครงการอนาคตเหล็ก ไทย สร้างด้วยเด็ก ไทย
สร้างเสริมประสบการณ์วิศวกรรุ่นเยาว์ ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้อุตสาหกรรมเหล็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2.2 พัฒนาอาชีพเพือ่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจครัวเรือน
บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นและกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่
สนับสนุนโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา ด�ำเนินการโดยเครือ
สหวิริยาโดยมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนในเขตพื้นที่ 4 ต�ำบล มีเงิน
กองทุนรวม 11.62 ล้านบาท เพิม่ สัดส่วนการรับพนัก งานในพืน้ ที่
เป้าหมายในปี 2555 ตัง้ ไว้ 270 คน บริษทั รับพนักงานได้เป็นจ�ำนวน
304 คน คิดเป็นร้อยละ 112.5 เกินกว่าเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ โครงการ
“ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ก้ าวย่าง อย่างยั่งยืน” บริษัทได้ติดตามผล
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ 3 โดยจัดประชุมติดตามและสรุปผลการด�ำเนินงาน รวมถึง
จัดสัมมนาและอบรมเพิ่มความรู้ สิ น ค้ า ชุ ม ชนพบคนโรงงาน
สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของกลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน
ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าภายใน
ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดโครงการสินค้าชุมชนเคลื่อนที่
น�ำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็นสินค้า OTOP คุณภาพดี ราคาถูกจากกลุม่
อาชีพแม่บ้านต�ำบลต่างๆ ในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน มาจ�ำหน่าย
ภายในบริเวณบริษทั เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของอ�ำเภอบางสะพาน
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าใน
อ�ำเภอบางสะพานอีกทางหนึ่ง การจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริก าร
จากชุมชน ปี 2555 บริษัทตั้งเป้าหมายการจัดซื้อสินค้าชุมชนไว้ที่
180 ล้านบาท และมียอดจัดซือ้ สินค้าชุมชน 190 ล้านบาท เพิม่ สูงขึน้
ได้เกินเป้าหมาย

2.3 ดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล
กระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจากกระบวน
การผลิ ต ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของ
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พนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการด� ำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในปี 2555 ดังนี้ โครงการเอสเอสไอ
รัก ษ์ชายหาด บริษัทได้น�ำผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับนักเรียน
ผู้ประกอบการและชาวบางสะพานร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด
แม่ร�ำพึง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 620 คน กิ จกรรมปลูก ป่าชายเลน
เฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถเนือ่ ง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บริษัท
ได้ร่วมกับกองทัพบกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน
สภาพเดิม พร้อมปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ บริเวณคลองบางนางรม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิ จกรรมสองล้อรัก ษ์บางสะพาน เพื่อ
มุ่งปลูกฝังความสนใจของชาวบางสะพานในการด� ำรงชีวิตแบบ
ลดโลกร้อนและสุขภาพแข็งแรง มีชาวบางสะพานน�ำจักรยานรวม
365 คันเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถงึ 4.51 ตัน กิจกรรมปัน่
สองล้ อ ช่ ว ยพ่ อ ปลู ก ป่ า กลุ ่ ม นั ก ปั ่ น จั ก รยานจ�ำ นวน 30 คั น
ปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติระยะทาง 30 กิโลเมตรเพื่อร่วม
ปลูกต้นไม้จำ� นวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถาน
ศึ ก ษา เป็ น โครงการที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ ค รู แ ละผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทมี่ อี ยูใ่ น
ท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและขยายผลสู่การด�ำเนินการโครงการธนาคารขยะ
เอสเอสไอในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจ
สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง และสามารถก�ำจัดขยะได้
อย่ า งถู ก วิ ธี รวมถึ ง การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ งกั บ ขยะที่ ส ามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โครงการ Super Smart & Intelligent
Kids (SSI Kids) บริษทั ร่วมมือกับส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ
ปลูกฝังแนวคิดด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมของบริษทั ผ่านการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การหาค่าออกซิเจนในน�้ำ  การวัดความเป็น
กรด-ด่างของน�้ำ  และการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน�้ำ  เป็นต้น
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 86 คน โครงการนัก สืบเยาวชน
เปิดโอกาสและเป็นเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ในบางสะพานจ�ำ นวน 40 คน ได้ เ รี ย นรู ้ แ ละสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ า น
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่างแท้จริงผ่านการถ่ายท�ำรายการ
โทรทัศน์ท้องถิ่นจ�ำนวน 4 ตอน คือ การควบคุมเสียงของโรงงาน
เอสเอสไอ การควบคุมความร้อนของโรงงานเอสเอสไอ การใช้ไฟฟ้า
ของเอสเอสไอ และการขนส่งสินค้าของเอสเอสไอ โครงการค่าย
นัก อนุรัก ษ์รุ่นเยาว์ บริษัทร่วมกับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่าย
เยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่บางสะพานจ�ำนวน 169 คน จากการด�ำเนินโครงการทั้งสิ้น
8 ครั้ง มีเครือข่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ทั้งสิ้น 826 คน โครงการ
รัก ในหลวง รัก ษ์บางสะพาน 5 ธันวามหาราช 2555  กิจกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้สงวน
และไม้ยืนต้นจ�ำนวน 985 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาน�้ำจืดจ�ำนวน
1,500 ตัว โดยมีชาวบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 1,363 คน

2.4 ส่งเสริมสังคม – จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา
สังคมชุมชนบางสะพานเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามตลอดมา ในฐานะพลเมืองทีด่ ขี องสังคมบางสะพาน
บริษทั จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน และด�ำรงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรมไทย
ทีด่ งี าม ได้แก่ การสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุน
การบูรณะศาสนสถานและสร้างโบสถ์ให้กบั วัดในชุมชน ร่วมกิจกรรม
ศาสนาและประเพณีสำ� คัญในท้องถิน่ การจัดกิ จกรรมวันผูส้ งู อายุ
ให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพผูส้ งู วัยจ�ำนวน 104 คน ในเขตอ�ำเภอ
บางสะพาน

3. การเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม
ภาคสังคม
3.1 โครงการ SET Awards ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประจ�ำปี 2555
เอสเอสไอในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ได้ ส มั ค รเข้ า รั บ การพิ จ ารณา รางวั ล บริ ษั ท
จดทะเบียนดีเด่นด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี
2555 (SET Awards : CSR Awards 2012) โดยส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้คณะกรรมการโครงการพิจารณา และได้ผ่านการพิจารณาให้
ผ่านเข้ารอบเพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานซึ่งได้คะแนนร้อยละ
95.78 มากกว่าคะแนนเฉลีย่ ทัง้ กลุม่ ถึงร้อยละ 31.62 โดยได้คะแนน
เต็ม ในหัวข้อ ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ด้านประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้าน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
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3.2 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย CSR Network
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
SSI UK
ในส่วนของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ด�ำเนินงานโดย SSI UK นัน้ เนือ่ งจากโรงงานแห่งนีก้ ลับมาผลิตใหม่
ในปี 2555 หลังจากหยุดด�ำเนินการไปสองปี สิ่งส�ำคัญอันดับแรก
ที่ SSI UK ได้ท�ำคือการสร้างการเชื่อมโยง SSI UK กับชุมชนท้องถิ่น
โดยการร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับกลุ่มผู้แทน
ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงสโมสรกอล์ฟ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน และได้
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้ โดยเปิดรับ
ทุกความคิดเห็นในการร่วมหารือ รวมถึงความกังวลใจที่อาจเกิดขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2555 มีหลากหลายโครงการที่ SSI UK ได้ร่วมด�ำเนิน
การกับคู่ค้า ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการท�ำงานที่ประเทศไทย
ในการสนับสนุนชุมชน โดยร้อยละ 30 ของการจัดซื้อ (ไม่รวม
วัตถุดบิ ) เป็นการจัดซือ้ ในพืน้ ที่ และร้อยละ 94 เป็นการจัดซือ้ ภายใน
ประเทศอังกฤษ และถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะค่อนข้าง
ท้าทายต่อการด�ำเนินงานในปีแรกของ SSI UK แต่คคู่ า้ ของ SSI UK
ก็เข้าใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี    
นอกจากนี้ SSI UK ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
มหาวิทยาลัยทีไซด์ (Teesside University) ประชาสัมพันธ์องค์กร
สู่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน SSI UK โดยการรับเข้า
ท�ำงานในต�ำแหน่งที่มีและการรับเข้าฝึกงาน
ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมที่ประเทศอังกฤษจะแตกต่างจาก
ประเทศไทย และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ส�ำหรับปี 2556 SSI UK
วางแผนที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น และจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
อนาคตอันใกล้
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ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ส�ำนักประธานกรรมการ
• ส�ำนักเลขานุการบริษัท
• ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายการเงิน
และบัญชี

สายกิจการ
สาธารณะและ
ความรับผิดชอบ
ทางสังคม

สายทรัพยากร
บุคคล
และธุรการ

ฝ่ายการเงิน
และนัก ลงทุนสัมพันธ์

สำ�นัก ประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพฯ)

ด้านธุรกิจ 1

ด้านธุรกิจ 2

ด้านธุรกิจต่างประเทศ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบัญชีก ารเงิน

สำ�นัก รัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนา (กรุงเทพฯ)

ฝ่ายขาย PO ในประเทศ

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ
กลุ่มเอ 1

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด

ฝ่ายบัญชีบริหาร

สำ�นัก กิจการภายนอก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ
กลุ่มบี 1

ฝ่ายส่งออก กลุ่มเอ

ฝ่ายบริก ารเทคนิค

ฝ่ายพนัก งานสัมพันธ์
และสวัสดิก าร

ฝ่ายตลาดภายในประเทศ
กลุ่มบี 2

ฝ่ายส่งออก กลุ่มบี

ฝ่ายบัญชีต้นทุน
(โรงงาน)

สายธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนการขาย 1
ฝ่ายสนับสนุนการขาย 2

ผังองค์กร
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คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการจัดการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• ส�ำนักเทคโนโลยีส ารสนเทศ
• ส�ำนักกฎหมายกลุ่มบริษัท
• ส�ำนักบริหารกรุงเทพ
• ส�ำนักกลยุทธ์องค์กร
• ส�ำนักวางแผนองค์กร
• ส�ำนักบริหารความเสี่ยง
• ส�ำนักจัดซื้อกลุ่ม
• ส�ำนักโครงการเอสเอสไอ ยูเค

สายการผลิต

สำ�นักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ด้านปฏิบัติก าร

ด้านซ่อมบำ�รุง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวางแผน
และควบคุมการผลิต

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า

สำ�นักคลังวัสดุ

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงเครื่องกล

ฝ่ายผลิต HFL และ PO

ฝ่ายบริก าร
สาธารณูปโภค

ฝ่ายจัดการคลังสินค้า
และวัตถุดิบ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
โลหการ

• ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติก าร
• ด้านผู้ช�ำนาญการเทคโนโลยี
• ด้านพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
• ด้านพัฒนาและประสานงาน
โครงการ
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โครงสร้างการจัดการ
4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
จัดการ ซึง่ คณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วย
1 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8 คน
• กรรมการอิสระ
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการ
บริษัท
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
รองประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการ
อิสระ
3. นางเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
6. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
7. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
8. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ
10. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการบริษัท
11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท
12. นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท
13. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
14. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท
หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 6 ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2556

ข้อก� ำ หนดเกี่ ยวกั บจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามคน  
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
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ถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์
อืน่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ ง
ช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า
ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
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ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
หมายเหตุ
• ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นบั รวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานสอบบัญชี
หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
• กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหารและกรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนาม
ผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
ไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
• บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิทย์
วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
หรือนายปิยะ วิริยประไพกิจ หรือนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ
สองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการมี อำ�นาจที่ จ ะมอบหมายอำ�นาจให้ แ ก่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
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กรรมการของบริษทั หรือไม่กต็ าม ในการทีจ่ ะกระทำ�การใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำ�นาจดังกล่าวนั้น
ให้ถอื ว่ามีผลผูกพันบริษทั ได้ภายใต้ขอ้ จำ�กัดในการลงลายมือชือ่ ของ
ผู้รับมอบอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำ�หนด คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
4. คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น
การประชุมสามัญประจำ�ปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จำ�นวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายได้ทง้ั หมด ได้เข้าชือ่ กัน
ทำ�หนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ร้องขอ คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ด� ำ เนิ น การตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดในนามของบริ ษั ท หรื อ คณะ
กรรมการ
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุการบริษทั คนเดิมพ้นจากต�ำแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ ป ระธานกรรมการแจ้ ง ชื่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ต่ อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำ�แหน่งดังกล่าว
และให้แจ้งให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำ�หนดด้วย

โครงสร้างการจัดการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557) ดังนี้
1. นางเกษรี ณรงค์เดช
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทํ า หน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของส� ำ นั ก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
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4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่ง
เน้นในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ
ค�ำแนะน�ำหรือความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จา่ ยของ
บริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ า ฝื น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว  

โครงสร้างการจัดการ
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10. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2557) ดังนี้
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และก� ำ หนดค่าตอบแทน
1. คั ด เลื อ ก สรรหาบุ ค คลที่ ค วรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น
กรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างมีหลักเกณฑ์ และ
โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ� (ถ้ามี)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ
ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วย
ความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
มีอายุทเี่ หมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และมีจติ ใจทีส่ มบูรณ์
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ  มีการเตรียม
ตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการท�ำงานและจริยธรรมที่ดีงาม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะให้
ความสำ�คัญต่อผูม้ ที กั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัตเิ ฉพาะใน
ด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำ�เป็นต่อ
ธุรกิจก่อนเป็นลำ�ดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั มีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั นอกจากนี้
จะพิจารณาถึงการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่ง
ในขณะเดี ย วกั น ด้ ว ยว่ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท หรื อ ไม่ และ
พิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest)
ของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนน�ำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ต่อไป
3. พิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึง
ค่ า เบี้ ย ประชุ ม โบนั ส ประจำ�ปี ใบสำ�คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ
หุน้ สามัญของบริษทั และผลประโยชน์อนื่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินด้วย รวมทัง้ พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำ�หนดค่าตอบแทน
และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
4. พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง โดยพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม
และแนวปฏิบตั บิ ริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของ
บริษัทด้วย
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกีย่ วเนือ่ งกับการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการ

อนึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่ า ตอบแทนอาจ
หาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนเมื่อเห็นว่ามีความจำ�เป็นและเหมาะสม รวมทัง้
ให้กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและ
เสริมสร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556)
ดังนี้
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายกมล จันทิมา
กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
3. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก� ำ กับดูแลกิ จการที่ดี
1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล
2. พั ฒ นาและทบทวนกระบวนการหรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ น
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน�ำเสนอหรือแนะน�ำต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ค�ำปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
5. กำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนปรั ช ญาในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
จริ ย ธรรมกรรมการ จริ ย ธรรมของพนั ก งาน และแนวปฏิ บั ติ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
7. พิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกีย่ วกับ
เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เมือ่ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ให้ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้ รั บ การอบรม
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
10. รายงานผลการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส
อั น ควร อย่ า งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ ง และต้ อ งรายงานโดยพลั น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ทราบหรื อ พิ จ ารณาในกรณี ที่ มี เ รื่ อ ง
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมทั้งให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
11. รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบเป็นประจ�ำทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ของบริษัท
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556) ดังนี้
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ก�ำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญและด�ำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�ำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งต้ อ งรายงานผล
การประชุมหรือรายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำ

6. คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วย
ผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการจัดการ
2. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการจัดการ
3. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช
กรรมการจัดการ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

040

4. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง กรรมการจัดการ
5. นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการจัดการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการจัดการ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจ�ำ
ปี (งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget)
แผนการขยายงาน แผนการด�ำเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้
รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การติดตามและวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
3. อ�ำนาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม
และ/หรือจ�ำกัดขอบเขตโดยแผนภูมกิ ารอนุมตั ภิ ายใต้อำ� นาจด�ำเนิน
การ (Authorisation Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
4. ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
ผู้บริหารของบริษัท เลขานุก ารบริษัท และเลขานุก ารคณะ
กรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
1. นายวิน  วิริยประไพกิจ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI
และประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายธุรกิจ
4. นายนาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
5. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และรักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิต
6. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
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7. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายยงยุทธ มลิทอง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
10. นางวรรณี สิริกาญจน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
11. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :   
* ล�ำดับที่ 7 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2555
** ล�ำดับที่ 8 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16
มิถุนายน 2555

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์และแผนงาน ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้
บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานและด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัท และอ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท
4. จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการด� ำเนินงานต่างๆ ให้คณะ
กรรมการบริษทั ได้รบั ทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มกี ารจัดท�ำ
รายงานอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
4.1 รายงานสภาวะการด�ำเนินงาน/ผลประกอบการของ
บริษัท การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ให้ทันต่อเหตุการณ์
4.2 จั ด ให้ มี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง แผนงาน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ รวมทั้งจัด
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
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ด้านกฎระเบียบ สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ
เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน เพือ่ ท�ำหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่
เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้ว
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อเรือ่ งโครงสร้าง
การจัดการ ล�ำดับที่ 3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการจัดการ
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้
เมือ่ ได้ดำ� เนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
ต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มแี ผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession
Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้าง
มาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
นั้นถืออยู่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถอื หุ้นแต่ละคนจะ
ต้องใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยูต่ าม (1) นัน้ ลงคะแนนให้แก่บคุ คล
แต่ละคนซึง่ ตนประสงค์จะเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
1. “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2550 เพื่อทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำ�กับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันมี 3 คนด้วยกัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่  3 ธันวาคม 2556 รายชื่อของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันมีดังนี้
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. 2.1 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทาน
รายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำ�คัญ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงนำ�เสนอนโยบาย
การบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริการความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการในการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทำ� การพิจารณาทบทวนและปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการเป็นรายไตรมาสเกีย่ ว
กับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทส�ำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี 2555 ตามที่คณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยงได้เสนอมา ซึ่งเป็นการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของไตรมาสที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับการประเมินความเสี่ยงและมาตรการ
การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับไตรมาสดังกล่าวที่ได้ประเมินไปแล้วล่วงหน้า เพื่อติดตามผลที่เกิดขึ้นและให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมกับพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและมาตรการการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับไตรมาส
ถัดไป เพือ่ เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อบริษทั ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้พิจารณาความเสี่ยงหลักที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต และความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท
และประเมินความเหมาะสมของขนาดและระดับความเสีย่ งให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงในช่วงเวลานัน้ ๆ เพือ่ เป็นการเตือนถึงความรุนแรง
ของแต่ละความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ ส�ำหรับความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั และจ�ำเป็นต้องมีมาตรการจัดการ
เพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนินการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ชี้ให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงประเด็นดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวัง
เช่น ให้เฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์การแข่งขันของตลาดในปี 2555 ซึ่งมีการแข่งขันจากสินค้าที่มีการทุ่มตลาด สินค้าเหล็ก
เจือโบรอน ในขณะที่การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดต่างประเทศจากสภาพเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่แน่นอนในหลายภูมิภาค ท�ำให้ปริมาณและราคาขายลดลงในช่วงครึ่งปีแรก และเสนอให้ประมาณการสภาพคล่องไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมิน
สถานการณ์ในกรณีที่มีปริมาณการขายต�่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้สามารถหามาตรการจัดการกับสภาพคล่อง การบริหารการขายและ
การบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้ทันต่อสถานการณ์  
2.2 ส�ำหรับยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจต้นน�ำ้ เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
ความเห็นทีส่ �ำคัญและเสนอแนะให้มกี ารด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เกีย่ วกับบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (Sahaviriya
Steel Industries UK Limited) ธุรกิจเหล็กต้นน�้ำผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการแก้ปัญหาสภาพคล่องจากการลงทุนที่ใช้เงินจ�ำนวนมากในการเข้าซื้อกิจการและการด�ำเนินการตามแผนการปรับปรุงเตาหลอม
หลังจากการเข้าซือ้ ทีข่ ยายเวลาในการด�ำเนินการออกไปจากก�ำหนดการทีต่ งั้ เป้าหมายไว้เดิม จนกระทัง่ สามารถเริม่ ด�ำเนินการผลิตเหล็กแท่ง
แบนได้ในเดือนเมษายน 2555 และเริม่ ส่งออกสินค้าเหล็กแท่งแบนมายังบริษทั ได้ในเดือนพฤษภาคม 2555 รวมทัง้ เห็นว่าจะต้องมีการติดตาม
ความคืบหน้าของการด�ำเนินการผลิตเหล็กแท่งแบนของ SSI UK อย่างต่อเนื่อง ให้ด�ำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

043

และปริมาณการผลิต เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทมีความแข็งแกร่งในระยะยาว ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำ�ให้บริษัทไม่สามารถบรรลุถงึ สิ่งที่มุ่งหวังและได้ตั้ง
เป้าหมายไว้ จึงได้เสนอแนะให้มีการกำ�หนด ประเมิน และติดตามการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุถงึ สิง่ ทีไ่ ด้มงุ่ หวังและได้ตง้ั เป้าหมายไว้ โดยเชือ่ ว่าการทีบ่ ริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีด่ แี ละดำ�เนินการ
อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง จะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำ�เนินงานในทุกด้าน ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
คู่ค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นได้

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
30 มกราคม 2556
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การบริหารความเสี่ยง
ตลอดปี 2555 บริษทั ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากทุกสายงานหลักในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) โดยมีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่ส�ำคัญใน
การประเมินระดับความเสีย่ งพร้อมทัง้ พิจารณาความเสีย่ งใหม่ทเี่ กิดขึน้
ระหว่ า งปี และรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส�ำ คั ญ เป็ น ราย
ไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จากนั้นคณะ
กรรมการตรวจสอบอาจมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพิม่ เติมจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ ความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญในปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณ
ความต้องการบริโภคเหล็ก
ในปี 2555 เป็นปีที่ปริมาณการใช้เหล็กของโลกยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาได้จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก หรือ
World Steel Association (WSA) ซึ่งระบุว่าปริมาณการผลิตเหล็ก
ดิบของโลกในปี 2555 มีปริมาณการผลิตที่ 1,548 ล้านตัน สูงขึ้น
ร้อยละ 1.2 เมือ่ เทียบกับปี 2554  ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ในปี 2555 สามารถสรุปปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นและมีผลต่อ
ราคาขาย ปริมาณการขายและส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคา
วัตถุดิบของบริษัท ได้ดังต่อไปนี้
1) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศ
ยุโรป  สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ซึง่ มีผลกระทบต่อความผันผวน
ของราคาเหล็กโลกและราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ
2) เหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนและเจือธาตุผสมอืน่ ๆ เลีย่ ง
อากรน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย
จ�ำนวนประมาณ 1.5 ล้านตัน ทีถ่ กู น�ำเข้ามาในปริมาณทีส่ งู ขึน้ 1 เท่า
ตัวเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขายและราคาขาย
ภายในประเทศ
3) ความผันผวนของปริมาณและราคาของวัตถุดิบเหล็ก
แท่งแบนทีบ่ ริษทั น�ำเข้าจากต่างประเทศซึง่ กระทบโดยตรงกับต้นทุน
ของสินค้า

4) ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันภายในประเทศ โดยใน
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ 2.45 ล้านคัน สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า
ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.46 ล้านคัน  นอกจากนี้ภาวะการฟื้นตัว
ของภาคอุตสาหกรรมหลังจากประสบปัญหามหาอุทกภัยไทยปลาย
ปี 2554 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งผลให้บริษัท
ประเมินว่าตัวเลขการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ
จะปรับตัวดีขึ้นเป็น 6.86 ล้านตัน หรือสูงขึ้นร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา
จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการเหล็ก
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง
และด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั โดยมาตรการเพือ่
ลดความเสี่ยงที่ส�ำคัญมีดังนี้
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วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ราคาต�ำ 
่ ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
และสามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น
(4) ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน
และสินค้าส�ำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
การประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุ น เวี ย นของ
วัตถุดบิ และสินค้าคงคลัง เพือ่ ลดความเสีย่ งจากผลกระทบของราคา
ในเชิงลบ
(5) ด�ำเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และ
เร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น
(6) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศและนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชิด
และด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการผลิต
ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต

(1) บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคา
ที่จะท�ำให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตาม
ที่ต้องการและในจ�ำนวนที่คาดว่าจะขายได้ โดยที่การด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทนั้นจ�ำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังซึ่งประกอบด้วย
วัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขาย
และการผลิตของบริษัทสามารถด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาและลดค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(2) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่จัดเป็นชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งมี
มูลค่าเพิ่ม และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า
(3) ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศเพื่อ
น�ำมาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับ
การสั่งซื้อและการน�ำเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ
ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�ำเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยงด้าน
การผลิตทั้งที่มาจากเครื่องจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี
ในการผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ส�ำคัญทีอ่ าจเสียหายจากการใช้งาน ความเสีย่ งจากกระบวนการผลิต
ที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของลูกค้า
หรื อ ไม่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า บางเกรดได้ รวมถึ ง ความเสี่ ย งจาก
ความสูญเสียของกระบวนการผลิต (Yield Loss) จ�ำนวนมาก และ
ความเสี่ยงจากเครื่องจักรไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอะไหล่ล้าสมัย
(Obsolete Part) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อน หรืออาจท�ำให้ต้องหยุดการผลิต และมีผลต่อเนื่องต่อการ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการผลิต บริษทั มีขนั้ ตอน
ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและบริ ห าร
ความเสีย่ ง จัดท�ำแผนบริหารวัสดุคงคลังเพือ่ เตรียมอะไหล่สำ� รองให้มี
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมี
ความแม่นย�ำสูงโดยการติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว (Surface
Inspection System) เพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่ง
จะท�ำให้สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที
ที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ท�ำให้ลดการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพ
จ�ำนวนมากได้ และบริษทั ยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัตใิ นการบริหาร
คุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อลดการ
ผิดพลาดจากการตัดสินใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน ท�ำให้ระดับคุณภาพสินค้า
ที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริม
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ให้มีคณะท�ำงานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา
แต่ละด้านให้ลดลงอีกด้วย โดยคณะท�ำงานจะท�ำหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงและด�ำเนินการ โดยมีโครงการต่างๆ
ดังนี้ 1. โครงการ Zero Scrap 2. โครงการลดอุณหภูมิเผาไหม้ใน
เตาเผา 3. โครงการ Cut Sheet 100% 4. โครงการลด Grip Mark
5. โครงการลด Hot Rolling Fold ที่เครื่องรีดละเอียดและเครื่อง
ม้วนเก็บ เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ เหล็กแท่งแบนเป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษทั และต้องน�ำเข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
บริษัทจึงมีความเสี่ยงด้านการจัดหาและน�ำเข้าวัตถุดิบจากแหล่ง
ผลิ ต ในต่ า งประเทศซึ่ ง อาจเกิ ด การขาดแคลนหรื อ ต้ อ งใช้ เ วลา
การขนส่งนาน ท�ำให้วัตถุดิบที่เข้ามามีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจาก
แผนการสั่งซื้อที่วางไว้ รวมทั้งความไม่แน่นอนด้านคุณภาพ และ
ต้นทุน รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่มีกระทบต่อราคาสินค้า อาจส่งผล
ให้ไม่สามารถประเมินราคาขายสินค้าที่แน่นอนและเสียโอกาสใน
การตอบรับค�ำสั่งซื้อ มีความเสี่ยงท�ำให้เกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิต  การส่งมอบล่าช้า รวมถึงท�ำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ ช้า
ไปจากแผนที่วางไว้ได้
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เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทบริหารความเสี่ยงด้าน
การจัดหาวัตถุดิบโดยได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจโรงถลุง
เหล็ก ณ สหราชอาณาจักร (SSI UK) ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา ท�ำให้บริษัทมี
แหล่งวัตถุดบิ เหล็กแท่งแบนทีแ่ น่นอน มีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ และ
มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีระบบการตรวจสอบวัตถุดิบ
ล่วงหน้า (Advance Raw Material Inspection) ร่วมกับ SSI UK
รวมทั้งมีระบบการประเมิน จัดอันดับ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ
กั บ ผู ้ ผ ลิ ต และระบบควบคุมและติดตามสถานะวัตถุดิบ ท�ำให้
บริ ษั ท มี เ สถี ย รภาพและความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ มากขึ้ น
สามารถขยายตลาดและมุ่ ง สู่ก ารเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก แผ่น รี ด ร้ อ น
คุณภาพสูง ทีม่ กี ารสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
ด้านภัยธรรมชาติ
พืน้ ทีต่ งั้ โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอยูบ่ ริเวณทีล่ มุ่ และ
ใกล้กับทะเลซึ่งฤดูมรสุมมักจะเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น เกิด
วาตภัย อุทกภัย ท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วม รวมถึงยังมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว
และโรคระบาด ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นจะก่อให้เกิด
การสูญเสียโอกาสในการผลิต การส่งมอบ และอาจร้ายแรงจนเป็น
สาเหตุให้พนักงานเสียชีวิต หรือบาดเจ็บได้
บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิด
จากภัยธรรมชาติให้มผี ลกระทบกับโรงงานและพนักงานให้นอ้ ยทีส่ ดุ
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ โดยได้มกี ารจัดท�ำแนวป้องกันน�ำ้ ท่วม
พื้นที่เสี่ยงที่เคยท�ำให้เครื่องจักรเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย
เมื่อปี 2548 โดยปัจจุบันได้มีการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อเฝ้า
ติดตามข่าวสาร ทีมรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และเตรียมอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้เพื่อรับมือกับ
ภัยธรรมชาติ และยังได้ตงั้ สถานีวทิ ยุสมัครเล่นไว้คอยติดตามข่าวสาร
จากภายนอกกรณีที่เครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้
ด้านอัคคีภัย
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีความเสีย่ งต่อการเกิด
อัคคีภยั อันเนือ่ งจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น กระบวนการผลิต
การซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงาน อาจจะ
รุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต การส่งมอบ และ
อาจร้ายแรงจนเป็นสาเหตุให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
อัคคีภัย โดยลดโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้จากกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
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ในโรงงาน และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยมีการฝึกซ้อมสถานการณ์
จ� ำ ลองเป็น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบ
การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อค้นหา
ความเสีย่ งทีแ่ ฝงอยูแ่ ละก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก รมธรรม์ ที่ ค รอบคลุ ม ภั ย ธรรมชาติ ใ นเรื่ อ ง
อุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม เพื่อ
ลดความเสียหายโดยความคุ้มครองจะครอบคลุมความเสียหายใน
ด้านทรัพย์สนิ การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และกรมธรรม์ยงั ได้คมุ้ ครอง
ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
ด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้
ครอบคลุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสังคม
ความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ในพืน้ ที่ และเพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนภายนอก บริษัทได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001:2004 มี ก ารติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทได้เลือกใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันต�่ำไม่เกินร้อยละ 2
มีการควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบ�ำบัดอากาศและระบบบ�ำบัด
น�้ำให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการน�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศและน�ำ้ ไม่เกินมาตรฐานทีร่ าชการก�ำหนด ด�ำเนินการ
ตรวจประเมินบริษัทรับก�ำจัดกากของเสียและใช้บริการบริษัทรับ
ก�ำจัดกากที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังได้มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพื่อ
ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ในด้านสังคมและชุมชน บริษทั ได้มกี ารประสานงานกับชุมชน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังและร่วมแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดย
เร็ว มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ อาทิ โครงการร้อยความดี
พันดวงใจ เอสเอสไออาสา โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน
5 ธันวามหาราช โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ
เยาวชนอาสาปันน�้ำใจสู่สังคม โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบางสะพาน เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูลการจัด
กิจกรรมเพื่อชุมชนในการประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนการจัดตั้ง
สภาผูน้ ำ� ชุมชนและโครงการสหวิรยิ าร่วมพัฒนาเป็นประจ�ำทุกเดือน
อีกทัง้ ด�ำเนินการตามมาตรการของโครงการควบคุมความปลอดภัย
ด้านการขนส่งเครือสหวิริยา เพื่อให้การด�ำเนินการขนส่งสินค้า
เข้าออกจากโรงงานอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านการเงิน   
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากการซือ้ เหล็กแท่งแบนซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิต
ของบริษัทเป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งจ�ำนวน ท�ำให้บริษัทมี
ภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency
Exposure) ในขณะที่รายรับของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายใน
ประเทศ บริ ษั ท จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ ย นเกิ ด ขึ้ น อั น เป็ น ผลมาจากการที่ อั ต ราแลกเปลี่ ย นมี
ความผันผวน จนอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในปี 2555 บริษัทพยายามบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีการติดตาม
ดู แ ลภาระรายจ่ า ยคงค้ า งที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ (Foreign
Currency Exposure) เป็นประจ�ำ ติดตามความเคลือ่ นไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และพยายามเพิ่มยอดรายรับที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อรองรับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Natural
Hedge) แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงท�ำให้บริษัทไม่สามารถ
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เพิม่ ยอดรายรับต่างประเทศตามเป้าหมายได้ ส่งผลให้บริษทั ยังคงมี
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสูง ซึง่ บริษทั ก็ได้นำ� เครือ่ งมือป้องกัน
ความเสี่ยงด้วยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) มาใช้ โดยควบคุมดูแลให้ภาระรายจ่ายคงค้าง
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนดไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความยืดหยุน่ ในการบริหารความเสีย่ ง และ
เพื่อการจ�ำกัดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่ ทางการค้า เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากการที่ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและ
ข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระ
หนีไ้ ด้เมือ่ ครบก�ำหนด ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ได้
เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า โดยการก�ำหนดวงเงิน
สินเชือ่ การค้าให้แก่ลกู ค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการ
ซื้อสินค้าและความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และ
มีการทบทวนเป็นประจ�ำ โดยวงเงินดังกล่าวต้องได้รบั การอนุมตั เิ ป็น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ ริหารทีม่ อี �ำนาจในการอนุมตั กิ ารให้สนิ เชือ่
ทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงใน
ด้านนี้อย่างสม�ำ่ เสมอด้วยการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
ทุ ก รายให้ อยู่ ภ ายใต้ ว งเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ และติ ด ตามควบคุ ม
การช�ำระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการช�ำระเงินตรงตาม
ก�ำหนดและไม่มหี นีค้ งค้าง รวมทัง้ ให้ฝา่ ยจัดการรายงานต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการจัดการทราบเป็นประจ�ำทุกเดือนเกีย่ วกับคุณภาพของ
ลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้เกินก�ำหนดช�ำระ และผล
การติดตามการช�ำระหนีข้ องลูกหนีร้ ายนัน้ ๆ  นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
ก�ำหนดเงือ่ นไขให้ลกู ค้าบางรายต้องวางเงินมัดจ�ำในอัตราร้อยละ 10
ถึง 15 ของมูลค่าสินค้าทีส่ งั่ ซือ้ หรือเรียกหลักประกันก่อนด�ำเนินการ
ส่งมอบสินค้า ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าเท่ากับ 3,852 ล้าน
บาท และไม่มีลูกหนี้ที่มียอดหนี้คงค้างเกินก�ำหนดช�ำระ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�ำหนดอัน
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น เงิ น สด หรื อ
ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�ำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทได้
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ในปี 2555 บริษทั มีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ จากการจัดหาเงินทุนเพิม่ เติม
ในรูปของการกู้ยืมเพื่อการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงถลุง
เหล็กเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเหล็กแท่งแบน และมีผลประกอบ
การติดลบ ทัง้ จากผลประกอบการทีต่ ดิ ลบของบริษทั ย่อยจากความ
ล่าช้าในการเริ่มต้นผลิตเหล็กแท่งแบน รวมทั้งผลประกอบการ
ที่ ติ ด ลบของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจากภาวะความผั น ผวนของ
อุตสาหกรรมเหล็ก อย่างไรก็ตามบริษัทก�ำลังอยู่ระหว่างการด�ำเนิน
การตามแนวทางการเพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบ
เบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) ซึง่ อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างหนี้สินต่อทุนกลับมาอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
ซึง่ เป็นเครือ่ งวัดสภาพคล่องทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั
มีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน เท่ากับ 0.71 เท่า
ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2554 ซึง่ เท่ากับ  0.84 เท่า  โดยบริษทั
และบริษทั ย่อยพยายามควบคุมดูแลเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และ
บริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทมีการจัดท�ำประมาณการกระแส
เงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมีเวลาเตรียมการทีเ่ พียงพอ
ในการหาทางแก้ปญ
ั หาสภาพคล่องได้ทนั การณ์ รวมทัง้ จัดหาแหล่ง
เงิ น ทุ น และประเภทของสิ น เชื่ อ ให้ เ พี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของแผนการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทได้ด�ำเนินการติดตามควบคุมดูแลการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินให้อยู่ในอัตราที่ก�ำหนดและตกลงกับสถาบันการเงิน
ผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ก�ำหนด
ใช้สำ� หรับบริษทั คิดจากงบการเงินรวม ได้แก่ (ก) การด�ำรงอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing
Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่ง ณ สิ้นปี บริษัทมีอัตราส่วน
ดังกล่าวเท่ากับ 3.49 เท่า ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด (ข) การด�ำรง
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR) ไม่ตำ�่ กว่า 1.2 เท่า
โดย ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีอตั ราส่วนดังกล่าวเท่ากับติดลบ 6.12 เท่า
น้ อ ยกว่ า อั ต ราที่ ก� ำ หนด เนื่ อ งจาก EBITDA ซึ่ ง ค� ำ นวณจาก
งบการเงินรวมลดลงจากความผันผวนของธุรกิจเหล็กและภาวะ
เศรษฐกิจรวมถึงผลประกอบการติดลบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากบริษทั ย่อย (SSI
UK) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการผลิตล่าช้า นอกจากนี้ หนึ่งในข้อตกลงกับ
สถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ SSI UK ได้ก�ำหนดให้ SSI UK ด�ำรง
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio)
ไม่ให้น้อยกว่า 1 เท่า ณ สิ้นปี 2555 SSI UK มีอัตราส่วนดังกล่าว
เท่ากับ 0.59 เท่า ต�่ำกว่าอัตราส่วนที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตามบริษัท
และ SSI UK ได้รับการผ่อนผันการไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินตามอัตราทีก่ �ำหนดเรียบร้อยแล้ว และสามารถเบิกเงินกู้
ได้ตามปกติ

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554  SSI UK ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษและมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ได้เข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ การเข้าซือ้ ธุรกิจโรงถลุงเหล็กดังกล่าว
จัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complementary) กับ
ธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัย
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นของบริ ษั ท ในปั จ จุ บั น
มี เ สถี ย รภาพและแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น ในเชิ ง แข่ ง ขั น ในระยะยาว
เนื่องจากมีวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่แน่นอนและมีคุณภาพตาม
ทีต่ อ้ งการในราคาทีม่ เี สถียรภาพมากขึน้ ไม่ผนั ผวนมากเช่นทีบ่ ริษทั
ต้องเผชิญอยู่ในระยะเวลาที่ผ่านมา
นับตั้งแต่การเข้าซื้อธุรกิจโรงถลุงเหล็กในเดือนมีนาคม 2554
เป็นต้นมา บริษัทและฝ่ายบริหารของ SSI UK ได้เร่งด�ำเนินการใน
ด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้โรงงานสามารถเริ่มการผลิต
สินค้าเหล็กแท่งแบนได้ภายในเดือนธันวาคม 2554 ตามทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ อย่างไรก็ตาม การเริ่มกลับมาด�ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของ
SSI UK ประสบปั ญ หาด้ า นงานก่ อ สร้ า งที่ ล่า ช้ า กว่ า ก� ำ หนด
สื บ เนื่ อ งจากสภาวะอากาศที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยและการประท้ ว ง
การท� ำ งานของพนั ก งานผู ้ รั บ เหมาที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวางระบบ
และงานก่อสร้าง ส่งผลให้ SSI UK สามารถเริ่มด�ำเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์ได้ในเดือนเมษายน 2555 ซึง่ ล่าช้ากว่าเป้าหมายเดิมกว่า
4 เดือน ความล่าช้านี้มีผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของ SSI UK
นอกจากนี้แล้ว SSI UK ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง Pulverised Coal
Injection Unit (PCI) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความส�ำคัญอย่างสูงใน
การช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตของ SSI UK ทั้งนี้
โครงการ PCI อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างและติดตัง้ โดยล่าสุด
ได้เลื่อนก�ำหนดวันแล้วเสร็จออกไปจากไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เป็น
ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2556 อันเนือ่ งมาจากอุปสรรคด้านสภาพอากาศ
เลวร้ายและการปฏิบัติงานล่าช้าของผู้รับเหมางานก่อสร้างและ
ติดตั้ง และแม้ว่าเทคโนโลยีการน�ำ  PCI มาใช้ในขั้นตอนการผลิต
น�ำ้ เหล็กเป็นเทคโนโลยีทไี่ ด้ผา่ นการพัฒนาและใช้งานเป็นทีแ่ พร่หลาย
แต่ก็มีความซับซ้อนในการด�ำเนินการอยู่พอสมควรในการที่จะ
ท� ำ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์สูงสุดตามแผนการด� ำ เนินงานของ SSI UK
หากโครงการ PCI ประสบปั ญ หาล่ า ช้ า ในงานก่ อ สร้ า ง หรื อ
การด�ำเนินการการผลิตของ PCI ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตตลอดจนปริมาณการผลิตของ SSI UK ไม่เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ซึ่ ง จะมี ผ ลเชิ ง ลบกั บ การควบคุ ม ต้ น ทุ น
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ความสามารถในการท� ำก�ำไร สืบเนื่องไปถึงผลการด� ำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของ SSI UK ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทเป็นผู้ลงทุนและถือหุ้นร้อยละ 100 ใน SSI UK และเป็นผู้ค�้ำ
ประกันเงินกู้ทั้งหมดของ SSI UK ผลการด�ำเนินกิจการและสถานะ
ทางการเงินของ SSI UK จึงมีผลต่อมูลค่าการลงทุนและผลตอบแทน
การลงทุน ตลอดจนภาระผูกพันอันอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน
ของผลการด� ำ เนิ น งานในอนาคต ความสามารถของ SSI UK
ในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพในปริมาณและต้นทุนการผลิตตาม
ทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายไว้ อันรวมถึงความส�ำเร็จในการก่อสร้างและเริม่ ใช้
PCI Unit ตามแผนงาน ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสนับสนุน
ให้บริษัทด�ำเนินกิจการและสร้างผลก�ำไรต่อเนื่องได้
นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่บริษัทซื้อมานั้น
ตั้งอยู่ในต่างประเทศ คือประเทศอังกฤษ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับ
ผลกระทบในเชิงลบ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลีย่ นแปลงของกฎข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลทีโ่ รงงาน
ตั้งอยู่ ส�ำหรับปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ซื้อมานั้น ก็คล้ายคลึงกับปัจจัย
ความเสีย่ งของบริษทั ทีต่ อ้ งเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั คือการเปลีย่ นแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และราคาผลิตภัณฑ์
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน มีนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการอิสระ
เป็นประธานฯ นายกมล จันทิมา และนายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาฝ่ายจัดการ เรือ่ ง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั (Corporate Social Responsibility - CSR)
และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั มีแผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนงานของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในปี 2555 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยด�ำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�ำเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนการก�ำหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�ำคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท ส�ำหรับปี 2555    
ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแก่บริษัทในการเข้าร่วมโครงการส�ำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Corporate Social Responsibility Awards) ประจ�ำ
ปี 2555 หรือ CSR Awards 2012 ตามโครงการ SET Awards 2012  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เป็น
ผูจ้ ดั และบริษทั ได้รบั การพิจารณาให้คะแนน โดยจัดอยูใ่ นกลุม่ บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท
ซึ่งได้รับคะแนน 95.78 จากคะแนนเต็ม 100
3. ก�ำกับดูแลและเร่งรัดการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ซึง่ มีหน่วยงานของบริษทั คือ ส�ำนัก
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด�ำเนินการและรับผิดชอบ จ�ำนวนรวม 38 โครงการ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,632,939 บาท โดยมีผู้รับประโยชน์ 17,036 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,155 คน
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4. พิจารณาให้ความร่วมมือตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.ศส (ว)
28/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรในตลาดทุนผนึกก�ำลังแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่แนะน�ำให้บริษัท
จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุนทุกแห่ง พิจารณาอย่างรอบคอบและใช้
ความระมัดระวังในการท�ำธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมติเห็นสมควรให้บริษัทให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำของ ก.ล.ต. พร้อมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและแจ้งบริษัทในเครือเพื่อทราบและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป
5. รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
5.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายของสายการเงิน
และบัญชี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
5.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้จัดการทั่วไป
5.3 ผลการประเมินตนเองของบริษัท ส�ำหรับปี 2554 - 2555 ตาม “แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549”  
6. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ของบริษัท ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 98.50
จากคะแนนเต็ม 100 ซึง่ เป็นการประเมินตามโครงการทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด
7. อื่นๆ
7.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7.2 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ส�ำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในรายงานประจ�ำปี
2555 (แบบ 56-2) ในเรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7.3 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมกันยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการไปสูม่ าตรฐาน
สากล โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
12 กุมภาพันธ์ 2556
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อ
พิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้
ควบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกันเป็น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้อง
เป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป
และท�ำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�ำหนด
ค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้
(1) นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
เป็น ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เป็น กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ
เป็น กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(4) นายยงยุทธ มลิทอง
เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2555 รวม 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้พจิ ารณา เรือ่ ง การสรรหา
ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง 2 ต�ำแหน่งและกรรมการบริษทั ทีอ่ อกตามวาระ 5 คน ซึง่ ได้นำ� เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์สำ� คัญ คือ ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัทประจ�ำปี 2554 ซึ่งมีผลขาดทุน
แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ ที่ประเทศอังกฤษ
จนสามารถเปิดด�ำเนินการผลิตได้ ซึง่ ท�ำให้บริษทั มีฐานการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าทีค่ รบวงจร และเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�ำปี 2555 ในอัตราเดียวกับ
การปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานระดับบริหารที่มีผลงานปานกลางของบริษัท
1.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ
(โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2555 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้พจิ ารณาจากหลักเกณฑ์และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องคือ ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษทั ประจ�ำปี 2555 ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษของบริษทั
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานบริษัทประจ�ำปี 2555 ข้อมูลการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในระยะห้าปีที่ผ่านมา และผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทขาดทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอแสดงเจตจ�ำนงเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลประกอบการของบริษทั โดยไม่รบั เงินรางวัลพิเศษประจ�ำปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีความเห็น
ว่าผู้บริหารท�ำงานหนักและทุ่มเทอย่างเต็มที่ สมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษ แต่เนื่องจากเป็นความประสงค์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอที่จะไม่ขอรับ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่เสนอ
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2556 รวม 3 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ
ให้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบการขาดทุน พนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปแสดงเจตจ�ำนงที่จะไม่รับเงินรางวัลพิเศษประจ�ำปี แต่ด้วยความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร ท�ำให้
บริษัทบรรลุยอดส่งมอบทั้งสิ้นประมาณ 2.18 ล้านตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
พิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นกรณีพเิ ศษ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม
เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งจ�ำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิชยั เอือ้ ศิรทิ รัพย์
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเหล็กในประเทศไทยและประสบการณ์ด้านการค้าเหล็ก ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
แทนนางธาริษา วัฒนเกส พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออกไป
2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาในหลายประเด็น ดังนี้
2.3.1 รับการลาออกของกรรมการบริษัท ด้วยนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้ง
ความประสงค์ขอลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและต�ำแหน่งอื่นๆ ในบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่จะต้องดูแลรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ดั้งนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จ�ำนวนกรรมการที่คงเหลืออยู่ในขณะนี้เพียงพอส�ำหรับ
การบริหารจัดการกิจการของบริษัท ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรไม่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว
2.3.2 ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอัตราปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1
ถึง 6 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

			

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบีย้ ประชุมทีไ่ ด้จา่ ยให้แก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
(1) (1.1) กรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,750 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ    
15,000 บาท/ครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี          
12,500 บาท/ครั้ง
        
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
10,000 บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 12,500 บาท/ครั้ง
       
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
10,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
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2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ
เต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�ำแนะน�ำในรายละเอียดของการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�ำหรับกรรมการบริษัท
คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกัน
ดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง
แก่กรรมการบริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
6.

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�ำปี
(6.1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
(6.2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ใิ ห้จา่ ยในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล
ทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ และให้ประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั ได้รบั เงินบ�ำเหน็จกรรมการ
มากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามล�ำดับ
(6.3) ในกรณีทกี่ รรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จา่ ยเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาทีด่ ำ� รง
ต�ำแหน่ง

2.4 สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจ�ำนวน 5 คน ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 คือ
(1) นางเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(3) นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(4) นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัทและกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี    
(5) นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่ง
ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรับทราบรายชือ่ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่งตามวาระและรายชือ่ บุคคลภายนอก
ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัดก�ำหนด
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(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอชือ่ ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีต่อไป
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 ทีจ่ ะถึงนี้ บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ปรากฏว่าเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มี
ผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การท�ำงานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นก�ำลังส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ
เจริญก้าวหน้าเป็นล�ำดับตลอดมา ทั้งนี้ มีบุคคล 2 ท่าน คือ นางเกษรี ณรงค์เดช และนายประทีป บุปผาอินทร์   ได้แสดงความประสงค์ที่จะ
ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการ ทั้ง 3 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
อนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพือ่ พิจารณาสรรหาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระในครั้งนี้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม
วาระด้วย ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ จึงได้แจ้งขอไม่อยู่ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในขณะที่
มีการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแทน

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ตระหนักดีถงึ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
(Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�ำ
หน้าทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ให้มกี ารบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา
และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าตั้ ง แต่ ปี 2545 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ใน
การบริหารจัดการให้สมั ฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าว
ในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท และให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
ในปี 2549 ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศก�ำหนดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งอ้างอิงหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD Principles
of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่   

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ำกับดูแลการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance Committee) ขึน้ เมือ่ เดือนธันวาคม 2550
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ
กรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จ� ำ นวน 3 คน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริษัทอีก 1 คน เป็นกรรมการ
อิสระ
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มมี ติให้บริษทั มีการปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ซึ่ ง คณะกรรมการโครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (Steering Committee) ได้พฒ
ั นาหลักการดังกล่าว
จากหลักเกณฑ์การส�ำรวจของโครงการ CGR เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การส�ำรวจของโครงการ ASEAN CG Scorecard และ
แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น
ASEAN Asset Class ต่อไป
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ในปี 2555 บริษทั ได้รบั รางวัลและผลการประเมิน ในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ผลการประเมินตามแบบส�ำรวจข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Corporate Social Responsibility Awards) ประจ�ำปี 2555 หรือ CSR Awards 2012 ตาม
โครงการ SET Awards 2012 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร เป็นผูจ้ ดั โดยบริษทั ได้รบั คะแนนเท่ากับ
95.78 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท
• ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 (Annual General Meeting: AGM)
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 ของบริษทั ซึง่ เป็นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2555 โดยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2551 ถึงปี 2554
ส�ำหรับการถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2555 ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.1 บริษัทก�ำหนดให้ต้องมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของ
บริษทั ส่วนการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�ำนวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท�ำหนังสือโดยระบุ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุม
โดยในปี 2555 บริษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เพื่อ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน 9,523.64 ล้านหุ้น
และครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพือ่ อนุมตั แิ นวทาง
การเพิ่มทุนและจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ โดยลดทุน
จดทะเบี ย นที่ ข อเพิ่ ม ทุ น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2555 จ� ำ นวน
7,273.64 ล้านหุน้ และออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จำ� นวน 19,433.67
ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ� ำกัด
โดยจะน�ำเงินส่วนใหญ่ทไี่ ด้จากการเสนอขายหุน้ ไปใช้ในการเพิม่ ทุน
ในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
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ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ
การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ต้อง
แจ้งวันที่ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(Record Date) และรวบรวมรายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น
1.1.2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก�ำหนดระเบียบ
วาระการประชุ ม ที่ ชั ด เจน และมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของแต่ ล ะ
วาระอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระการประชุม พร้อมน�ำส่งเอกสารข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
รายงานประจ�ำปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเอกสาร
อื่นประกอบ เช่น ส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ส�ำเนารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ส�ำเนารายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2555
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
มอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
น�ำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และแผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม โดยจัดส่งไปยังบริษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) ล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ล่วงหน้า 21 วัน ก่อน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และล่วงหน้า 17 วัน ก่อน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป
1.1.3 บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมด้วยข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้ประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง
พิจารณาตัดสินใจในทีป่ ระชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23 ล่วงหน้า 22 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2555 และล่วงหน้า 16 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และตลอดเวลา รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับเอกสาร
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• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11

1.2 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
1.2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การอ�ำ นวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2555 ทุกครั้ง ดังข้อมูลที่ปรากฏข้างล่างนี้
ได้จัดในเวลา 14.00 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่ 889 ไทยซีซี
ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นสถานทีท่ ผี่ ถู้ อื หุน้ สามารถเดินทาง
มาเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยเส้นทาง
รถไฟฟ้า (BTS - Bangkok Mass Transit System)  
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2555
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2555

การประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่
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ตุลาคม 2555

ทั้ ง นี้ ในวั น ประชุ ม บริ ษั ท ได้ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ด้วยการจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแลต้อนรับ และเปิดให้
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยมีการน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยในการจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม การนับ
คะแนน และการแสดงผล โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ดตั้งแต่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลท�ำให้
การด�ำเนินการประชุมเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิง่ ขึน้

1.3 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
1.3.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท

จำ�นวนกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม / ทั้งหมด
ผู้มิได้เข้าร่วมประชุม

เหตุผล

สามัญ ครั้งที่ 23

27 เมษายน 2555

13 คน / 14 คน

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

ติดภารกิจส�ำคัญ

วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555

8 มิถุนายน 2555

11 คน / 14 คน

1) นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
2) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
3) นางธาริษา วัฒนเกส

ติดภารกิจส�ำคัญ

วิสามัญ ครั้งที่ 2/2555

11 ตุลาคม 2555

13 คน / 14 คน

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

1.3.2 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสแสดงความเห็ น และสามารถซั ก ถามข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
โดยมีประธานกรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั ประธาน
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็นผูต้ อบค�ำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะ
กรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
นอกจากนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 บริษัท
ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามเกีย่ วกับผลประกอบการ
ของบริษทั มายังบริษทั ล่วงหน้า ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18 โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารกับบริษทั
ได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address: agm23
@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้และให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อ

-

ประโยชน์ในการที่บริษัทติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น
ได้ด้วย
  

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4.1 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ภายในวันทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ โดยในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทยัง
ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงคะแนนเสียงของแต่ละมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แบ่งเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส�ำหรับ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดท�ำแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดทุกครัง้ ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ สาระทีส่ ำ� คัญ
ในรายงานฯ ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม
ประชุ ม รายชื่ อ กรรมการบริ ษั ท ที่ มิ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ธี ก าร
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ลงคะแนนเสียง ค�ำแถลง ค�ำชี้แจง ข้อสังเกต ค�ำถาม และค�ำตอบ
โดยสรุป ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมในแต่ละ
ครัง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ http://www.ssi-steel.com โดยเผยแพร่เป็นครั้งแรกตั้งแต่
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เป็นต้นมา
1.4.2 เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ดู แ ลและจั ด เก็ บ รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ
2.1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยเสนอชือ่ ของ
บุคคลทีจ่ ะพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั มายังบริษทั ล่วงหน้า ภายใน
ระยะเวลาและตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ประกาศไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com  
2.1.2 ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เรื่อง การเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  โดยน�ำ
เสนอมายังบริษทั ล่วงหน้าทางระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ที่ e-mail
address: agm23@ssi-steel.com หรื อ ทางไปรษณี ย ์ มายั ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด และปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://
www.ssi-steel.com
2.1.3 ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่
29 เมษายน 2556 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ว่า
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่ส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์เพือ่ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอ
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ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24  ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี 2556
โดยผู้ถือหุ้นต้องเสนอข้อมูลมาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ e-mail address: agm24@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์
มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ให้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด และในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ หรือกรณี
ที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขานุการบริษัทจะเสนอ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24 นี้ ต่อไป รวมทัง้ จะได้ชแี้ จงและตอบค�ำถาม
ในที่ประชุมด้วย

2.2 การมอบฉันทะ
บริษัทได้น�ำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวง
พาณิชย์ก�ำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ดว้ ยตนเอง โดยผูถ้ อื หุน้ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือก
มอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และนับตั้งแต่การประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2547 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะตาม
แบบ ข. ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ ซึ่งผู้ที่บริษัทก�ำหนดให้รับมอบฉันทะส� ำหรับ
การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ที่ 23 มี ก รรมการอิ ส ระ 2 คน
หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้
สุดแท้แต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2.3 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.3.1 ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษั ท ผู ้ ซึ่ ง เป็ น
ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ
ของบริ ษั ท วิ ธี ใ นการด� ำ เนิ น การประชุ ม และวิ ธี ใ นการใช้ สิ ท ธิ
ลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
2.3.2 การพิจารณาเรือ่ งต่างๆ  ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูค้ วบคุม
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม และ
ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้ก�ำหนดไว้ใน
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ถ้าที่ประชุมประสงค์จะเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการ
ประชุมดังกล่าว จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ า สองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานจึงจะ
สามารถเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ได้ และเท่าที่
ผ่านมาจนถึงปี 2555 ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้มี
การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนน
เสียงรวมหนึ่งในสามจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น และบริษัท
ก็ไม่เคยเพิม่ วาระการประชุมใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกเหนือจาก
วาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
2.3.3 บริษัทได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร
ลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม โดยใช้เสียงข้างมากของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
2) ผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่
ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละ
คนจะต้องใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยูต่ าม 1) นัน้ ลงคะแนนให้แก่
บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
2.4.1 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและนโยบายของบริ ษั ท ใน
การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน มีดังนี้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
• ประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรือ่ ง การจัดท�ำและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบ
บัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

•

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

2550

060

• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ.  
• แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศใช้
ทดแทนฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550
• กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในจากรายงานทีเ่ กิดขึน้ หรือก�ำลังจะเกิดขึน้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการลงทุ น ส� ำ หรั บ ตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น
นอกจากนี้จะต้องไม่น�ำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการแนะน�ำ
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย
• กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล
หรือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ำกัดการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยให้ รั บ รู ้ เ ฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเท่านั้น รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน
• บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และ
ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
2.4.2 การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท
มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�ำคัญ
ของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยทันทีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มีมติในเรือ่ งดังกล่าว โดยเปิดเผย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่าน
สือ่ อืน่ ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
มีการรายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู้บริหารของบริษัท
มีการรายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ
ทุกครัง้ ตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•

•
•
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2.4.3 มาตรการลงโทษกรณี พ นั ก งานไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทก�ำหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย กรณี
พนักงานกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ท�ำกับบริษัท หรือน�ำความลับเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ใดของบริษทั ไป
เปิดเผย ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง มาตรการโทษทางวินัย และ
การด�ำเนินการทางวินยั อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านบริหารงาน
บุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วินัยและ
โทษทางวินัย

•

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบปรัชญาใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่ได้เสนอทบทวน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทาง
ที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็น
เอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ ได้หล่อหลอมเป็นวิถแี ห่งการผลักดันขับเคลือ่ น
การด�ำรงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อน� ำไปสู่การเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนนัน้ มีรากฐานทีเ่ ริม่ จากปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  ซึ่งประกอบด้วย
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยแผนธุรกิจของบริษทั ส�ำหรับปี 2553 - 2555 ได้มกี ารปรับ
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท พร้อม
กับการก�ำหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ (Strategies) ของ
บริษัท ให้ความสอดคล้องกับปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนี้
“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิม่ กับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�ำ่ เสมอ  สร้างผลตอบแทนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างยั่งยืน”
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เมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้เริ่มทบทวนแผนธุรกิจของ
บริษัทฉบับปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงเป็นแผนธุรกิจของบริษัท ฉบับใหม่
ส�ำหรับปี 2556 - 2558 โดยส�ำนักวางแผนองค์กรได้ขอความร่วมมือ
จากทุกหน่วยงานของบริษัท ให้ท�ำการทบทวนข้อมูลแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์ของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน และมีการประชุมหารือร่วม
กันระหว่างคณะกรรมการจัดการกับผูบ้ ริหารของแต่ละสายงานหรือ
ฝ่ายงาน เพื่อจัดท�ำเป็นแผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท
บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
ดังนี้  
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้าที่
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว จึ ง ก� ำ หนดแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน
และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3) แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
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2. ลูก ค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ทจี่ ะแสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่
ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
2) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือ่ ให้ทราบเกีย่ วกับ
สินค้า และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้
ลูกค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือ่ นไขใดๆ ของสินค้า
และบริการนั้นๆ
3) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี
ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพือ่
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
โดยมิชอบ
6) ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. คู่ค้า
บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม โดยตัง้ อยู่
บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัท
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา
การเจรจาแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ หาทางออกที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน
การค้ากับคู่ค้า
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4. คู่แข่งทางการค้า    
บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2) ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
5. พนัก งาน   
บริ ษั ท ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ยิ่ ง ต่ อ
ความส�ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้ง
ด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เพราะความเหมือน
หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทาง
ร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วย
ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6) หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระท�ำใดๆ
ทีเ่ ป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
6. องค์ก รที่กํ ากั บดูแล
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของ
ทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ำกับ
ดูแลอย่างเต็มที่

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

7. สังคมและชุมชน    
บริษัทตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม และชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทางปฏิ บั ติ บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และเอาใจใส่ ต่อ
ความเป็ น อยู่ เ พื่ อ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน
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โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนา
สั ง คมและชุ ม ชน และค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจมี ต่อ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ให้มรี ะบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) เพื่อลดและควบคุม
ความเสีย่ งจากภัยอันตรายทีอ่ าจเกิดแก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
จัดโดยหน่วยงาน

เมื่อ

รางวัลสถานประกอบการความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ
ปี 2555

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

5 - 7 กรกฎาคม 2555

รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อวิดีโอ “ความปลอดภัย…เริ่มได้ที่ตัวเรา”
พร้อมถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

6 กรกฎาคม 2555

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2555)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

14 กันยายน 2555

ประเภทรางวัล

3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า พนักงาน องค์กร
ที่ก�ำกับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
(Business Ethics) ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ลไก
การด� ำ เนิ น งานที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมและเพื่ อ สร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ เช่ น
การส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การส�ำรวจความผูกพันของ
พนักงานต่อบริษัท การรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่ง
ข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การสนับสนุนสินค้าและบริการชุมชน การจัดประชุมสัมมนาผูซ้ อื้ พบ
ผู้ขาย ประจ�ำปี 2555 เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับ
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้
คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือคณะอนุท�ำงานต่างๆ ขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุม่ ต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้  
3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น
ส�ำนักเลขานุการบริษัทได้ด�ำเนินการต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และหมวดการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

•

3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูก ค้า
สายธุ ร กิ จ ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพือ่ น�ำ
ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ต รงกั บ
ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดประชุม
กับลูกค้ารายส�ำคัญเป็นรายเดือน การส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ให้กบั ลูกค้าบางราย อีกทัง้ ยังให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ และให้
ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้าในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
ของบริษัท  

•
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• คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก

และบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า ได้ดำ� เนินกิจกรรมในการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการสูญเสีย
ที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็น
พิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าทีร่ วดเร็วเป็นพิเศษส�ำหรับค�ำสัง่
ซื้อที่ต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถ
จ�ำหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้ โดยในปี 2555 บริษทั ได้สง่ มอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 14 ของ
ปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด
3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า   
คณะอนุ ท� ำ งานตรวจติ ด ตามผู ้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ได้
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี 2555 จ�ำนวน
2 ราย เพื่อทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical
Protocol and Specification) ในการพัฒนาชัน้ คุณภาพของวัตถุดบิ
ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด
มากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน
ฝ่ า ยจัดซื้อวัตถุดิบได้พัฒนาวิธีการด� ำ เนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้าจ�ำนวน 3 ราย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
วัตถุดิบในคลังสินค้าทัณฑ์บน และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การด�ำเนินธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จ� ำ กั ด
(Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ในสหราชอาณาจักร เริ่มด�ำเนินการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบเหล็ก
แท่งแบน (Slab) ให้กับบริษัท โดยมีการส่งมอบเหล็กแท่งแบน
ล็อตแรกเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบในเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ การผลิ ต เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นของบริ ษั ท ที่ โ รงงาน
บางสะพาน ซึ่ ง ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท มี ป ริ ม าณการรั บ มอบวั ต ถุ ดิ บ ที่
สม�่ำเสมอและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง   

•

•
•

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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• ฝ่ายจัดซื้อได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้    

• เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับข่าวการจัดซือ้ จัดจ้างของ

บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
เพื่อให้คู่ค้าทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับ
บริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท  
• เสาะหาผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการรายใหม่ๆ เพิม่ เติม
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ
ทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการซึง่ สามารถ
เข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน
• จัดให้มกี ารสัมมนาและประชุมร่วมกับผูข้ ายและ
ผู้ให้บริการปีละครั้ง โดยในปี 2555 ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งร่ ว มเครื อ สหวิ ริ ย า รวมทั้ ง นโยบายอื่ น ที่
เกีย่ วข้องกับงานด้านจัดซือ้ จัดจ้าง และนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
• เข้ า เยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต และระบบ
การบริหารงานของผูข้ ายทัว่ ไปในปี 2555 จ�ำนวน 17 ราย และชุมชน
บางสะพาน จ�ำนวน 4 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้งให้
ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และก�ำหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
• ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้าทีผ่ ลิตได้
ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย งานบริการที่จัดหาได้
จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่ผลิตได้ใน
ชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั วิ า่ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ของคู่แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่ เ หมาะสม และ
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ มี ก ารพบประสั ง สรรค์ กั บ
ผู้บริหารของคู่แข่งทางการค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

•
•

3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนัก งาน
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการมุ่งมั่นด�ำเนินการ
ตามปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของ
บุคลากรว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของ
องค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดย

•

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจ
พนักงาน  จัดสวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและ
อุบตั เิ หตุ การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน ทุนการศึกษา สวัสดิการ
รถรั บ -ส่ ง และโรงอาหารส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ โ รงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน  
เป็นต้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานให้มี
สวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน และของ
ครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2555)  และบริษัท
ยังค�ำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่จะมุ่งเน้นให้
พนักงานของบริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยน้อมน�ำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) อันประกอบด้วย
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ค่านิยมของบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน ผ่านโครงการ Value
Champion (สหวิริยาท� ำดีมีคนเห็น) และโครงการร้อยความดี
พันดวงใจ เอสเอสไออาสา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้มี
จิตอาสาต่อสังคมที่ตนเองอยู่ และการน�ำพนักงานไปศึกษาดูงาน
ที่สวนลุงนิล ซึ่งเป็นโครงการปราชญ์ของแผ่นดิน โดยเป็นโครงการ
ร่วมกันกับชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท ตามแนวคิดการด�ำเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง   และโครงการพระราชด� ำริหนองใหญ่ โดย
พนักงานได้ร่วมกันคิดร่วมกันท�ำให้เกิดโครงการต่อยอดในบริษัท
ได้แก่ โครงการ 1 ฝ่าย 1 แปลง
ส่ ว นในด้ า นการสื่ อ สาร บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายให้
พนักงานทุกระดับสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่าง
ทั่วถึง และสามารถแสดงข้อคิดเห็นของพนักงานในแต่ละระดับ
ไปยังฝ่ายบริหาร โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นไม่ว่าจะ
ด้วยวิธี Morning Talk หรือการเยี่ยมเยียนพนักงานในสายการผลิต
(Line Visit) การจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้สิทธิการบริหารจัดการแก่
พนักงานเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการ
นันทนาการ เป็นต้น ส่วนในเรื่องการพัฒนาพนักงาน บริษัทมุ่งเน้น
ให้พนักงานเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น ซึ่ ง
การด�ำเนินการในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท
ซึง่ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้จดั ขึน้ นัน้ ค�ำนึงถึงพืน้ ฐาน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

065

ทีพ่ ฒ
ั นาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษทั โดยสามารถปรับตัว
และอยู่อย่างมีความสุข
3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์ก รที่กํ ากั บดูแล
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ
ประกอบกั บ บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก�ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี เนื่ อ งจากเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และมาตรฐานของทางการอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีก่ ำ� กับดูแลอย่างเต็มที่ ซึง่ ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ
  
3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน
ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
คณะท�ำงานบริหารจัดการเพือ่ ลดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมและโครงการต่ า งๆ ตาม
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ปรากฏอยู่ ใ นรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม ประจ�ำปี 2555 ในเรื่อง ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฝ่ายจัดซื้อได้สนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน
โดยในปี 2555 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งที่เตาเผา
วัตถุดิบที่สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำมันเตา และใช้พลังงานลม
ภายนอก เพือ่ ปรับเปลีย่ นเป็นพลังงานความร้อนเพือ่ การเผาไหม้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

•

•
•

•

3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ด�ำเนินการในบางประการ
โดยการท�ำประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ในบางกรณี ได้แก่
การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)

•
•
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• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่อง

มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability
Insurance)
การประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด ของทรั พ ย์ สิ น
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน�้ำระเบิด
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�ำหรับโรงงานขนาดใหญ่)  
[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler
Explosion and Business Interruption Insurance (for major
plants)]
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (ส�ำหรับ
อาคารส�ำนักงาน) [Property All Risks Insurance (for office
building)]
นอกจากการจัดท�ำประกันภัยหลักของบริษทั ตามรายละเอียด
ข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ยั ง ได้ ป ระสานงานในการจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย
เพือ่ ขยายความคุม้ ครองไปยังบริษทั อืน่ ในเครือสหวิรยิ า ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เช่น บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่
เป็นระยะๆ และจัดท�ำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครอง
เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

•

•

3.3 ข้อพิพาทที่ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินธุรกิจโดยการป้องกันการเกิดข้อขัดแย้ง
หรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่บริษัทเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน
สังคม และชุมชน ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ลไกในการก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
กฎหมายที่บริษัทต้องถือปฏิบัติและปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมาย
ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ยังให้แต่ละหน่วยงานได้
ท�ำการสอบทานการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีห่ น่วยงานของตนต้อง
ปฏิบตั ติ าม แล้วรายงานมายังส�ำนักกฎหมายกลุม่ บริษทั เกีย่ วกับการ
ปฏิบัติตามหรือข้อขัดข้องในการถือปฏิบัติ เพื่อรวบรวมน�ำเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส  
ส�ำหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�ำคัญของบริษัท ตามที่ได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท  ส�ำนักกฎหมาย
กลุม่ บริษทั เป็นผูต้ ดิ ตามและรายงานผลความคืบหน้าและความเห็น
เกี่ยวกับคดีความของบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ทราบเป็นระยะๆ   อีกทั้งยังได้รายงานให้
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส
อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวอย่างเช่น การพิจารณาเรื่องวัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การค�ำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ทีม่ คี วามโปร่งใสและตรวจสอบได้ การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานทีเ่ ป็นธรรม  
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง การขายและการตลาด
ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การให้บริการและการรับประกัน
ที่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งท�ำให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น
และเกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ

3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ   
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยก�ำกับดูแล
บริษัท จึงได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและ
จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า  
สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท� ำผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจ หรือการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำความผิดต่อ
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ หรื อ การกระท�ำ การฝ่ า ฝื น ต่ อ นโยบายเกี่ ยวกั บ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระท�ำการขัดต่อ
หรือการละเลยต่อหน้าทีต่ ามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ค�ำสัง่ หรือระเบียบ
ต่างๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
การควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระท�ำอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นข่ายท�ำให้
ผูแ้ จ้งหรือบริษทั ได้รบั ความเสียหาย มายังคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทเี่ ปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั
ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ทราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิง่ ขึน้ และ
เป็นโอกาสให้บริษัทน�ำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนวางมาตรการป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะ
ท�ำให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษทั ได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง การแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2551 โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึง
ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบ Intranet ของบริษทั ที่ http://ssi.net ระบบ Internet
ทีเ่ ว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผูแ้ จ้งสามารถแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง
ได้แก่

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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• ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address: ssigcg@
yahoo.com หรือ
• ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการก�ำกับ

4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศหรือข้อก�ำหนด
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ก�ำหนด
กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�ำหนดบุคคลผู้มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
กล่าวคือ กล่องรับข้อความทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตู้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท
ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ
ข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรายงานตรงต่อประธาน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีได้เสนอแนะให้ผู้บริหารบริษัทไปศึกษาการจัดท�ำระบบ
Call Center เพื่อประโยชน์ในการรวมศูนย์ข้อมูลที่เป็นข้อร้องเรียน
ของบริษทั ซึง่ นอกเหนือจากการรับเรือ่ งข้อร้องเรียนต่างๆ แล้ว ยังจะ
ให้บริการข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
ในการตอบค�ำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในปี 2555 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ผ่านส�ำนัก
เลขานุการบริษัท มีดังนี้
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึง่ เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นราย
ไตรมาส และประจ�ำปีหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผยค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(Management Discussion and Analysis: MD&A) ไปยั ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดส่งรายงานประจ�ำปี 2554 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี  
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และตรงตาม
ก�ำหนดเวลา

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�ำหนดโดยน�ำเสนอทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่
ให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
รวมถึงสาธารณชน ได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งด้วยข้อมูลส�ำคัญเหล่านีอ้ าจ
มีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนัยส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้แถลง
ถึงเจตนาอย่างชัดแจ้งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

•

•

•

4.2 การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร
และมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเท่าเทียมกัน และในปี 2554 บริษัทได้รวมหน่วยงานดังกล่าว
กับฝ่ายการเงิน เป็นฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ม บุ ค คลผู ้ เ กี่ย วข้ อ งข้ า งต้ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใน
เชิงลึกได้ดยี งิ่ ขึน้ และมีสำ� นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพือ่
ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
ต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของบริษัทได้
ด�ำเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท ที่ http://www.ssi-steel.com โดยบริษัทได้ด� ำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทีส่ ำ� คัญของบริษทั อาทิ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�ำปี ข่าวสาร
องค์ ก รและกิ จ กรรมสั ง คม และข้ อ มู ล นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา
4.2.1 ความสัมพันธ์กั บนัก ลงทุน
ในปี 2555 ฝ่ า ยการเงิ น และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มี
การด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
และข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลาและอย่าง
เท่าเทียมกัน  
จั ด ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผูล้ งทุนกับบริษทั เพือ่ สอบถามข้อมูลกับผูบ้ ริหารหรือข้อมูลเพิม่ เติม
กับบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address: ir@ssi-steel.com และ
สามารถลงทะเบี ย นรั บ บริ ก ารข่ า วสารทางอี เ มลที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทได้

•

•

ครั้งที่

วันที่
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• จัดให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst

Meeting) และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับ
บริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อแถลงผลการด� ำเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษทั ส�ำหรับการประชุมนักวิเคราะห์ บริษทั จะจัดประชุม
ในวันท�ำการเดียวกันกับหรือหลังจากวันทีบ่ ริษทั ได้เปิดเผยงบการเงิน
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของ
บริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย และกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ส� ำ หรั บ ผล
การด�ำเนินงานรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนทราบเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
จั ด ให้ นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น ทั้ ง ไทยและต่ า ง
ประเทศ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง
นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยเข้ า พบปะกั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น รายกลุ ่ ม
(Group Meeting) หรือเป็นรายบุคคลหรือรายบริษทั (One-on-One
Meeting) ณ ส�ำนักงานกรุงเทพ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง
จัดให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็นนักลงทุนรายย่อย และสถาบัน
การเงิ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น กั บ บริ ษั ท เข้ า เยี่ ย มชม
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษทั กระบวนการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็นของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวมทั้งการด�ำเนินการขนถ่ายสินค้าของ
บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ณ อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Corporate Roadshow) ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั
น�ำเสนอข้อมูลบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ รวมจ�ำนวน 5 ครั้ง
ดังนี้

•
•
•

•

วัตถุประสงค์

1

28 กุมภาพันธ์ 2555

เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2554 ของบริษัท

2

6 มิถุนายน 2555

เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ของบริษัท

3

15 สิงหาคม 2555

เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ของบริษัท

4

29 - 31 สิงหาคม 2555

เข้าร่วมงาน Thailand Focus ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ

5

26 พฤศจิกายน 2555

เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ของบริษัท
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4.2.2 ความสัมพันธ์กั บผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ และสาธารณชน
ในปี 2555 ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นรายไตรมาส ในวันท�ำการ
ถัดจากวันทีบ่ ริษทั ได้เปิดเผยงบการเงินหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
จั ด ให้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ตาม
ทีไ่ ด้รบั การติดต่อจากสือ่ มวลชน เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่สอื่ มวลชน
ให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัท
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  อาทิ
• สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายงาน
ประจ�ำปี
• การแสดงนิทรรศการ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
• สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.
com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ
จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address: pr-ir@
ssi-steel.com
     

•
•
•
•

•

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ
ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
ซึง่ จ�ำนวนกรรมการตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุด
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 8 คน และกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นกรรมการอิสระอีกจ�ำนวน
6 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 1 คน คือ
นายวิน วิริยประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึง่
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จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5.1.2 การกํ าหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
การก� ำ หนดระยะเวลาที่ ก รรมการบริ ษั ท จะด� ำ รง
ต�ำแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กรรมการ
ต้องออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี ส�ำหรับการก�ำหนด
จ�ำนวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันในคณะ
กรรมการบริษัทนั้น บริษัทยังมิได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัว
ในการสรรหาบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจใน
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
5.1.3 การกํ าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5.1.4 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
			 กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่บริษัทอื่นของ
			 กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้มีการจัดส่งผู้บริหารของบริษัทให้ไปด� ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร
ระดับสูง ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด และบริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และในบริษัท เหล็ก
แผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.7 โดยบริษัท
มีการคิดค่าบริหารจัดการจากการส่งผูบ้ ริหารไปด�ำรงต�ำแหน่งฯ จาก
บริษัทดังกล่าว ในอัตราที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัท ส�ำหรับบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายวิน
วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทดังกล่าว
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้ก�ำหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารใน
กิจการธุรกิจใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
บริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งท�ำการค้าหรือก�ำลัง
ติดต่อที่จะท�ำการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
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5.1.5 การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
			 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญออกจากกัน
กล่าวคือ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั และนายวิน วิรยิ ประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท
5.1.6 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ ก� ำ หนดเป็ น นโยบายของบริ ษั ท ว่ า
ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น
ข้อจ�ำกัดทีท่ ำ� ให้บริษทั ไม่สามารถสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ต้องการ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้ามีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งการบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้น�ำที่มีวิสัย
ทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการก�ำกับดูแลการบริหาร
งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย
5.1.7 เลขานุก ารบริษัท
บริ ษั ท มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า น
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะพึงต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ
นโยบายในการด�ำเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษทั รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการความเสีย่ ง
และการบริหารงานของฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่ก�ำกับ
ดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว ส�ำหรับรายละเอียดเกีย่ วกับอ�ำนาจ
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ
เรื่อง คณะกรรมการบริษัท
5.2.1 นโยบายการกํ ากั บดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
ซึ่งต้องพึ่งพาและประสานการท�ำงานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน
คือ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น
อิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในส่วนของคณะ
กรรมการบริษัทจ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด ดังนั้น เมื่อปี 2545
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งได้ก�ำหนดให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจ�ำนวน
15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในต้นปี 2556
ได้พจิ ารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของ
บริษัทที่ได้ปรับเปลี่ยน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน  ปี 2555 ซึง่ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2556
5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญาในการด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ดังนัน้ ในปี 2544 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบ
ในการก�ำหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
1) กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�ำหนดไว้
2) กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท
3) กรรมการบริ ษั ท พึ ง อุ ทิ ศ เวลาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ และ
ทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้บริษทั เจริญ
ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
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4) กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกัน ต้องค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
5) กรรมการบริ ษั ท ไม่ พึ ง อาศั ย ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ใ น
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�ำการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก� ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละให้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้  ซึง่ จะยังประโยชน์ตอ่ ความน่าเชือ่ ถือ
ในการบริหารงานของบริษทั และส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
1) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและ
ส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา
2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้
สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the Extension
of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไป
อย่างมีระบบระเบียบ ซึง่ จะช่วยควบคุมความเสีย่ งจากการให้สนิ เชือ่
การค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาสินเชื่อ (Credit
Committee) เพือ่ ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์ และกลัน่ กรองการให้วงเงินและ
ประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณา
ถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�ำระหนี้ รวมทั้ง
ก� ำ หนดเงื่ อ นไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั ในการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ลูกค้า
ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชือ่ การค้าของลูกค้า
แต่ละรายด้วย
3) ก�ำหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและราคา
ขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจระหว่างบริษทั และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  
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4) การจั ด ท� ำ รายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ
และผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี 2555 โดย
แสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5) ก�ำหนดแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย ได้รายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
เป็นรายไตรมาส
6) ก�ำหนดแนวปฏิบตั บิ ริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงานในการถือ
ปฏิบัติว่า การกระท�ำใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำดังกล่าว
หรือป้องกันมิให้มีการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น
7) เมื่อเดือนกันยายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาและรับทราบรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระ ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ให้แก่ Vanomet Holding AG  บริษทั
เครือสหวิริยา จ�ำกัด และบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด
การซือ้ คืนและยกเลิกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิทธิ
ครัง้ ที่ 1/2555 จากบริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด และ
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 2/2555  จาก Vanomet AG
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับ
ทราบการที่ Vanomet Holding AG เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ด้วย
อนึง่ ในกรณีทมี่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และมี
วาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกรรมที่ท� ำกับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุม
ดังกล่าว

•
•

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
			 ภายใน
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการทีบ่ ริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่อง
ดังกล่าวในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพราะเชือ่ ว่า
การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี จะช่วยลดความเสีย่ งและป้องกัน
ความเสียหายจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และท�ำให้บริษัท
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย
ของบริษทั ได้ พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  
คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1) ผลการประเมินการควบคุม
ภายในของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินผล
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ 2) ผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั โดยฝ่ายจัดการ
บริษทั ตามแบบประเมินผลของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ เคยเป็นและ
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ 3) ประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจาก
สรุปผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน
บริษทั ได้จดั ตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงาน
ภายในของบริษทั มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในช่วงระหว่างปลายปี
2555 ถึงต้นปี 2556 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จดั ท�ำและได้รบั อนุมตั ิ
แผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบแม่บท (Audit Coverage Year Plan)
ส�ำหรับปี 2556 - 2558 และแผนการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2556
คณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเดือนกันยายน 2554
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จากคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับกรอบการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
ได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ Internal Control
Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกล่าว
ถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้ คือ
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control  Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) ข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information &
Communication)
5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
		 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ปรากฏอยู่ใ นเรื่ อ ง การบริ ห าร
ความเสี่ยง

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้กระจายอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลบริษทั โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ให้ชว่ ยศึกษาและกลัน่ กรอง
งานทีม่ คี วามส�ำคัญตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รวมจ�ำนวน 6 ชุด และต่อมาทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2554 ท�ำให้คณะกรรมการ
ชุดย่อยเหลือเพียง 4 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554

1)  คณะกรรมการบริหาร

-

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

3)  คณะกรรมการสรรหา

2)  คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

4)  คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
5)  คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3)  คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

6)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด มีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการ
อิสระ ส่วนคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีสมาชิกส่วนใหญ่
เป็ น กรรมการอิ ส ระ ส� ำ หรั บ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน รวมทัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สมาชิกส่วนใหญ่
ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี
กรรมการอิสระเพิม่ ขึน้ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมต่อไป ส่วนในรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ
ส่วนการก�ำหนดระยะเวลาทีก่ รรมการชุดย่อยต่างๆ จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทก� ำหนดวาระละ 3 ปี ส�ำหรับ
การก�ำหนดจ�ำนวนวาระสูงสุดทีก่ รรมการจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกัน
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2554 ดังกล่าว
ข้างต้น ยังได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management
Committee) ขึน้ เพือ่ รับผิดชอบภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการ
บริหาร มีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดย
แต่งตัง้ นายวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการจัดการ ดังกล่าวด้วย

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การกํ าหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ
			 และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าส�ำหรับปี โดยมี
การประสานงานเพื่อก�ำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง
พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีก�ำหนดการประชุมเป็น
ทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละ
คนยั ง สามารถที่ จ ะเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ ใ นวาระการประชุ ม โดย
ผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ความครบถ้วนของวาระการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
น�ำเสนอโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จัก

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

073

กับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) ด้วย
การประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้รบั ทราบรายงานผลการด�ำเนินงานและรายงานการติดตาม
ความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็น
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท จะก� ำ กั บ ควบคุ ม และดู แ ลให้ ฝ่า ยจั ด การ
ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ดำ� เนินงานตามนโยบาย
และแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ต้องมีการก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยก�ำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครัง้ ใช้
เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ในปี 2555 ทีผ่ า่ นมา มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง ซึ่งมีการจัดประชุม
ทุกเดือน โดยในบางเดือนมีการจัดประชุม 2 ครั้ง ได้แก่ เดือน
กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และ
พฤศจิกายน
ส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม เพือ่ ปฏิบัติ
ภารกิ จ ต่ า งๆ อย่ า งเป็ น อิ ส ระตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในปี 2555 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการประชุม
ของแต่ละชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประชุ ม จ� ำ นวน
11 ครั้ง ในเดือนมกราคม (2 ครั้ง) กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม
2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มี
การประชุมจ�ำนวน 3 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และธันวาคม
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม
จ�ำนวน 4 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
4) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ก ารประชุ ม
จ�ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เฉพาะกรรมการอิ ส ระ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 8 คน โดยในปี 2555 นี้
มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
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และพฤศจิกายน เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการของ
บริ ษั ท โดยหากมี ป ระเด็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตที่ มี ค วามส� ำ คั ญ คณะ
กรรมการอิสระจะน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
หรือพิจารณาต่อไปด้วย
นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการก�ำกับ
ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่ม
ย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ  ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เรื่องที่จะปรึกษาหารือว่า ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง

ข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต
หรื อ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเฉพาะเรื่ อ ง เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ มี
การปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ
กรรมการบางคนทีม่ ปี ระสบการณ์โดยตรง เป็นประจ�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ
5.4.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2555 (จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
ชื่อ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

1. นายวิทย์  วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการ

17/19

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

19/19

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการอิสระ

16/19

4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการอิสระ

13/19

5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระ

14/19

6. นายประทีป บุปผาอินทร์
กรรมการอิสระ

19/19

7. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการ

18/19

8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการ

17/19

9. นายกมล จันทิมา
กรรมการ

18/19

10. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ

12/19

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
สรรหาและ กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

4/4

คณะ
กรรมการ
อิสระ

4/4

11/11

4/4
4/4
3/3

11/11

3/4
3/4

4/4

4/4
4/4

3/3

4/4
4/4

10/11

3/4
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2555 (จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
ชื่อ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
สรรหาและ กำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
อิสระ

11. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ

18/19

3/3

12. นางธาริษา วัฒนเกส*
กรรมการอิสระ

10/16

2/3

13. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์**
กรรมการอิสระ

13/16

3/3

14. นายวิน  วิริยประไพกิจ
กรรมการ

18/19

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจ�ำเป็น
หรือมีภารกิจที่ส�ำคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็น
ข้อสังเกตในเรื่องที่จะน�ำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อน�ำเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณา
* ล�ำดับที่ 12 นางธาริษา วัฒนเกส ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และได้แจ้งลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
  ** ล�ำดับที่ 13 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.5.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ริเริ่มด�ำเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งท�ำการประเมินผล
ส�ำหรับปี 2548 ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั
ประจ�ำปี (Board of Directors Self-Assessment Guide) ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และด� ำ เนิ น การประเมิ น ผล
เป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ดี  คณะกรรมการบริษัท
ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการเป็ น
รายบุคคล  
5.5.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มี
การประเมินผลตนเองปีละครั้งเช่นกัน โดยมีการประเมินผลตนเอง
ตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึง่ ในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมิน
ผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Committee
Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors:
IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(The American Institute of Certified Public Accountants:
AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเอง
โดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของส�ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้จดั ท�ำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัท ไพร้ซ์
วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ จ�ำกัด ซึง่ เผยแพร่ให้บริษทั จดทะเบียนทราบเมือ่
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ส�ำหรับรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจ�ำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
2548 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยค่ า
ตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�ำหนดให้เป็นค่าตอบแทน
รายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�ำหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ
การประชุม ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้
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รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเชื่ อ มโยงกั บ ผลการด�ำ เนิ น งานของบริ ษั ท โดยรวม ส� ำ หรั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมาย
การปฏิบตั งิ านประจ�ำปี (Goals Program) ด้วย ซึง่ ค่าตอบแทนและ
องค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะ
อยูใ่ นระดับเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ไ ด้ ต ามที่ ต ้ อ งการ โดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละอยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ เ ที ย บเคี ย งกั น ได้ ด ้ ว ย และ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2554
ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยว
กั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารปี 2555 ปรากฏอยู่ ใ น
เรือ่ ง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมหรื อ เข้ า ร่ ว มใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของบริษทั ให้สงู ขึน้ โดยน�ำความรูด้ งั กล่าวมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท
ซึง่ มีทงั้ การอบรมหรือสัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ เองภายในบริษทั และทีส่ ถาบัน
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
เพื่อรองรับการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/สัมมนา
พนักงาน และแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ ง การเบิกค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม/
สัมมนา
5.7.1 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เข้ า มาใหม่
ส�ำนักเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือ
กรรมการ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท คู่มือจริยธรรมของ
กรรมการบริษทั และข้อมูลอืน่ ทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วกับบริษทั อาทิ ปรัชญา
ในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม
พนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์
เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการอบรม
สัมมนาต่างๆ
ในปี 2555 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาใน
หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) จัดร่วมกับหน่วยงานอืน่ และกรรมการตรวจสอบยังได้เข้าร่วม
สัมมนาอย่างสม�่ำเสมอใน Audit Committee Forum ที่ส�ำนักงาน
สอบบัญชี KPMG ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้จัด
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5.7.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
1) การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
ส�ำหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการแนะน�ำ
ลักษณะธุรกิจ การด�ำเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ
โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดเอกสารและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�ำงาน
เช่น คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั คูม่ อื บริษทั “วิถเี อสเอสไอ (SSI
WAY)”
2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร
ในปี 2555 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในบริษทั (In-house
Training) และภายนอกบริษัท
ส� ำ หรั บ แผนการสื บ ทอดงาน บริ ษั ท ได้ มี น โยบาย
และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง
แผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผน
และเตรียมความพร้อมด้านอัตราก�ำลังของบริษัทในอนาคต โดย
ก�ำหนดผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor) ในต�ำแหน่งงานหลัก (Key
Position)
คณะอนุทำ� งานวางแผนและพัฒนาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและก�ำหนด
รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต� ำแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนา
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
เพื่อให้ผู้สืบทอดต�ำแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท
ได้ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทได้ก�ำหนดพนักงานผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน
ที่ ส� ำ คั ญ และจั ด ท�ำ แผนพั ฒ นาบุ ค คลดั ง กล่ า วแล้ ว เสร็ จ และมี
การปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ  ที่ตั้งส�ำนักงาน  ประเภทธุรกิจ
: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ
: เอสเอสไอ
SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต์
: http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้ำ บริษัทได้ลงทุน
ในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับการผลิตของบริษัท
และความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 3.6 ล้านตันต่อปี ส่วนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้ำ  บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น และธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกทั้ง
ยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง และธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ที่ตั้งส�ำนัก งาน
ส�ำนัก งานใหญ่
: เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82, 0-2630-0280-6  
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
ชื่อบริษัท

ส�ำนัก งานโรงงาน

: เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20
โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัท
(ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

39,867,778,559 บาท
39,867,778,559 หุ้น
1 บาท

ทุนจดทะเบียน  
จ�ำนวน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ   จ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

39,867,778,559 บาท
39,867,778,559 หุ้น
1 บาท

ทุนช�ำระแล้ว  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

27,080,630,230 บาท
27,080,630,230 หุ้น
1 บาท

ทุนช�ำระแล้ว  
จ�ำนวน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ   จ�ำนวน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

27,431,336,113 บาท
27,431,336,113 หุ้น
1 บาท

ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่อและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ของนิติบุคคล
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-6746-9
โทรสาร 0-2630-0516

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

มูลค่าที่ตราไว้ จำ�นวนหุ้นสามัญ อัตราส่วน
หุ้นละ
ที่จำ�หน่ายได้แล้ว จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(บาท)

(หุ้น)

(หุ้น)

ธุรกิจวิศวกรรม
และซ่อมบ�ำรุง

75,000,000

10

7,500,000

99.99

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

400,000,000

10

40,000,000
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บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
10,703,000,000
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5
เหล็กแผ่นรีดเย็น
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0300
โทรสาร 0-2630-0320-2

10

1,070,300,000

50.15

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
Steel House, Trunk Road,
Redcar, TS10 5QW
United Kingdom
โทรศัพท์ +44 16 4240 8000
โทรสาร +44 16 4240 4552
Redcar Bulk Terminal Limited
Steel House, Trunk Road,
Redcar, TS10 5QW
United Kingdom
โทรศัพท์ +44 16 4240 5500

ธุรกิจ
โรงถลุงเหล็ก

480,736,000
ปอนด์สเตอร์ลิง

1,000
ปอนด์สเตอร์ลิง

480,736

100

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

26,502,718
ปอนด์สเตอร์ลิง

1
ปอนด์สเตอร์ลิง

26,502,718
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หมายเหตุ : ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้แก่ JFE Steel Corporation และ Marubeni-Itochu
Steel Inc. จ�ำนวน 160,121,650 หุ้น คงเหลือ 376,681,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.19
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 77 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
• บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
• น้าชายนายปิยะ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
18 ปี 11 เดือน
(วันที่ 21 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของ
ทุนช�ำระแล้ว (11 ก.พ. 56) :
0.00000037% (100 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555

17/19 ครั้ง
3/3 ครัง้

การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
-ไม่มี-

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประสบการณ์
2551 - 2555

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

2538 - 2553
2537 - 2553
2533 - 2553
2533 - 2546
2525 - 2543
2525 - 2541

• ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
2 ปี 10 เดือน
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 14)
• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร
สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 80/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ำกัด (ตลาดไท)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
19/19
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
4/4
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555
3/3
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ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
14 ปี 8 เดือน
(วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโททางการบัญชี Master in Professional
Accounting, The University of Texas at Austin
• ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เกี ยรติคุณทางวิชาการ
• เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 2/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง DCP Refresher Course
(5/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริหาร สมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการต่างประเทศ
• คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ส�ำนักงานก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
• ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี-
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       

16/19
4/4
11/11
3/3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 74 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
18 ปี 10 เดือน
(วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
Northwestern University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 36/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance
Director (FND 24/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2548 - 2555
2547 - 2553
2549 - 2551
2546 - 2551
2540 - 2551
2544 - 2546
2539 - 2544
2530 - 2534
2522 - 2530
2519 - 2522

• กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด
• ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีกัลไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเทเลโฟน
แอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. ส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จ�ำกัด
• นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13/19 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครัง้
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555     
2/3 ครั้ง
ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
2 ปี 8 เดือน
(วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.),
University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 43)
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 131/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2553 - 2554
2552 - 2553
2550 - 2553

2550 - 2552

2550 - 2552
2548 - 2551
2544 - 2550

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
คณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
• อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       

14/19 ครั้ง
3/4 ครัง้
3/3 ครั้ง
2/3 ครั้ง
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ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

6. นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
10 เดือน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอ
ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management
Program (AMP), มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 4/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2549 - 2553
2545 - 2549
2544 - 2545
2542 - 2544
2541 - 2542
2540 - 2541
2539 - 2540

• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายก�ำกับสถาบันการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายระบบการช�ำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555     

10/16 ครั้ง
2/3 ครัง้
2/3 ครั้ง

085

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

7. นายประทีป บุปผาอินทร์

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 73 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
13 ปี 8 เดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 22/2002)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์
2540 - 2542

8. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

• เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กระทรวงการคลัง
2538 - 2540 • ผู้อ�ำนวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 4
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อายุ 61 ปี  

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ตรงพร จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555      
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

19/19 ครั้ง
4/4 ครัง้
11/11 ครั้ง
4/4 ครั้ง
3/3 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
13 ปี (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 3/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS 12/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2542 - 2554

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อ

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

และสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2552 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด  

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       

12/19
3/4
10/11
3/3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ  (PDI)
ประสบการณ์
2554		

2554		
2553 - 2554
2552 - 2554

9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
10 เดือน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP  60/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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2551
2550 - 2554
2550 - 2551
2548 - 2552

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  
จ�ำกัด  
• กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
• กรรมการบริหารและอุปนายก
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้อ�ำนวยการและกรรมการบริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการผู้อ�ำนวยการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555     

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

13/16 ครั้ง
3/3 ครัง้
3/3 ครั้ง

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน   
  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ
อันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

10. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 76 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
13 ปี 1 เดือน
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาสถาบันศิลป์ โรม อิตาลี
• ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)
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การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 26/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2542 - 2554
2537 - 2538
2535 - 2537
2533 - 2535
2527 - 2533

• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
• รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• อธิบดีกรมศิลปากร

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ ศาลปกครองสูงสุด
• ที่ปรึกษาพิเศษ ส�ำนักงานศาลปกครอง ด้านศิลปกรรม
• กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• นายกสภาวิทยาลัยลุ่มน�้ำปิง
• กรรมการที่ปรึกษา กรมศิลปากร
• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
• อาจารย์พิเศษ สถาบันการประชาสัมพันธ์
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
18/19 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       
2/3 ครั้ง
ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 73 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
9 ปี 8 เดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State University,
U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• การสัมมนาผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ประสบการณ์
2552 - 2555
2533 - 2542

2529 - 2541
2527 - 2542
2526 - 2542

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด

(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
17/19 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครัง้
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       
2/3 ครั้ง
ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

12. นายกมล จันทิมา

กรรมการบริษัท และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 74 ปี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
14 ปี 8 เดือน
(วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
(11 กุมภาพันธ์ 2556) :
0.005% (1,284,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 3/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
(RCP 4/2001)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Board & CEO 1/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2550 - 2555
2543 - 2545
2541 - 2543
2541
2539 - 2541
2538 - 2542
2536 - 2541

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

13. นายปิยะ วิริยประไพกิจ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ
• ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• รองปลัดกระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       
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18/19 ครั้ง
4/4 ครั้ง
3/3 ครั้ง

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 63 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
• หลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
17 ปี 8 เดือน
(วันที่ 24 เมษายน 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Portland State University,
Oregon, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา Portland State University,
Oregon, U.S.A.
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
-ไม่มีประสบการณ์
2539 - 2544
2535 - 2552
2534 - 2543
2533 - 2541

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

18/19 ครั้ง
3/3 ครั้ง
3/3 ครั้ง

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

14. นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ประธานคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ  42  ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
• บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
13 ปี 6 เดือน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
(RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์
2539 - 2555
2553 - 2554
2542 - 2546

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด

(มหาชน)
2539 - 2548 • กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด
(มหาชน)
2535 - 2552 • กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการ
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555       

18/19 ครั้ง
12/12 ครัง้
3/3 ครั้ง

ประวัติก ารกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร
1. นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
(RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

• บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด

(มหาชน)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์
จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด

2539 - 2555
2553 - 2554
2535 - 2552
2539 - 2548
2542 - 2546

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

2. นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
2553 - ปัจจุบัน

2552 - 2553

2551 - 2552
2548 - 2551

• กรรมการ และกรรมการจัดการ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• Assistant Managing Director,
Investment Banking Department,
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Finance Director, Canadoil Group
• Director, Co-Head of Corporate Banking,
ABN AMRO Bank N.V.

3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

ประสบการณ์
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2531 - 2534

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• Trading Manager บริษัท ไทปัน เท็กซ์ไทล์
จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

5. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

อายุ 46 ปี

4. นายนาวา จันทนสุรคน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อายุ 47 ปี

การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 104/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 104/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2555 - ปัจจุบัน

2546 - 2550
2534 - 2546

• กรรมการ กรรมการจัดการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารงานกลาง
เครือพิกุลทองล�่ำซ�ำ
• รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ประสบการณ์
2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
2553 - 2555 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์
จ�ำกัด

6. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์
2554 - ปัจจุบัน

2552 - 2554

• กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด  (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

7. นายยงยุทธ มลิทอง

9. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

อายุ 42 ปี

อายุ 54 ปี

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์
2551 - 2553

• HR & GA Director, New International

School of Thailand
2550 - 2551 • Operation Director, Master Car Rental
Company Limited (Millennium Auto Group)
2549 - 2550 • Operation Manager, Master Car Rental
Company Limited (Millennium Auto Group)

8. นางวรรณี สิริกาญจน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 13/2001)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
(ACP 5/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2531 - 2541

• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมบทบาทและหน้าที่ก รรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 15/2002)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้ที่ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ
(CSP 5/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program
(EDP 8)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์
2531 - 2536

• ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
2528 - 2536 • นักวิจัยอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี ณรงค์เดช
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นางธาริษา วัฒนเกส
นายประทีป บุปผาอินทร์
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา
นายปิยะ วิริยประไพกิจ
นายวิน วิริยประไพกิจ
นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช
นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
นายนาวา จันทนสุรคน
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555

จำ�นวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ
(ลดลง) ระหว่างปี 2555

(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

100 หุ้น
-

100 หุ้น
-

-

1,284,000 หุ้น
1,892,000 หุ้น
-

1,284,000 หุ้น
1,892,000 หุ้น
-

-

หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 20 นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
ล�ำดับที่ 21 นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2555

(มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555
1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
1.1 ค่ า ตอบแทนในรู ป เงิ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ที่ ไ ด้ จ่า ยให้ แ ก่
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
(1) (1.1) กรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี          
12,500 บาท/ครั้ง
         กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 10,000 บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
12,500 บาท/ครั้ง
  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
12,500 บาท/ครั้ง
         กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
10,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ขึน้ ก็จะได้รบั
ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนัน้ อีกตามภาระงานและเวลา
ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั
ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะเต็มเวลา ใน
อัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ
โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะทีต่ อ้ งให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือ
จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก
ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
1.4 กรรมการทีเ่ ป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะของพนักงานบริษทั เท่านัน้ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการแต่อย่างใด

1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�ำหรับกรรมการบริษัทคนใด
ทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททัง้ หมดและ/
หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ
ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษทั เป็นผูร้ บั ภาระการประกันโดยตรง
ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับ
ประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์
ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้
ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้น
ได้อนุมัติไว้แล้ว
1.6 ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการ
หรือโบนัสประจ�ำปี
(1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรร
เงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ เท่านัน้ หากปีใดบริษทั มิได้มกี ารจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ� ำ เหน็จกรรมการ
ในปีนั้นๆ
(2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้
แก่ผถู้ อื หุน้ และให้ประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการ
บริษทั ได้รบั เงินบ�ำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 5 ตามล�ำดับ
(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่าย
เงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทัง้ นี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6
ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ส� ำ หรั บ ในปี 2555 ที่ ผ่ า นมา ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งขึ้นส�ำหรับปี 2554 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบ
การงดเว้นการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับปี 2554 ให้แก่กรรมการ
บริษัท เนื่องจากบริษัทมีก�ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หลังหักกลบยอดส่วนต�ำ่ มูลค่าหุน้ สามัญแล้วมีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการ
ประจ�ำปีให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2555

ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กำ�กับดูแล
บริหาร
กำ�หนด
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ1
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์2
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช3
4. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์4
5. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ5
6. นางธาริษา วัฒนเกส
7. นายประทีป บุปผาอินทร์
8. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
10. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
11. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
12. นายกมล จันทิมา
13. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
14. นายวิน วิริยประไพกิจ*
		รวม
หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.
5.

420,000
300,000
300,000
252,586.21
300,000
300,000
252,586.21
300,000
300,000
300,000
300,000
3,325,172.42

206,250
165,000
150,000
521,250

37,500
30,000
30,000
97,500

40,000
40,000
80,000

รวม

626,250
50,000
350,000
337,500
- 252,586.21
505,000
450,000
- 252,586.21
40,000
340,000
40,000
370,000
340,000
330,000
130,000 4,153,922.42

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลัก ษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2555

ลำ�ดับ
1.
2.

รายชื่อกรรมการ
นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
3,600,000
2,400,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2555

ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ในบริษัทย่อย

ตำ�แหน่งบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนปี 2555
(บาท)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

150,000
150,000

กรรมการบริษัท

150,000

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
1.
2.

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
1.

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

1.7 ค่ า ตอบแทนรวมของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณ
อายุการท�ำงาน ค่าชดเชยรถประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัย
ที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการก�ำหนด
(ต่างประเทศ) รวม 8 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�ำนวน
ทั้งสิ้นปีละ 31,851,189.21 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป รวม 8 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1 คน จ�ำนวนทั้งสิ้นปีละ 2,418,989.36 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2555
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 4,555,000 บาท
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี
KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 89,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ ค่าบริการ
ตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลประจ�ำปีในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
ส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินรวม 140,000 บาท
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียม
บริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ส�ำนักงานสอบ
บัญชี KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินรวม
132,100 ปอนด์สเตอร์ลิง
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ส�ำรอง
ตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนัน้ ให้นำ� เสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ แล้วให้รายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยให้แก่บริษทั บริษทั ไม่ได้กำ� หนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ
ของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ในปี 2555 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี 2554 เนื่องจากก�ำไรสะสมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หลังหักกลบยอดส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญแล้ว มีจ�ำนวน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส�ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มสหวิริยา
2. VANOMET HOLDING AG
3. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
5. SIX SIS LTD
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH
7. นายกิติชัย เตชะงามเลิศ
8. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
9. นายวิทิต พงศ์พิโรดม
10. นายประทีป ตั้งมติธรรม
หมายเหตุ :
กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย
1. บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกั ด
ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
   (1) นายวิน วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
(2) นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
(3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
   (4) อื่นๆ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
2. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกั ด
(เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จ�ำกัด)
ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน

6,439,062,106
2,805,250,141
760,532,020
336,666,309
261,464,000
251,596,219
204,000,000
199,151,800
175,501,000
169,716,980

  
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 28.273

47.14
30.90
20.95
1.01
ร้อยละ 4.662

3.
4.
5.
6.
7.
8.

35.116
15.299
4.148
1.836
1.426
1.372
1.113
1.086
0.957
0.926

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
(1) บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
(2) บริษัท เคพี แคปปิตอล จ�ำกัด
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
(3) อื่นๆ   
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
นางศิริกุ ล วิริยประไพกิ จ เบนดิ		
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิ จ		
นางกฤษณา วิริยประไพกิ จ		
นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์ 		
นางประภา วิริยประไพกิ จ		
นายวิทย์ วิริยประไพกิ จ		
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		

97.89
1.93
0.18
ร้อยละ 1.590
ร้อยละ 0.280
ร้อยละ 0.169
ร้อยละ 0.141
100 หุ้น
100 หุ้น     
ร้อยละ 35.116

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.ssi-steel.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
บริษัทมีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 37.78

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
จ�ำกัด
ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการ
ร่วมกัน

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
จ�ำกัด (มหาชน)
ร้อยละ 50.15 โดยมี
การควบคุมร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ขายเหล็กแท่งแบน
ให้บริการรีดเหล็ก
ขายเครื่องจักร
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ค่าความเสียหายของ
เหล็กแผ่นรีดร้อน
ค่าใช้บริการพนักงานขับรถ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกัน และกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รับบริการรถเครน
รายได้อื่นๆ

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการตัดเหล็ก

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแท่งแบน
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง

บริษัท ทรัพย์สิน
อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

เช่าพื้นที่ส�ำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าที่พัก

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)
3.59 รายได้ค้างรับ
0.11 ลูกหนี้การค้า
5.59

2,665.97
525.12
70.69
3.98
31.13
41.40
18.96

3.96
0.37

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น

10.28
0.08
2.18
0.06

4.79 รายได้ค้างรับ
0.19 ลูกหนี้การค้า
0.04
0.10

6.22
1.06

1.62
0.41
0.09

10,966.74
0.17
8.13
6.35

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

1,931.02
0.15
0.25
0.11

410.33 เจ้าหนี้อื่น
0.18

28.04

18.10 ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

1.52
1.37

2.06 เจ้าหนี้อื่น

0.29

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)
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รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
รายได้อื่นๆ

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต  
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคล
ที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ

11.23
0.75
1.23
314.18

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

2.60
0.61
7.23
23.28

บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง เป็นนิติบุคคล
จ�ำกัด
ที่มกี รรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งทางน�้ำ

1.18 ลูกหนี้การค้า
0.24 ลูกหนี้อื่น
143.27 เจ้าหนีอ้ ื่น

0.30
0.04
20.36

บริษัท ท่าเรือ บางปะกง
จ�ำกัด

ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
รายได้อื่นๆ

0.11 เจ้าหนี้อื่น
13.75
0.03

3.08

เป็นนิติบุคคล
ที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

23,458.98 ลูกหนี้การค้า
7.07 เจ้าหนี้อื่น

0.16 -

1,880.29
39.25

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา เป็นนิติบุคคล
จ�ำกัด
ที่มกี รรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
ร่วมกันและกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ให้บริการซ่อมบ�ำรุง

0.25 -

-

บริษัท บางปะกงการโยธา
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ใช้บริการงานก่อสร้าง

1.48 -

-

Redcar Bulk Terminal
Limited

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 50 โดยมี
การควบคุมร่วมกัน

รายได้ค่าบริการ
ใช้บริการ

Vanomet AG

บริษัทย่อยของนิติบุคคล
ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในบริษัทเกินกว่า
ร้อยละ 10

ซื้อเหล็กแท่งแบน
ต้นทุนทางการเงิน

33.13 เจ้าหนี้อื่น

119.61 ลูกหนี้การค้า
619.70 เจ้าหนี้อื่น
7,864.66 เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
181.50 เจ้าหนี้การค้า

-

4.78

108.21
266.25
156.79
2,080.58

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

Vanomet  International AG บริษัทย่อยของนิติบุคคล
ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในบริษัทเกินกว่า
ร้อยละ 10

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันในปี 2555
(ล้านบาท)
ขายเหล็กแท่งแบน
และวัตถุดิบในการผลิต
เหล็กแท่งแบน
ซื้อวัตถุดิบในการผลิต
เหล็กแท่งแบน
ต้นทุนทางการเงิน
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รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

4,257.65   ลูกหนี้การค้า
26,588.66 เงินล่วงหน้าค่าสินค้า

709.44
2,140.59

41.00

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   เป็นการท�ำรายการเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและ
ตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปของบริษทั ซึง่ เป็นไปตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดอันก่อให้เกิดแก่บริษทั แล้ว ทัง้ นี้ บริษทั
มีนโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบอ�ำนาจจากกรรมการบริษทั ให้เป็นผูอ้ นุมตั กิ ารด�ำเนินธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือบุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์
ร่วม ภายใต้เงือ่ นไขปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป โดยจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีก่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท และ
ต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์		
หุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
0-2229-2800
TSD Call Center 0-2229-2888
โทรสาร
0-2359-1259

หุ้นก้แู ปลงสภาพ

: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 1060 อาคาร 2 ชั้น 2 - 3 ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์   0-2256-2323
โทรสาร 0-2256-2414

ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้แู ปลงสภาพ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2316
โทรสาร 0-2256-2401-2
ผู้สอบบัญชี

: นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
นายวินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

เลขานุก ารบริษัท

: นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236–8892
อีเมล surasakn@ssi-steel.com
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนชุด
ที่สิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
			
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการตรวจสอบ		

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
นายประทีป บุปผาอินทร์
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นางวรรณี สิริกาญจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/จำ�นวนครั้งทั้งหมด
11/11
11/11
10/11
11/11

และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูก ต้องและเพียงพอ
• สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี 2555 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวม
ประจ�ำปี 2555 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟังค�ำชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์   
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2555 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของส�ำนัก ตรวจสอบภายใน
• ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับส�ำนักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน
• ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมทัง้ รับทราบรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบภายใน
• สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�ำหรับปี 2555 ตามแบบประเมินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกั บธุรกิ จของบริษทั
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
• รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
และติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รับทราบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ไม่มปี ระเด็นและข้อสังเกตทีต่ อ้ งแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555
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ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับ
รายงานจากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
• สอบทานโดยการติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทเป็นรายไตรมาส ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตัง้ นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง หรือนายวินจิ ศิลามงคล หรือนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2556 รวมทั้งเสนอแนะจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ส�ำหรับปี 2556
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการพิจารณาข้างต้นมีความเหมาะสมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ต่อไป
6. พิจารณารายการทีเ่ กี่ ยวโยงกั น หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ ยวข้องกั บธุรกิ จของบริษทั รวมทัง้ กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�ำสัง่ ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
• รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
• รับทราบรายงานจากทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ให้แก่ Vanomet Holding AG บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด และบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด และในการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท จากผู้ถือหุ้นกู้ รายบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
และราย Vanomet AG รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ Vanomet Holding AG  ในบริษัท
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�ำหนด
7. อื่นๆ
• ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
• ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2555 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรายงานประจ�ำปี 2555 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท (แบบ 56-1)
• รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2555 ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ก� ำหนด
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1 มีนาคม 2556      

รายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2555
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลกิจการ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้รายงานทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำ
ปีมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพือ่ ให้สมเหตุสมผล รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ
และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล  เพือ่ ทีจ่ ะดูแล
รักษาทรัพย์สินของบริษัท  และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม และงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ของบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ตาราง 1: สรุปผลการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและให้บริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การตั้งส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
EBITDA*
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ : * EBITDA ของปี 2554 เป็นการค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิซึ่งรวมก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ

2555
ม.ค. - ธ.ค.

2554
ม.ค. - ธ.ค.

60,604
(71,879)
(11,275)
(2,056)
(490)
(10,680)
(3,876)
(1,948)
601
283
63
(15,903)
(0.83)

47,975
(49,638)
(1,663)
(1,955)
(311)
5,271
1,405
(1,969)
(956)
539
(502)
(28)
(981)
(0.06)

+/YoY
+26%
+45%
+578%
+5%
+58%
N.A.
N.A.
+97%
+104%
+12%
-156%
-323%
N.A.
N.A.
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ตาราง 2: ผลการด�ำเนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

2555
ม.ค. - ธ.ค.

2554
ม.ค. - ธ.ค.

+/YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง

60,604
48,470
11,688
169
277

47,975
37,699
9,936
135
204

+26%
+29%
+18%
+25%
+36%

EBITDA
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ตัดรายการระหว่างกัน

(10,680)
1,056
(11,855)
280
97
(258)

1,405
1,389
(51)
211
77
(221)

N.A.
-24%
N.A.
+33%
+26%

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(15,903)
(1,655)
(14,194)
155
45
(191)
(63)

(981)
(444)
(454)
109
26
(166)
(52)

N.A.
273%
N.A.
+42%
+73%

หมายเหตุ : รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว ในขณะที่ EBITDA และก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ยังไม่ได้หักรายการระหว่างกัน
EBITDA ของงบการเงินรวมและธุรกิจโรงถลุงเหล็กส�ำหรับปี 2554 ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิซึ่งรวมก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
การบันทึกรายการในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Limited บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method  
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ตาราง 3: สรุปตัวเลขส�ำคัญของบริษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน)
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

2555
ม.ค. - ธ.ค.
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ค่าการรีด* (HRC Spread)
HRC Rolling Margin
HRC EBITDA
ปริมาณขาย (พันตัน)
ปริมาณการผลิต (พันตัน)

717
712
89
12.5%
16.0
2,155**
2,096

2554
ม.ค. - ธ.ค.

+/YoY

769
730
129
16.8%
29.4
1,571
1,564

-7%
-2%
-31%
N.A.
-46%
+37%
+34%

หมายเหตุ : * ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
             ** ไม่รวมปริมาณ HRC รับจ้างรีดจ�ำนวน 29 พันตัน

ตาราง 4: สรุปตัวเลขส�ำคัญของ SSI UK (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

2555
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ราคาขายเฉลี่ย              
ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย
Slab Spread
ปริมาณขาย (พันตัน)

503
449
54
666

544
500
44
679

		
ไตรมาส 2

2555

551
544
7
335

529
489
41
1,680

แผนภาพ 1: รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย: พันล้านบาท
+26%
+11%
12.0

13.0

Q2/54

Q3/54

Q4/54

48.0

Q4/55

2554

11.5

9.5

Q1/54

15.8

15.7

13.4

17.6

60.6

Q1/55

Q2/55

Q3/55

2555
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท)

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และให้บริการรวม 60,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 เนื่องจากปริมาณการขายของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
และธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยมาจากปริมาณขายของธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 37 โดยมีตน้ ทุนขายและให้บริการ
รวม 71,879 ล้านบาท มีผลขาดทุนขัน้ ต้น 11,275 ล้านบาท EBITDA
ติดลบ 10,680 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ 15,903 ล้านบาท
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ความล่าช้าของการเริ่มด�ำเนินการผลิต
ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (2) ต้นทุนการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ซึ่ ง ยั ง อยู่ใ นระดั บ ที่ สู ง เนื่ อ งจากยั ง ผลิ ต ไม่ ถึ ง ระดั บ การผลิ ต ที่
เหมาะสม ประกอบกับ (3) ผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคา
เหล็ ก ในตลาดโลกท� ำ ให้ เ กิ ด ผลขาดทุ น จากการที่ มู ล ค่ า สิ น ค้ า
ของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลง รวมถึงผลขาดทุนจากการตัง้ ส�ำรอง
จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีความสามารถในการท�ำก�ำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมี
อัตราก�ำไรสุทธิ ติดลบร้อยละ 25.7 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย ติดลบร้อยละ 18.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ติดลบร้อยละ 83.5 และขาดทุนสุทธิ 0.83 บาทต่อหุ้น

รายได้ บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ
48,470 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 29 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2554
โดยเป็ น ผลจากปริ ม าณขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 37 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท
มีปริมาณส่งมอบรวม 2,184 พันตัน ประกอบด้วยปริมาณขาย
2,155 พันตัน และรับจ้างรีด 29 พันตัน โดยมีราคาขายเฉลีย่ 22,225
บาทต่อตัน (ประมาณ 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน) มีสดั ส่วนผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Premium Value Products) ประมาณ
ร้อยละ 37 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 39 ในปี 2554 ขณะที่ปริมาณ
เพิ่มขึ้นเป็น 803 พันตัน ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (IVP) ร้อยละ 6 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มกับลูกค้าชั้นคุณภาพพิเศษ (IVP-High Grade) ร้อยละ 8
ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade Products) ร้อยละ 11
และผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products) ร้อยละ 12
ค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ 47,838
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2554 ตามปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ้น โดยแยกเป็นต้นทุนขายจ�ำนวน 48,066 ล้านบาท
ต้นทุนบริการจ�ำนวน 65 ล้านบาท และมีการกลับรายการค่าเผือ่ การ
ลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 293 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขาย
เฉลีย่ ต่อตันประมาณ 712 เหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 730 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2554 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

แผนภาพ 2: รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
1,733
174

516

696

1,144
488
-393

11,946
7,734

Q1/54

11,584

10,373

Q2/54

รายได้ (ล้านบาท)
EBITDA ต่อตัน (บาท)

13,087

567

884

13,946

37,699

Q4/55

2554

48,470
490

9,853

7,647

Q3/54

Q4/54

Q1/55

Q2/55

Q3/55
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 777 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37
และผลขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ 38 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ย
จ่าย 2,088 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 ส่วนมากเป็นผลจาก
การเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น เพื่ อ การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และมี
การปรับปรุงดอกเบีย้ ซึง่ รวมอยูใ่ นต้นทุนวัตถุดบิ จำ�นวน 268 ล้านบาท
ออกมาเป็นดอกเบี้ยจ่าย นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากอัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ และมีผลขาดทุนจากการเข้าทำ�สัญญาผูกพันล่วงหน้า
ทางการเงิน (Interest Rate Swap) จำ�นวนประมาณ 44 ล้านบาท
กำ�ไร บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้น 632 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65
เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีค่าการรีด (HRC Spread) ลดลงมาอยู่ที่
89 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมี HRC Rolling Margin อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 12.5 อันเป็นผลมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัว
ลดลง มี EBITDA 1,056 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 โดยมี HRC
EBITDA เท่ากับ 16 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งรวมผลของการกลับ
รายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าประมาณ 4.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน)
ลดลงร้อยละ 46 และมีผลขาดทุนสุทธิ 1,655 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 273 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก HRC Spread ที่ปรับลดลงและ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
รายได้ SSI UK เริ่มมีรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ส�ำหรับปี 2555 มีรายได้จากการขาย

และให้ บ ริ ก ารรวม 34,964 ล้ า นบาท โดยรายได้ ห ลั ก มาจาก
การขายเหล็กแท่งแบนจ�ำนวน 1,680 พันตัน มีราคาขายเฉลี่ย
อยู่ที่ 529 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมี Slab Spread ประมาณ 41
เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่เนื่องจากรายได้จากการขายเหล็กแท่งแบน
ประมาณร้อยละ 82 เป็นการขายให้แก่บริษัท ซึ่งเมื่อตัดรายการ
ระหว่างกันแล้ว ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะมีรายได้จากการขายและ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยอยู ่ ที่ 11,688
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2554 ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน
จากธุรกิจโค้กเพียงอย่างเดียว
ค่าใช้จ่าย SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ 47,217
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนขายจ�ำนวน 47,613 ล้านบาท และ
การกลับรายการการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จ�ำนวน 396 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและให้บริการรวมที่เพิ่มขึ้น
มี ส าเหตุ ม าจากการเปลี่ ย นโครงสร้ า งธุ ร กิ จ จากการผลิ ต โค้ ก
เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยซึ่ ง มี ต ้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ คื อ ถ่ า นโค้ ก เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
มาเป็ น การผลิ ต เหล็ ก แท่ ง แบนซึ่ ง มี ต ้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ในส่ ว นของ
สินแร่เหล็ก เศษเหล็ก และส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการผลิตเหล็กแท่งแบนในช่วง
เริ่มต้นผลิตที่ค่อนข้างสูง
SSI UK มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร 1,181 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีการตั้งสำ�รองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 490 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,763
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 179 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ เพือ่ เสริมสภาพคล่อง เงินกูย้ มื ระยะยาวเพือ่ การดำ�เนินการ

แผนภาพ 3: รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
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ตามโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK ที่เพิ่มสูงขึ้น และ
การปรับปรุงดอกเบี้ยซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนวัตถุดิบของทั้งปี 2555
ออกมาเป็นดอกเบี้ยจ่ายจำ�นวนประมาณ 434 ล้านบาท
ก�ำไร SSI UK มีผลขาดทุนขั้นต้น 12,253 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากขาดทุนขั้นต้น 3,707 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งมีเพียงแค่
ธุรกิจโค้ก มี EBITDA ติดลบ 11,855 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึ้นจาก
EBITDA ติดลบ 51 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 14,194 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากขาดทุนสุทธิ 454 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก (PPC)
รายได้ PPC มีรายได้จากการให้บริการรวม 372 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้
ที่มาจากการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย
ประมาณร้อยละ 42
กำ�ไร PPC มีกำ�ไรขั้นต้น 229 ล้านบาท EBITDA 280
ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 155 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 ร้อยละ 33
และร้อยละ 42 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น และการเริ่มให้บริการ
เครนหน้าท่า ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายคงที่และภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการให้บริการเครนหน้าท่า รวมทั้ง
ภาระภาษีเงินได้ที่เริ่มชำ�ระเป็นปีแรก เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที่ได้รับตาม BOI สิ้นสุดลง

แผนภาพ 4: รายได้และ EBITDA Margin
ของธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง (WCE)
รายได้ WCE มี ร ายได้ จ ากการขายและให้ บ ริ ก ารรวม
686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งรายได้
ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่ลูกค้าอื่น
ทีไ่ ม่ใช่บริษทั และบริษทั ย่อยประมาณร้อยละ 42 โดยรายได้ปี 2555
ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานบริการวิศวกรรม
ชั้นสูงของลูกค้าใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตเครื่องจักร
ลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิคเรซิน และ
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ส รวมถึงงานซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์
ที่ให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยที่มีการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย
กำ � ไร WCE มี กำ�ไรขั้ น ต้ น 124 ล้ า นบาท EBITDA
97 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 ร้อยละ 26
และร้อยละ 73 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นของกำ�ไรในปี 2555 นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลกำ�ไรจากงาน
บริการตามสัญญาและงานซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ ซึง่ มีมลู ค่างาน
เพิ่มขึ้นและ WCE สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้
บริการดังกล่าวให้อยู่ในระดับเดิมได้ และงานบริการด้านวิศวกรรม
มีส่วนต่างของกำ�ไรค่อนข้างสูง

แผนภาพ 5: รายได้และ EBITDA Margin
ของธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)
รายได้ TCRSS มีปริมาณการขายเท่ากับ 505 พันตัน
และมี ร ายได้ จ ากการขายรวม 14,666 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคาขายจะมีการปรับตัวลดลง จากผลของ
การแข่ ง ขั น ที่ ค่อ นข้ า งสู ง และจากการทุ่ม ตลาดจากผู ้ ผ ลิ ต ใน
ประเทศจีน ไต้หวัน และเวียดนาม

ก�ำไร TCRSS มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 192 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 42 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ เป็นผลจากต้นทุน
การผลิตที่เพิ่มขึ้น จากค่าพลังงานเชื้อเพลิงและค่าแรงที่ปรับตัว
สู ง ขึ้ น และค่ า ใช้ จ่า ยในการขายและการบริ ห ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
การตัดจ�ำหน่ายวัสดุประเภทอะไหล่ และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการขาย

แผนภาพ 6: รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น 2,156 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทย่อย (SSI UK) มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์อื่นๆ
สินทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 2555
ร้อยละ
ล้านบาท
242
5,946
7
21,615
24
51,861
59
3,499
4
5,357
6
88,520
100

31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
ร้อยละ
169
5,240
6
25,178
29
50,149
58
4,683
6
945
1
86,364
100

31 ธ.ค. 2553
ล้านบาท
ร้อยละ
169
2,963
7
14,205
33
20,293
48
4,045
10
818
2
42,493
100
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ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 5,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จาก
ณ สิ้ น ปี 2554 เนื่ อ งจากมี ก ารเพิ่ ม วงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า
เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย
มีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับปี 2555 จำ�นวน 146 ล้านบาท
ตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อย
คาดว่าจะได้รับชำ�ระเงินหรือสามารถหักกลบกับจำ�นวนเงินที่ต้อง
ชำ�ระกับคู่ค้ารายนั้นๆ ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556  
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 21,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปี 2554
สาเหตุ ห ลั ก มาจาก (1) การลดลงของวั ต ถุ ดิ บ อั น เป็ น ผลจาก
การปรับตัวลงของราคาต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือของบริษัทประมาณ

ร้อยละ 12 ในปี 2554 และ (2) ปริมาณสินค้าสำ�เร็จรูปของบริษัท
ที่ลดลงร้อยละ 35 จาก ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37
ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6
จาก ณ สิ้ น ปี 2554 เนื่ อ งจากการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโครงการ
ปรับปรุงโรงถลุงเหล็ก SSI UK เป็นหลัก

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
สั ด ส่ ว นของหนี้ สิ น และส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อยประกอบด้วย

31 ธ.ค. 2555
ร้อยละ
ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ
หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 2553
ล้านบาท
ร้อยละ

27,626
11,838
22,937
1,318

31
13
26
1

25,682
10,685
19,641
-

30
12
23
-

14,499
3,157
4,437
-

34
7
11
-

498
1,919
7,502
14,882
88,520

1
2
9
17
100

1,526
2,621
1,261
24,948
86,364

2
3
1
29
100

524
19,875
42,493

1
47
100

บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จำ�นวน 73,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ณ สิ้นปี 2554
โดยมีส่วนประกอบที่สำ�คัญคือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จำ�นวน 51,881 ล้านบาท และมี
หนีส้ นิ สุทธิทม่ี ภี าระดอกเบีย้ จ่าย (Net Debt) จำ�นวน 51,639 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี จำ�นวน 27,626 ล้านบาท เนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อการสั่งซื้อวัตถุดิบและเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและ SSI UK และมีหนี้สินระยะยาว
ที่มีภาระดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 24,255 ล้านบาท

ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 14,882 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 40 จาก ณ สิน้ ปี 2554 เนือ่ งจากผลขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2555 จำ�นวน 15,840 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อย
มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำ�นวน 15,698 ล้านบาท ลดลง
จากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งมีจำ�นวนเท่ากับ
201 ล้านบาท ทำ�ให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 3.49 เท่า จาก 1.82 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
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สภาพคล่อง
1. กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 73 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2554 โดย
1.1 เงินสดใช้ไปสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 4,686
ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยเงิ น สดจ่ า ยจากการด� ำ เนิ น งานจ� ำ นวน
11,401 ล้านบาท ซึง่ ได้รวมผลขาดทุนสุทธิจำ� นวน 15,840 ล้านบาท
ตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และมีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ด� ำ เนิ น งาน จ� ำ นวน 6,715 ล้ า นบาท
ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการ
รอการช�ำระของ SSI UK
1.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 4,708 ล้านบาท
เกิ ด จากการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโครงการปรั บ ปรุ ง โรงถลุ ง เหล็ ก
SSI UK เป็นหลัก

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ สิ้นปี 2555
เท่ากับ 0.71 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 25 มากกว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก ณ สิ้นปี 2554 โดยการเพิ่มขึ้นของ
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของ (1) เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น
จากสถาบันการเงินเพือ่ การสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี ร้อยละ 8 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของ SSI
UK เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต (2) เจ้าหนี้การค้าเพื่อการ
สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นช่วงปลายปี และ (3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าสินค้าและบริการรอการชำ�ระของ SSI UK จำ�นวน
3,513 ล้านบาท

1.3 เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น 9,467
ล้านบาท มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือเงินรับสุทธิจากการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินจ�ำนวน 6,762 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้
เพิ่มทุนจ�ำนวน 5,932 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพด้ อ ยสิ ท ธิ 1,747 ล้ า นบาท (จ� ำ นวนเงิ น สุ ท ธิ ห ลั ง
หักรายการซื้อคืน) และเงินสดจ่ายช�ำระต้นทุนทางการเงิน 3,791
ล้ า นบาท ซึ่ ง เงิ น สดรั บ สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ น� ำ ไปใช้ ส� ำ หรั บ การลงทุ น ใน
SSI UK เป็นหลัก
2. อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2555
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ สิ้ น ปี 2554 โดยมี อั ต ราส่ ว นสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง ดังนี้

2555

2554

2553

0.71
35
28

0.84
33
42

0.98
24
44

ราคาหุ้น
ราคาหุ ้ น ของบริ ษั ท ในรอบปี 2555 ราคาซื้ อ ขายต�่ ำ สุ ด
อยู่ที่ 0.52 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 และสูงสุด
อยู ่ ที่ 0.86 บาทต่ อ หุ ้ น เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2555 ปริ ม าณ
การซื้อขายเฉลี่ย 47.58 ล้านหุ้นต่อวัน และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
เท่ากับ 32.77 ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 0.69 บาท
ต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู่ที่
0.59 บาทต่อหุ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันและของเฉพาะบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ตามล�ำดับ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส� ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ� ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท� ำขึ้น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขายสินค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�ำนวนรวม 42,409 ล้านบาท และ 38,027 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 79 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดค้างช�ำระของกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจ�ำนวนรวม 4,602 ล้านบาท และ 3,811 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ข) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 14  กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เป็นจำ�นวนเงิน 15,840 ล้านบาท และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำ�นวนเงิน
13,786 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงิน 294 ล้านบาท และ 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
(และการได้รบั ผ่อนผันจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินสำ�หรับการไม่สามารถปฏิบตั เิ งือ่ นไขดังกล่าว) ตามสัญญากูย้ มื เงิน และการจัดการกับเงินทุนหมุนเวียน
ที่ต้องการ สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำ�ให้เกิดความไม่แน่นอนในการจัดการโครงสร้างทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้จัดท�ำขึ้น
โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน วงเงินสินเชื่อและ
รวมถึงการจัดท�ำตารางการจ่ายช�ำระเงินกูย้ มื ใหม่ จากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินและเงินทุนจากการเพิม่ ทุนและผูร้ ว่ มทุนอืน่ ทีจ่ ะได้รบั ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไป (ความจ�ำเป็นของการใช้เงินลงทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)

(สุรีรัตน์ ทองอรุณแสง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2556
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
ลูกหนี้การค้า
5, 7
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
สินค้าคงเหลือ
4, 8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

242,137,778
5,946,178,433
2,299,627,303
21,614,642,763
1,742,921,276
1,183,130,464
33,028,638,017

168,972,867
5,239,820,058
657,303
25,177,544,379
855,790,879
31,442,785,486

61,448,751
3,851,839,645
158,199,721
16,300,907,669
573,786,307
1,343,128,679
22,289,310,772

27,365,829
2,910,740,874
801,943,433
19,514,776,539
333,214,798
23,588,041,473

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
9
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
10
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11
เงินมัดจ�ำเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4, 12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

3,499,195,864
51,861,354,984
72,104,862
58,636,322
55,491,292,032
88,519,930,049

4,683,313,931
20,248,305
50,148,668,232
40,221,191
28,419,083
54,920,870,742
86,363,656,228

520,105,735
24,080,276,336
3,159,668,346
16,749,475,544
37,036,928
7,240,116
44,553,803,005
66,843,113,777

12,534,552,269
4,502,797,025
17,513,577,566
39,896,584
6,780,012
34,597,603,456
58,185,644,929

หมายเหตุ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

25,308,702,846
11,837,700,764
386,873,467

22,838,581,474
10,684,521,525
1,458,949,484

16,122,282,982
9,488,739,930
167,735,869

16,683,917,377
6,363,294,173
35,499,101

2,265,509,210

1,422,914,092

2,207,073,087

1,282,304,137

46,848,337

4,647,669

-

-

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
14
เจ้าหนี้การค้า
5, 15
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5, 14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
14
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
14
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
14
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
31
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
4
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
16
รวมหนี้สินหมุนเวียน		

4,966,327
788,290,541

5,589,442
315,843,658

3,962,784
-

4,737,588
-

98,021,120
11,835,195
3,499,595
6,062,691,628
46,814,939,030

11,835,195
751,375,558
37,494,258,097

11,835,195
1,008,556,448
29,010,186,295

11,835,195
238,369,964
24,619,957,535

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
14
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
14, 17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
14
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
14
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
18
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
4
หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
4
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

22,723,067,936
1,317,709,181
210,908,153
3,407,299
149,105,649
498,068,487
1,919,048,880
1,843,458
26,823,159,043
73,638,098,073

19,625,144,398
9,498,879
6,011,096
133,328,397
1,526,241,220
2,621,388,314
23,921,612,304
61,415,870,401

8,065,068,169
1,317,709,181
2,655,024
107,632,964
823,875
9,493,889,213
38,504,075,508

9,497,288,403
5,143,605
95,470,245
9,597,902,253
34,217,859,788

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

122

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
19
ทุนจดทะเบียน
39,867,778,559 20,434,108,235
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
27,080,630,230 18,184,108,235
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
19 (4,050,175,205) (1,238,241,813)
ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น
17
98,073,878
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
17
179,317,781
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
5,628,324,188
5,986,592,996
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
20
222,600,945
432,569,792
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
20
530,226,819
530,226,819
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
(15,697,628,825)
200,501,831
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		 13,991,369,811 24,095,757,860
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
890,462,165
852,027,967
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 14,881,831,976 24,947,785,827
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 88,519,930,049 86,363,656,228

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

39,867,778,559 20,434,108,235
27,080,630,230 18,184,108,235
(4,050,175,205) (1,238,241,813)
98,073,878
179,317,781
5,447,316,780
-

5,783,502,031
-

530,226,819
530,226,819
(946,352,014)
708,189,869
28,339,038,269 23,967,785,141
28,339,038,269 23,967,785,141
66,843,113,777 58,185,644,929
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2554

2555

2554

รายได้
รายได้จากการขาย
5, 28 60,091,875,621
รายได้จากการให้บริการ
5, 28
512,001,675
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
345,846,077
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4
807,540,275
รายได้เงินปันผล
5, 9
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
4
รายได้อื่น
5
154,004,390
รวมรายได้		 61,911,268,038

47,643,504,597
331,185,862
5,271,236,412
60,478,891
53,306,405,762

48,399,115,142
70,690,383
427,065,295
92,699,975
80,014,027
49,069,584,822

37,699,487,383
43,929,739
55,339,958
37,798,757,080

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
5, 8 71,675,266,666
ต้นทุนการให้บริการ
5
203,814,193
ค่าใช้จ่ายในการขาย
5, 22
336,622,346
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5, 23 1,582,058,617
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
5, 24
136,962,352
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
31
490,126,469
ต้นทุนทางการเงิน
5, 26 3,926,243,685
รวมค่าใช้จ่าย		 78,351,094,328

49,399,049,885
238,999,826
213,952,934
1,637,862,989
103,447,575
529,779,897
311,046,385
2,209,908,160
54,644,047,651

47,773,254,068
64,506,600
321,833,783
408,844,021
46,142,795
2,109,545,438
50,724,126,705

35,910,316,173
213,991,046
340,344,633
57,328,432
263,895,666
1,456,763,654
38,242,639,604

ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน - การบัญชี
ด้านผู้ลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
10
(987,604)
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		 (16,440,813,894)
กลับรายการภาษีเงินได้
27
600,909,769
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี		 (15,839,904,125)

(129,615,413)
(1,467,257,302)
538,591,052
(928,666,250)

(1,654,541,883)
(1,654,541,883)

(443,882,524)
(443,882,524)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(15,902,844,877)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
62,940,752
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี		 (15,839,904,125)

(980,773,237)
52,106,987
(928,666,250)

(1,654,541,883)
(1,654,541,883)

(443,882,524)
(443,882,524)

หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น						
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
29
(0.83)
(0.06)
(0.09)
(0.03)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

ขาดทุนส�ำหรับปี
(15,839,904,125)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
(209,968,847)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
12
(368,261,116)
ตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีการตีราคา
(4,714,221)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี		
(582,944,184)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		 (16,422,848,309)

(928,666,250)

(1,654,541,883)

(443,882,524)

433,103,730
(303,548,047)
129,555,683
(799,110,567)

(336,185,251)
(336,185,251)
(1,990,727,134)

(270,977,649)
(270,977,649)
(714,860,173)

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(16,471,082,532)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
48,234,223
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		 (16,422,848,309)

(836,511,025)
37,400,458
(799,110,567)

(1,990,727,134)
(1,990,727,134)

(714,860,173)
(714,860,173)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
ทุนที่ได้รับจาก
สิทธิแปลง
(ส่วนตํ่า)
การซื้อคืน
สภาพหุ้นกู้เป็น
กว่ามูลค่าหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญ
ด้อยสิทธิจาก
ผู้ถือหุ้น
ส�ำรองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ ของบริษัท
จากการตีราคา อื่นของส่วน
สินทรัพย์
ของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

200,501,831

432,569,792

5,986,592,996

6,419,162,788 24,095,757,860

852,027,967 24,947,785,827

530,226,819

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		 18,184,108,235 (1,238,241,813)

-

(799,110,567)

37,400,458

-

(928,666,250)
129,555,683

(24,500,017)

(24,500,017)

(24,500,017) 5,991,366,405

6,015,866,422

-

52,106,987
(14,706,529)

839,127,526 19,755,529,989

ส่วนของส่วนได้
เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

หน่วย : บาท

รายการกับผู้ถือหุ้น
ที่บันทึกโดยตรงเข้า
		 ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
19 5,082,828,235 933,038,187
- 6,015,866,422
เงินปันผลจ่ายใน
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม
รวมรายการกั บผู้เป็นเจ้าของ
ที่บันทึก โดยตรง
		 เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		 5,082,828,235 933,038,187
- 6,015,866,422
														
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน)
- (980,773,237)
- (980,773,237)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
433,103,730 (288,841,518) 144,262,212
144,262,212
รวมก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		
- (980,773,237) 433,103,730 (288,841,518) 144,262,212 (836,511,025)

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554											
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มก ราคม 2554		 13,101,280,000 (2,171,280,000)
530,226,819 1,181,275,068
(533,938) 6,275,434,514 6,274,900,576 18,916,402,463

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ส่วนตํ่ากว่า
มูลค่าหุ้น

ทุนที่ได้รับ
สิทธิแปลง
จากการซื้อคืน สภาพหุ้นกู้เป็น
หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญ
ด้อยสิทธิจาก
ผู้ถือหุ้น
ส�ำรองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ ของบริษัท
จากการตีราคา อื่นของส่วน
สินทรัพย์
ของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส่วนของส่วนได้
เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

179,317,781

98,073,878

98,073,878

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		 27,080,630,230 (4,050,175,205)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

179,317,781

-

-

(113,489,665)

98,073,878

-

311,090,565
(18,283,119)

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน)
    ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปี		

รายการกั บผู้ถือหุ้น
ที่บันทึก โดยตรง
		 เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ
17
เพิ่มหุ้นสามัญ
17, 19 8,896,521,995 (2,811,933,392)
ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อยสิทธิ
17
เงินปันผลจ่ายในส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ
ที่บันทึกโดยตรงเข้า
		 ส่วนของผู้ถือหุ้น		 8,896,521,995 (2,811,933,392)
-

-

-

-

530,226,819 (15,697,628,825)

- (15,898,130,656)

- (15,902,844,877)
4,714,221

-

-

-

-

222,600,945

(209,968,847)

(209,968,847)

-

-

-

-

5,628,324,188

(358,268,808)

(358,268,808)

-

-

-

-

6,361,980,262

-

(15,415,787)

311,090,565
6,066,305,484

5,850,925,133 13,991,369,811

(568,237,655) (16,466,368,311)

- (15,902,844,877)
(568,237,655) (563,523,434)

-

-

-

-

(9,800,025)

(15,415,787)

311,090,565
6,066,305,484

890,462,165 14,881,831,976

48,234,223 (16,418,134,088)

62,940,752 (15,839,904,125)
(14,706,529) (578,229,963)

(9,800,025) 6,352,180,237

(9,800,025)

-

-

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555														
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		 18,184,108,235 (1,238,241,813)
530,226,819
200,501,831
432,569,792 5,986,592,996 6,419,162,788 24,095,757,860
852,027,967 24,947,785,827

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
ทุนที่ได้รับ
(ส่วนตํ่า) กว่า จากการซื้อคืน
มูลค่าหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

สิทธิ
แปลงสภาพ
หุ้นกู้เป็น
หุ้นสามัญ
ส�ำรองตาม
กฎหมาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ
(ขาดทุนสะสม) จากการตีราคา อื่นของส่วนของ
สินทรัพย์
ผู้ถือหุน้

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

-   
-   
-

-   
-   
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			 18,184,108,235 (1,238,241,813)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ขาดทุน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี			
-

-   
-   
-

-

-   
-   
-

530,226,819

708,189,869 5,783,502,031 5,783,502,031 23,967,785,141

-    (443,882,524)
-   
-    (443,882,524)
-   
-    (270,977,649) (270,977,649) (270,977,649)
- (443,882,524) (270,977,649) (270,977,649) (714,860,173)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554			 13,101,280,000 (2,171,280,000)
- 530,226,819 1,152,072,393 6,054,479,680 6,054,479,680 18,666,778,892
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
19 5,082,828,235 933,038,187
-   
-   
-   
-   
-   
- 6,015,866,422
รวมรายการกั บผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น			 5,082,828,235 933,038,187
- 6,015,866,422

ผู้ถือหุ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนตํ่ากว่า
มูลค่าหุ้น

ทุนที่ได้รับ
จากการซื้อคืน
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

สิทธิ
แปลงสภาพ
หุ้นกู้เป็น
หุ้นสามัญ
ส�ำรองตาม
กฎหมาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุน รวมองค์ประกอบ
(ขาดทุนสะสม) จากการตีราคา อื่นของส่วนของ
สินทรัพย์
ผู้ถือหุน้

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

98,073,878

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			 27,080,630,230 (4,050,175,205)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ขาดทุน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี			

179,317,781

-

530,226,819

(946,352,014) 5,447,316,780 5,447,316,780 28,339,038,269

- (1,654,541,883)
- (1,654,541,883)
- (336,185,251) (336,185,251) (336,185,251)
- (1,654,541,883) (336,185,251) (336,185,251) (1,990,727,134)		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555			 18,184,108,235 (1,238,241,813)
- 530,226,819 708,189,869 5,783,502,031 5,783,502,031 23,967,785,141 		
		
รายการกั บผู้ถือหุ้นที่บันทึก โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
17
- 311,090,565
- 311,090,565
เพิ่มหุ้นสามัญ
17, 19 8,896,521,995 (2,811,933,392)
- (18,283,119)
- 6,066,305,484
ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
17
98,073,878 (113,489,665)
(15,415,787)
รวมรายการกั บผู้เป็นเจ้าของที่บันทึก โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น			 8,896,521,995 (2,811,933,392) 98,073,878 179,317,781
- 6,361,980,262

ผู้ถือหุ้น
ก� ำ ไร (ขาดทุน) สะสม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมด�ำเนินงาน						
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี
(15,839,904,125)
(928,666,250) (1,654,541,883)
(443,882,524)
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
2,013,076,067
955,754,100
687,541,812
512,406,090
ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
973,309
927,231
973,309
927,231
ต้นทุนทางการเงิน
3,926,243,685
2,209,908,160
2,109,545,438
1,456,763,654
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(62,997,996)
28,145,996
(68,070,896)
128,384,355
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
146,309,486
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
(692,941,144) 1,083,526,852
(296,919,072)
415,401,511
ตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
2,339,250
2,339,250
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
18,145,810
16,525,518
12,897,603
11,751,587
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
490,126,469
311,046,385
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(807,540,275)
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7,750,765
10,808,901
10,639,187
11,860,030
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
987,604
129,615,413
เงินปันผลรับ
(92,699,975)
(43,929,739)
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
4
- (5,271,236,412)
กลับรายการภาษีเงินได้
(600,909,769)
(538,591,052)
(11,400,680,114) (1,989,895,908)
709,365,523
2,052,021,445

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน						
ลูกหนี้การค้า
(849,485,239) (2,183,400,676)
(941,098,771)
7,857,341
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(2,298,970,000)
278,120
334,043,712
(715,524,599)
สินค้าคงเหลือ
4,255,842,760 (6,220,358,520) 3,510,787,942 (5,727,597,530)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(948,296,134)
(332,316,781)
(301,737,245)
98,645,569
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(511,861,524)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(30,217,239)
(31,760,012)
(460,104)
(323,834)
เจ้าหนี้การค้า
1,213,005,924
7,416,550,286
3,185,272,442
3,109,768,005
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
338,182,383
(25,821,332)
130,904,484
(34,384,521)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5,182,162,701
259,536,176
671,827,231
(199,682,784)
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
(122,611,338)
(184,378,134)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
523,662
823,875
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
(2,368,558)
(3,101,970)
(734,884)
(2,580,179)
จ่ายภาษีเงินได้
(22,891,004)
(18,624,727)
(3,547,150)
(973,309)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมด�ำเนินงาน		 (4,685,802,196) (3,313,293,478) 6,783,585,531 (1,412,774,396)
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
ลงทุนในบริษัทย่อย
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ
4
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- (11,236,024,067) (11,895,425,900)
(767,623,571)
(5,053,539,083) (4,797,791,804)
(191,297,266)
(193,873,066)
- (20,486,777,113)
(48,427,926)
(4,162,821)
(6,927,976)
(4,158,421)
15,144,321
2,688,218
1,171,963
1,595,327
92,699,975
43,929,739
378,493,300
(844,981,700)
(4,708,329,388) (26,898,648,791) (11,340,377,371) (12,047,932,321)
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
14
จ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
14
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
14
เงินสดรับจากการน�ำสินทรัพย์ไปท�ำสัญญาขาย
และเช่ากลับคืน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ		
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
6
รายการไม่เป็นเงินสดที่ส�ำคัญ
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
เปลี่ยนค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

   
5,945,870,357

6,099,393,882

5,945,870,357

6,099,393,882

(13,876,754)
(3,790,684,020)

(83,527,460)
(2,032,053,279)

(13,876,754)
(1,973,957,801)

(83,527,460)
(1,414,725,179)

2,470,121,372 10,232,712,609
1,961,332,906
1,410,258,400
(3,371,591,306)
4,980,386,709 22,079,996,095
(688,300,711) (7,007,598,938)
(488,005,765)
275,999,857

15,278,325

(39,537,818)
(13,035,985)
2,250,000,000
(501,567,123)
(1,045,637)
(9,800,025)
(24,500,017)
9,467,307,807 30,188,917,867

(561,634,395) 4,086,048,512
- 11,790,830,000
(546,972,500) (6,864,575,000)
(180,500,000)
-

-

(5,941,385)
(3,207,321)
2,250,000,000
(501,567,123)
(1,045,637)
4,590,874,762 13,429,737,434

73,176,223

(23,024,402)

34,082,922

(30,969,283)

(11,312)
168,972,867

22,641,158
169,356,111

27,365,829

58,335,112

242,137,778

168,972,867

61,448,751

27,365,829

279,920,848
50,766,051
152,595,000

24,986,330
967,994
-

2,678,000
2,548,516
309,700,000
152,595,000

8,582,557
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ

หน้า

หมายเหตุ

รายการ

หน้า

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
การซื้อธุรกิจ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

133
133
135
143
144
152
152
154
154
156
160
161
165
166
172
173
173

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
ส�ำรอง
รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทีย่ งั ไม่ได้ใช้

175
177
178
178
180
180
181
182
182
183
183
185
186
191
193
194
195

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

1.

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9
หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเทศไทย บริษทั บริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันซึง่ ต่อไปนี้
รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนกันยายน 2537
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา
จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 22.42 เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย)
Vanomet Holding AG (ถือหุน้ ร้อยละ 21.01 เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และบริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 10.92 เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย)
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก เกี่ ย วกั บ การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการ
ทีค่ วบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10

2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงิ น นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ

ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 เป็ น ต้ น ไป และไม่ ไ ด้ มี ก ารน� ำ มาใช้ ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ
งบการเงิ น นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและ
ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 34

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตาม
ราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการทีส่ ำ� คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดังต่อไปนี้
• สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำ
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
• ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรแสดงด้วยราคายุติธรรม

(ค) สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท
ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้แสดงเป็นหลักพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น นี้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนด
นโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจาก
ที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้ อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท� ำ
งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับ
การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประมาณความไม่ แ น่ น อนและ
ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดนโยบายการบั ญ ชี มี ผ ล
กระทบส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วย
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

		

ผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน

กลุม่ บริษทั มีขาดทุนสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 15,840 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (2554: 6,200 ล้านบาท
(ไม่รวมก�ำไรจากการซื้อธุรกิจจ�ำนวนเงิน 5,271 ล้านบาท)) และ
ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 13,786 ล้านบาท (2554: 4,641
ล้ า นบาท (ไม่ ร วมเงิ น กู ้ ยื ม ด้ อ ยสิ ท ธิ จ ากบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
จ�ำนวนเงิน 1,410 ล้านบาท))
ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อสินทรัพย์และธุรกิจ
SSI Teesside (เดิมชื่อ Teesside Cast Products) จาก Tata Steel
UK Limited โดยมีสนิ ทรัพย์ทรี่ ะบุได้เป็นจ�ำนวนเงิน 684 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (20,487 ล้านบาท) บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อสนับสนุนการซื้อ
ธุรกิจและการด�ำเนินการตามแผนการเริม่ ผลิตใหม่เกีย่ วกับโครงการ
ปรับปรุงทรัพย์สินเดิม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
ประเภทเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ได้หยุดด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ปี
2553 โดยโรงงาน SSI Teesside สามารถเริ่มด�ำเนินการผลิตเต็ม
รูปแบบได้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ซึ่งล่าช้ากว่าก�ำหนดการเดิม
และในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ราคาตลาดเหล็ก
ของโลกได้ลดลงอย่างมาก และมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท ความส�ำเร็จของ
การซือ้ กิจการ การเลือ่ นก�ำหนดการของแผนการกลับมาเริม่ ผลิตใหม่
และความเคลื่อนไหวของราคาตลาดของเหล็ก มีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องและผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั อย่างมีสาระส�ำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (1) บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด ได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำ�นวน
75 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,312 ล้านบาท) จากบริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งมีการขยายวันครบ
กำ�หนดชำ�ระไปถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 (ต่ อ มาภายหลั ง
ในเดือนมกราคม 2556 วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ได้รับการขยาย

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การซื้อธุรกิจ
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ระยะเวลาออกไปอีกครั้งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556) และได้รับ
วงเงิ น กู้ จ ากธนาคารที่ ส นั บ สนุ น ทางการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท
รวมจำ�นวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐ (5,857 ล้านบาท) โดยเป็นวงเงิน
กูร้ ะยะยาว 90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ การลงทุนปรับปรุงเตาถลุงและ
วงเงินกู้ระยะสั้นจำ�นวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ (2) บริษัทได้ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิจำ�นวนเงิน 2,250 ล้านบาท
ในการนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฝ่ายบริหารของ
กลุม่ บริษทั ประกาศแผนการเพิม่ เงินทุนและจัดโครงสร้างทางการเงิน
แบบเบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น ใน
ระยะยาว แผนการดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย การระดมทุ น จาก
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอื่นๆ และการแก้ไขเงือ่ นไขเงินกูย้ มื เดิม เพือ่ ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
(1) การด�ำเนินการร่วมกับ Vanomet Holding AG
(“Vanomet”) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท)
(2) เปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่บริษัทจ่าย
ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 125 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด
(3) เปลี่ยนสถานะวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ได้รับจาก
กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียน ตามรายละเอียดที่เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
(4) การซื้ อ คื น และการยกเลิ ก หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพ
ด้อยสิทธิตามรายละเอียดทีเ่ ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17 และการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่บริษัท สหวิริยา
อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวนประมาณ 31 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
(5) การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อระดมทุนไม่เกินมูลค่าซึ่งเทียบเท่า 413 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
กลุ่มบริษัทได้มีการด�ำเนินการโดยน�ำแผนดังกล่าว
ไปปฏิบัติแล้ว ดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(1) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 บริษัทและบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
กับ Vanomet โดย Vanomet ตกลงที่จะลงทุนในบริษัทและ/หรือ
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำ กัด ในวงเงินรวมไม่เกิน
170 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในบริษัทและการให้สินเชื่อการค้าแก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การทีบ่ ริษทั จะด�ำเนินการเพิม่ ทุน และกลุม่ เจ้าหนีล้ ำ� ดับแรกยินยอม
ที่จะไม่เรียกช�ำระหนี้ที่มีอยู่ของบริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด คืนก่อนก�ำหนด ตลอดระยะเวลาการเพิม่ ทุนของ
บริษัท (ซึ่งต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2555) พร้อมทั้งยินยอมที่จะขยายระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้ยืม
บางส่วนที่ถึงก�ำหนดในระหว่างปี 2555 ของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เพือ่ ให้สอดคล้องกับประมาณการกระแสเงินสด
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
(2) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ระยะยาวและธนาคารผู้ให้เงิน
กูย้ มื หมุนเวียนเพือ่ ตกลงแผนการจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่ธนาคาร
ผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14
(3) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ลงนามใน
ข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจกับ JFE Steel Corporation (“JFE”) และ
Marubeni-Itochu Steel Inc. (“MISI”) โดย JFE และ MISI ตกลงทีจ่ ะ
ลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในจ�ำนวนรายละ 25 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ซึ่ ง บริ ษั ท ทั้ ง สองได้ ล งทุ น ในหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท แล้ ว ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 33
(4) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได้ด� ำ เนินการ
เปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด แล้ว
(5) วันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทได้น�ำเงินจาก
การเพิ่มทุนของบริษัทจากบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด ไปด�ำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท
จาก Vanomet AG จ�ำนวน 600,000 หน่วย และด�ำเนินการยกเลิก
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ
(6) บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด เพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่บริษัท สหวิริยา อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด พร้อมดอกเบีย้ ค้างจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 32.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริษัทได้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Vanomet ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
และบุคคลในวงจ�ำกัดเป็นจ�ำนวน 5,946 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ยัง
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพิ่มทุน ซึ่งไม่สามารถแล้วเสร็จได้ภายใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ตามที่ก�ำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ผูใ้ ห้เงินกูย้ มื
หมุนเวียนได้ให้คำ� ยินยอมทีจ่ ะขยายเวลาการด�ำเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัท
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ธนาคารเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั
การสนับสนุนทางการเงินต่อไป รวมถึงการชี้แจงกับธนาคารอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้ทราบผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินและแนวโน้ม
ของกลุ่มบริษัท
ความไม่ แ น่ น อนที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น อาจมี ผ ลกระทบ
ต่ อ การได้ รั บ คื น มาของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ในงบการเงินของบริษทั (จ�ำนวนเงิน
23,801 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ด�ำเนินงานที่
SSI Teesside (จ�ำนวนเงิน 44,382 ล้านบาท) ทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงิน
รวมของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสภาพคล่องและ
กระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั ส�ำหรับภาระผูกพันทางการเงินทัง้ หมด
ในงบการเงินรวมนี้ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงอันอาจมีขึ้นหากผล
ของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
หรือธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ไม่สามารถ
ท�ำก�ำไรได้ตามแผน หรือหากขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือไม่ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินต่อไปจากธนาคาร

3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบั ญ ชี ที่ น� ำ เสนอดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ ถื อ ปฏิ บั ติ
โดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม

งบการเงิ น รวมประกอบด้ ว ยงบการเงิ น ของบริ ษั ท
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั ”) และส่วนได้เสียของกลุม่ บริษทั ในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
		 การรวมธุรกิจ
กลุม่ บริษทั บันทึกบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจตามวิธซี อื้
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อำ�นาจในการกำ�หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดำ�เนินงานของกิจการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอำ�นาจในการควบคุม
กลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งนำ�สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น มารวมใน
การพิ จ ารณา วั น ที่ ซื้ อ กิ จ การคื อ วั น ที่ อำ�นาจในการควบคุ ม นั้ น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ได้ถกู โอนไปยังผูซ้ อื้ การกำ�หนดวันทีซ่ อื้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับ
การโอนอำ�นาจควบคุ ม จากฝ่ า ยหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ต้ อ งใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อื้ โดยวัดจากมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ซึ่ ง รวมถึ ง การรั บ รู ้ จ� ำ นวน
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ในผู ้ ถู ก ซื้ อ หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ธิ
(มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
ซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ต ้ อ งวั ด ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุม่ บริษทั
ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทน
โครงการของผู ้ ถู ก ซื้ อ เมื่ อ รวมธุ ร กิ จ หากการรวมธุ ร กิ จ มี ผ ลให้
สิ้ น สุ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องโครงการเดิ ม ระหว่ า งกลุ ่ ม บริ ษั ท และ
ผู้ถูกซื้อให้ใช้ราคาที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจาก
สิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมี ก ารออกโครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์
(โครงการทดแทน) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ โครงการที่ พ นั ก งาน
ของผู้ถูกซื้อถืออยู่ (โครงการผู้ถูกซื้อ) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต
ผู้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การท�ำงานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึง่ รวมอยูใ่ นสิง่ ตอบแทน
ที่โอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ของบริ ษั ท ที่ ถู ก ซื้ อ ที่ รั บ มาจาก
การรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีป่ รึกษาอืน่ ๆ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้
		

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุม
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม
ของบริษทั ย่อย งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
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นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตาม
ความจำ�เป็ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น นโยบายเดี ย วกั น กั บ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำ�ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
		

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น เป็ น กิ จ การที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท
มีส่วนร่วมในการควบคุมการด�ำเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
และในการตัดสินใจทางการเงินและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น บั น ทึ ก ใน
งบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสีย
ของบริ ษั ท ที่ ถู ก ลงทุ น ) โดยรั บ รู ้ ร ายการเริ่ ม แรกด้ ว ยราคาทุ น
รวมถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การซื้ อ ที่ เ กิ ด จากการท� ำ รายการ
ดังกล่าว
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก�ำไร
หรือขาดทุนและก� ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่ถูกลงทุน
ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกัน
กับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ จนถึง
วั น ที่ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นั้ น สิ้ น สุ ด ลง เมื่ อ ส่ ว นแบ่ ง
ผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับมีจ�ำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัท
ที่ ไ ปลงทุ น นั้ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องส่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ่ม บริ ษั ท
จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป
เว้นแต่กรณีทกี่ ลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงิน
เพื่อช�ำระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน
		

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม
รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุม่ ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการกับกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย
ในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง แต่เท่าทีเ่ มือ่ ไม่มหี ลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบั ญ ชี ที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และเป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึก
ในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการ
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
		

กิจการในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ของกิจการในต่างประเทศแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่ า ความนิ ย มและรายการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ที่ เ กิ ด จากการซื้ อ กิ จ การในต่ า งประเทศ แปลงค่ า เป็ น เงิ น บาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จา่ ยของกิจการในต่างประเทศ แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการแปลงค่าบันทึก
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้น
ออกไป
เมื่อมีการช�ำระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้
หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้
คาดหมายว่ า จะมีแผนการช�ำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่า
จะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
จากรายการทางการเงิ น ดั ง กล่ า วจะถู ก พิ จ ารณาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถกู น�ำมาใช้
เพือ่ จัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้
เพือ่ ค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ทไี่ ม่เข้าเงือ่ นไขการก�ำหนดให้
เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า
		 การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่จะมีในอนาคต
ก�ำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกใช้ใน
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การป้องกันความเสีย่ งของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่ารายการ
ที่คาดไว้เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับ
การรั บ รู ้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น รายการดั ง กล่ า วจะได้ รั บ
การแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
และได้ รั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ ว ยสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญา
		

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ผลต่างที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่ได้รับ
การป้องกันความเสี่ยงนั้น ในกรณีของสัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ย
ล่วงหน้า จ�ำนวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�ำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็น
ก�ำไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุ
ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินโดยการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
หรือดอกเบีย้ จ่าย ในกรณีของสัญญาซือ้ อัตราดอกเบีย้ ชนิดสามารถ
เลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็น
สินทรัพย์อนื่ หรือหนีส้ นิ อืน่ ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตัดบัญชี
เป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดประกอบด้ ว ย
ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้อง
ช� ำ ระคื น เมื่ อ ทวงถามถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น แสดงในราคาตาม
ใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ประเมิ น โดยการวิ เ คราะห์
ประวั ติ ก ารช� ำ ระหนี้ และการคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ การช� ำ ระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้ น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ ค� ำ นวณโดยใช้ วิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น�้ ำ หนั ก สิ น ค้ า ส� ำ เร็ จ รู ป และลู ก รี ด (ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
อะไหล่และวัสดุ) ค�ำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้า
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ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ซื้ อ ต้ น ทุ น ในการดั ด แปลงหรื อ ต้ น ทุ น อื่ น
เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้า
ส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า รวมการ
ปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงระดับ
ก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้
จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการขาย

(ช) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก
ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ จ ะได้ รั บ คื น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขายมากกว่ า มาจากการใช้
สินทรัพย์นนั้ ต่อไป จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายสินทรัพย์
(หรือส่วนประกอบของกลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิก) วัดมูลค่าด้วยจ�ำนวน
ที่ ต�่ ำ กว่ า ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น
ในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับกลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิก
น�ำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นอันดับแรก แล้วจึงปันส่วน
ให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้น
ไม่ ป ั น ส่ ว นรายการขาดทุ น ให้ กั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ และสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ส� ำ หรั บ การลดมู ล ค่ า
ในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลัง
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ผลก�ำไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

(ซ) เงินลงทุน
		

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท บั น ทึ ก บั ญ ชี โ ดยใช้ วิ ธี
ราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวน
เงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วน
ของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุน
ที่ ถื อ อยู ่ การค�ำ นวณต้นทุนส�ำ หรับเงินลงทุนที่จ�ำ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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(ฌ) สัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทน
จากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้
เป็นรายได้โดยทันที แต่กลุม่ บริษทั บันทึกรับรูเ้ ป็นรายการรอตัดบัญชี
และทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�ำนวนเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่า
ที่จ่ายช�ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วน
ที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ
ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้
ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
		

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดิน อาคารและ
เครื่องจักรที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่า
ยุตธิ รรมซึง่ ก�ำหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ทมี่ อี ยูจ่ ริง
ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่ค�ำนวณจาก
มูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังจากนัน้ และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา
ของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ
ที่ พ ร้ อ มจะใช้ ง านได้ ต ามความประสงค์ ต้ น ทุ น ในการรื้ อ ถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม
นอกจากนี้ ต้นทุนอาจรวมถึงก� ำไรหรือขาดทุนจากการป้องกัน
ความเสี่ ย งกระแสเงิ น สดจากการซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ถูกโอนจากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถ
ท� ำ งานได้ โ ดยปราศจากลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ นั้ น ให้ ถื อ ว่ า ลิ ข สิ ท ธิ์
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์คอื ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่าย
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กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิ
เป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคา
ใหม่ จ� ำ นวนเงิ น ที่ บั น ทึ ก อยู ่ ใ นส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาของ
สินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสม
		

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยง
และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
ได้ ม าโดยท� ำ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น บั น ทึ ก เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ด ้ ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน และส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพือ่ ท�ำให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส� ำหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
		

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดำ� เนินการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในการประเมิน
ราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์สว่ นทีต่ เี พิม่ ขึน้ จะบันทึกไปยังก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” ในองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นกรณีทเี่ คย
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรูข้ าดทุนในก�ำไรหรือขาดทุน
ของสินทรัพย์ชนิ้ เดียวกันนัน้ แล้ว ในกรณีทมี่ ลู ค่าของสินทรัพย์ลดลงจาก
การตีราคาใหม่จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
- ส่วนการผลิต
- ส่วนงานผลิตถ่าน Coke
- ส่วนงานผลิตเหล็ก
- ส่วนการบริการ
- เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
เรือลากจูง
โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

139

จ�ำนวนทีล่ ดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยบันทึก
ไว้ครั้งก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น
ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่าง
ระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคา
ของสิ น ทรั พ ย์ ใ นราคาทุ น เดิ ม และโอนโดยตรงไปก� ำ ไรสะสม
ในกรณีที่มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�ำไรสะสม
และไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก
ตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		

ค่าเสื่อมราคา
ค่ า เสื่ อ มราคาค� ำ นวณจากมู ล ค่ า เสื่ อ มสภาพของ
รายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอืน่ หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

5 ปี
5 และ 10 ปี
20 ปี
ตามหน่วยของผลผลิต
20 ปี
20 ปี
5 - 10 ปี
3 - 10 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี
5, 20 และ 27 ปี
5 และ 30 ปี
5 - 17 ปี
5 ปี
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กลุม่ บริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ซื้ อ มาและมี อ ายุ
การใช้งานจ�ำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
		

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยม
และตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในรั บ รู ้ ใ นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น
เมื่อเกิดขึ้น
		

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
จ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึง่ ไม่รวมค่าความนิยม โดยเริม่ ตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะ
เวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ส�ำหรับปีปจั จุบนั และปีเปรียบเทียบ
แสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5 - 10 ปี

วิธกี ารตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฏ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษทั ได้รบั การทบทวน
ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ส� ำ หรั บ ค่ า ความนิ ย มและสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า รั บ รู ้ เ มื่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือ่ มีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนจี้ ะรับรูใ้ นส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจน
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
		

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้จนกว่า
จะครบก� ำ หนดและลู ก หนี้ ที่ บั น ทึ ก โดยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ�ำ หน่ า ย
ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส�ำหรับ
ลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงิน
ส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ช่
สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ
กระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อั ต ราคิ ด ลดก่ อ นคำ�นึ ง ภาษี เ งิ น ได้ เ พื่ อ ให้ ส ะท้ อ นมู ล ค่ า ที่ อ าจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สำ�หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดรั บ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ เกีย่ วข้องด้วย
		

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูก
กลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า
ที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก
โดยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ� ำ หน่ า ยและตราสารหนี้ ที่ จั ด ประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ เ ป็ น ตราสารทุ น ที่ จั ด ประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก� ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรม
หักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนีส้ นิ ภายหลังจากการบันทึกหนีส้ นิ
ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย จะบั น ทึ ก ต่ อ มาโดยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จำ�หน่ า ย
ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำ�หนดไถ่ถอน
จะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอน
ไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) และจะ
ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้อง
จ่ายสมทบเพิม่ เติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิน
จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ
		

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั ก งานนอกเหนื อ จากโครงการบ� ำ นาญ เป็ น
ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบนั
และงวดก่ อ น ซึ่ ง ผลประโยชน์ นี้ ไ ด้ คิ ด ลดกระแสเงิ น สดเพื่ อ ให้
เป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น และสุ ท ธิ จ ากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตร
ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนด
ใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท โดยค�ำนวณ
ตามวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ ก� ำ ไรขาดทุ น จาก
การประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ กลุม่ บริษทั
แสดงเจตนาผู ก พั น อย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การเลิ ก จ้ า ง และไม่ มี

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะยกเลิ ก มี ร ายละเอี ย ดอย่ า งเป็ น ทางการ
ทั้ ง การเลิ ก จ้ า งก่ อ นวั น เกษี ย ณตามปกติ หรื อ การสนั บ สนุ น
การออกจากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทเสนอให้มีการออกจากงานโดยสมัครใจ
และมีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รบั การตอบรับข้อเสนอนัน้ และสามารถ
ประมาณจ�ำนวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล
มี ก ารคิ ด ลดกระแสเงิ น สดหากระยะเวลาการจ่ า ยผลประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน
		

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานวัดมูลค่า
โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ท�ำงานให้
หนี้ สิ น รั บ รู ้ ด ้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยช� ำ ระส� ำ หรั บ
การจ่ า ยโบนั ส เป็ น เงิ น สดระยะสั้ น หรื อ การปั น ส่ ว นก� ำ ไร หาก
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน
ที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีต
และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ก็ ต่ อ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท มี
ภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้ อันเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด
ทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ นิ ประมาณการหนีส้ นิ
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
		

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทและตามที่
กฎหมายที่ก�ำหนด
		 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบ
หรือก่อให้เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือ
ก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท
พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการตามข้อผูกพัน
ในสัญญา การประมาณค่าใช้จา่ ยรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุน
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ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อด�ำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า กลุ่มบริษัท
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ใน
สัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

(ด) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการค้า
		

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้
กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุม
หรื อ บริ ห ารสิ น ค้ า ที่ ข ายไปแล้ ว นั้ น หรื อ มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี
นัยส�ำคัญในการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง
รับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
		

เงินปันผลรับ
เงิ น ปั น ผลรั บ บั น ทึ ก ในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ในวั น ที่
กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
		

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ต) ต้นทุนทางการเงิน

ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ประกอบด้ ว ยดอกเบี้ ย จ่ า ยของ
เงิ น กู ้ ยื ม และประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่
ผ่ า นไป และสิ่ ง ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายขาดทุนจากมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า)
และขาดทุนจากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ถ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

142

ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า
ทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่ า เช่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้ อ งน� ำ มารวมค� ำ นวณจ� ำ นวน
เงิ น ขั้ น ต�่ ำ ที่ ต ้ อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที่ ค งเหลื อ ของสั ญ ญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
		

การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่า
ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วน
ประกอบหรือไม่ กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในการใช้
สินทรัพย์ ถ้าทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลง
ใหม่ กลุ่ ม บริ ษั ท แยกค่ า ตอบแทนสำ�หรั บ สั ญ ญาเช่ า และส่ ว น
ที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก
หากกลุ่ ม บริ ษั ท สรุ ป ว่ า เป็ น สั ญ ญาเช่ า การเงิ น แต่ ไ ม่ ส ามารถ
แบ่งแยกจำ�นวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินในจำ�นวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำ�นวนหนี้สินจะลดลงตามจำ�นวน
ที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ท) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันซึ่งได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ
โดยค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษี
ที่ ป ระกาศใช้ ณ วั น ที่ ร ายงาน ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง ผลกระทบของสถานการณ์ ท างภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมี
ดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เพี ย งพอสำ�หรั บ ภาษี เ งิ น ได้ ที่ จ ะจ่ า ยในอนาคต ซึ่ ง เกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมาย
ภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐาน
การประมาณการและข้ อ สมมติ ฐ าน และอาจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตัดสินใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำ�ให้
กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของ
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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(ธ) ก�ำไรต่อหุ้น

กลุม่ บริษทั แสดงก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและก�ำไรต่อหุน้
ปรับลดส�ำหรับหุน้ สามัญ ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหาร
ก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ�ำนวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปี ก�ำไรต่อหุ้น
ปรับลดค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ทีป่ รับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนักทีอ่ อกจ�ำหน่าย
และปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของ
ตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้น
ของพนักงาน
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การซื้อธุรกิจ
การซือ้ สินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้ซื้อธุรกิจของ SSI Teesside (เดิมชื่อ Teesside Cast
Products) โดยได้จา่ ยช�ำระเป็นเงินสดจ�ำนวน 684 ล้านเหรียญสหรัฐ
(20,487 ล้านบาท) การซื้อธุรกิจดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ เป็นผลให้เกิดการรับรู้ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจเป็นจ�ำนวนเงิน
5,271 ล้านบาท ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้
ณ วันทีซ่ อื้ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา แต่ละประเภท
ที่ส�ำคัญ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

มูลค่าที่รับรู้

ปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรม

ยอดตามบัญชี

สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้
ส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกซื้อ
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
รวมสิ่งตอบแทนในการซื้อ

5,912,161
24,529,041
(1,637,463)
(3,045,725)
25,758,014
100%
25,758,014
(5,271,237)
20,486,777

(1,026,376)
10,980,801
(1,637,463)
(3,045,725)
5,271,237

6,938,537
13,548,240
20,486,777

บริ ษั ท และบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จำ�กั ด
ได้เสร็จสิ้นการทบทวนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
เหล่านี้ ตามทีก่ ำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
โดยสรุปว่าไม่ มี ร ายการปรั บ ปรุ ง การรั บ รู้ มู ล ค่ า จากการทบทวน
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมตามทีเ่ ปิดเผยข้อมูลข้างต้น และได้บนั ทึกกำ�ไร
จากการซื้อธุรกิจ จำ�นวนเงิน 5,271 ล้านบาท ในปี 2554 และได้
ทำ�การปรับปรุงงบการเงินทุกงวดที่ได้นำ�มาไว้ก่อนหน้านี้

ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจเกิดจากราคาของโรงถลุงเหล็ก SSI
Teesside ทีบ่ ริษทั ซือ้ จากผูข้ ายนัน้ ต�ำ่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรมอยูจ่ ำ� นวนหนึง่
เมื่อเทียบกับมูลค่าของการลงทุน หากบริษัทต้องด�ำเนินการลงทุน
พัฒนาและก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในขนาดและคุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน
เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาตกลงกับผู้ขายได้ในราคาที่ต�่ำกว่า
และในขณะเดียวกันผูข้ ายธุรกิจมีความต้องการทีจ่ ะขายธุรกิจทีไ่ ม่ใช่
ธุรกิจหลักของกิจการอย่างเร่งด่วน
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
การเริ่ ม ผลิ ต ใหม่ ข องบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จ� ำ กั ด
ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการ
เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัท
มีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัท
ชื่อกิจการ
บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
Vanomet Holding AG
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มีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกัน
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การที่ ค วบคุ ม
ร่วมกันได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10
สำ�หรั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสำ�คั ญ และบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีดังนี้

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
สวิตเซอร์แลนด์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 22.42
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 21.01 และมีกรรมการ
ร่วมกันในบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.92 และมีกรรมการ
ร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด

ไทย

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด

ไทย
ไทย

บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ไทย
ไทย

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด

ไทย

บริษัท สห สเปเชียล สตีล จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท บี. พี. ไวร์ร็อท จ�ำกัด)
บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง จ�ำกัด

ไทย

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ำกัด

ไทย

บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท ประจวบบางสะพาน จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท ประจวบ เอส เอ็ม โอ จ�ำกัด)

ไทย
ไทย

ไทย

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ

ไทย

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท บางปะกงการโยธา จ�ำกัด
บริษัท สหโลจิสติกส์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ไทย
ไทย
ไทย

Sahaviriya Shipping Limited

ฮ่องกง

Sahaviriya Shipping UK Limited

อังกฤษ

Vanomet AG
Vanomet Finance AG
Vanomet International AG
Vanomet Asia AG
Atlantic Steel AG
ผู้บริหารส�ำคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด

สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย
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มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท
(ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ขายสินค้า

การให้บริการท่าเรือ

การให้บริการอื่น
รายได้เงินปันผล

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

• ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�ำหนดราคา
ตามอัตราที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ
งานซ่อมบ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา
• ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

• ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�ำหนดราคา
ตามอัตราที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รายได้จากการให้บริการและการให้บริการ
งานซ่อมบ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
รายได้อื่น

ซื้อสินค้า

รับบริการอื่น

รับบริการท่าเรือ

ค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริหาร

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน

• รายได้จากการขายเศษวัสดุก�ำหนดราคาขาย
ตามน�้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
• รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน
ในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
• รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�ำหนดราคา
ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับ
ลูกค้าทั่วไปส�ำหรับรายการประเภทเดียวกัน
• ซื้อลูกรีด ก�ำหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
• ค่าบริการงานซ่อมบ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา
ซ่อมบ�ำรุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

• ค่าบริการท่าเทียบเรือก�ำหนดราคาตามอัตรา
ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• ค่าบริการท่าเทียบเรือก�ำหนดราคาตามอัตรา
ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

146

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
• รายได้จากการขายเศษวัสดุก�ำหนดราคาขาย
ตามน�้ำหนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
• รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงร่วมกัน
• รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�ำหนดราคา
ตามราคาตลาด

• ค่าขนส่งสินค้าก�ำหนดราคาตามน�้ำหนักของสินค้า
และระยะทางตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
• ค่าเช่าคลังสินค้าก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
• ค่าบริการตัดเหล็กก�ำหนดราคาตามสัญญา
• ค่าเช่าที่พักพนักงานก�ำหนดราคาตามที่ตกลง
กับผู้ให้เช่าโดยก�ำหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

• ค่าขนส่งในประเทศก�ำหนดราคาตามน�ำ้ หนักของสินค้า
และระยะทางตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาขนส่ง
• ค่าเช่าส�ำนักงานก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
• ค่าเช่าที่พักพนักงานก�ำหนดราคาตามที่ตกลง
กับผู้ให้เช่าโดยก�ำหนดล่วงหน้าเป็นรายปี
• ค่าคอมมิชชั่นก�ำหนดราคาตามสัญญา
• ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก�ำหนดตาม
อัตราที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

บริษัทย่อย
ซื้อสินค้าและบริการ
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

-

-

23,661,627
20,999
92,700
18,883
-

539,921
43,930
5,080
1,638

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3,315,763
143,221
619,704
18,961
2,121

3,832,333
67,456
184,378
13,937
1,283

3,190,989
70,690
18,961
2,121

3,828,085
13,937
1,283

39,093,697*
22,555
34,453,323*
22,407
354,669
689,888*

26,629,580
15,836
146,627
98,636
198,674
32,072

34,836,048
7,864,664*
20,927
349,546
208,847*

26,629,553
146,315
97,299
195,867
-

134,976
1,952
34
136,962

101,646
1,769
32
103,447

44,587
1,533
23
46,143

55,914
1,392
22
57,328

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
หมายเหตุ : * รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท Vanomet

รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงไว้ข้างต้น ไม่รวมรายการขายทางอ้อมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ให้แก่บริษทั โดยผ่านบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ เป็นจ�ำนวน 12,404 ล้านบาท ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ได้ถกู ตัดรายการแล้ว
ในงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2555

2554

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
Vanomet AG
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ			

108,211
10,284

10,313

-

-

1,931,019
1,880,286
709,443
4,385
4,643,628
(41,708)
4,601,920

1,519,677
1,363,876
3,997
2,897,863
2,897,863

1,880,286
1,931,009
3,811,295
3,811,295

1,519,677
1,363,876
2,883,553
2,883,553

-

-

801
-

64
5,141
796,199

79

403

79

403

2,297,378
1,515
612
41
2
2,299,627

254
657

156,790
528
2
158,200

136
801,943

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
(เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจ�ำนวน 310 ล้านบาท
ในปี 2554)
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG (ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า)
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ำกัด
อื่นๆ
รวม			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

รายได้ค้างรับ
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

-

-

590

568

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

2,178

2,010

317

546

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
รวม			

3,957
6,215
150
12,500

3,365
3,283
119
8,777

3,957
6,215
150
11,229

3,365
3,283
119
7,881

-

-

520,106
520,106

-

บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

-

-

12,822
22,113

5,926
19,358

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง จ�ำกัด
อื่นๆ
รวม			

2,080,578
7,232
254
2,088,064

5,690
2,181
1,012
654
9,537

2,080,578
7,232
254
2,122,999

5,690
2,181
1,012
649
34,816

386,873
386,873

48,691
1,410,258
1,458,949

167,736
167,736

35,499
35,499

ลูกหนี้ระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
รวม			

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
รวม			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

-

-

21,095
26,332

8,823
11,580

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

266,250
56

254

56

29

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ำกัด
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
อื่นๆ
รวม			

39,250
28,037
23,280
20,363
4,783
3,082
1,369
403
386,873

12,904
918
32,921
1,371
323
48,691

39,250
28,037
23,261
20,363
4,783
3,082
1,145
332
167,736

12,878
918
1,157
114
35,499

-

1,410,258
1,410,258

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
รวม			

รายการเคลือ่ นไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

1,410,258
1,961,333
(3,371,591)
-

1,410,258
1,410,258

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554
-		-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในเดื อ นกั น ยายน ปี 2555 บริ ษั ท ส่ ง หนั ง สื อ ชี้ แ จงต่ อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 บริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า
Vanomet Holding AG (“Vanomet”) เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ของบริ ษั ท โดยมี จ� ำ นวนหุ ้ น รวม 2,801,063,841 หุ ้ น ทั้ ง นี้

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในอัตราร้อยละ 15.32 (ร้อยละ 21.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นผ่าน
ผู้รับฝากทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศของ Vanomet
จ�ำนวนหลายราย

รายการที่ส�ำคัญกับกลุ่มบริษัท Vanomet ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7,357,358
36,267,301

30,383,269

ยอดคงเหลือกับกลุ่มบริษัท Vanomet ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

Vanomet AG
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

สัญญาที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน
บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อเหล็กแท่งแบนกับบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ด้วยปริมาณซื้อขั้นต�่ำ  1,500,000 ตัน
ต่อปี หรือในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด มียอดขายเหล็กแท่งแบนรวมทัง้ สิน้ เป็นจ�ำนวน 2,500,000
เมตริกตันต่อปี เมื่อรวมยอดขายกับกิจการอื่นด้วย ด้วยราคาซึ่งเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงราคา
ซือ้ ขายในตลาดทัว่ ไป สัญญาซือ้ เหล็กแท่งแบน ดังกล่าว มีผลบังคับ
ใช้ในเดือนเมษายน 2555 และสิน้ สุดสัญญาในเดือนเมษายน 2562
(หรือ 7 ปี) ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยตกลงร่วมกัน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้สัญญานี้สิ้นสุดลง

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,369,706
5,199,082

3,790,236

สัญญาใช้บริการท่าเทียบเรือ
บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญาเพื่อใช้บริการท่าเทียบเรือ Redcar Bulk
Terminal Limited ซึ่งเป็นกิจการที่บริษัทย่อยมีอ�ำนาจควบคุมร่วม
แห่งหนึ่งด้วยปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าขั้นต�่ำ 10 ล้านตัน
ต่อปี ด้วยราคาซึ่งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดทั่วไป และบริษัทย่อยไม่มีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญาบริการนี้ได้
สัญญาใช้บริการซ่อมบ�ำรุง
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริษัทได้ทบทวนและแก้ไข
สัญญาการใช้บริการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี 2555 กับบริษัทย่อยแห่ง
หนึ่ง และมีมูลค่าลดลงเป็นจ�ำนวนเงินรวม 63 ล้านบาท เนื่องจาก
มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจ�ำนวนประมาณ 18 ล้าน
บาท จากบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม			

2555

2554

682
241,456
242,138

781
168,192
168,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
600
60,849
61,449

2554
713
26,653
27,366

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม			

7.

2555

2554

115,547
122,648
3,880
63
242,138

88,505
5,349
55,681
19,438
168,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
61,449
61,449

2554
27,366
27,366

ลูกหนี้การค้า
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี

หมายเหตุ

2555

5

4,643,628
1,732,668
6,376,296
(430,118)
5,946,178
146,309

2554
2,897,863
2,625,766
5,523,629
(283,809)
5,239,820
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
3,811,295
324,354
4,135,649
(283,809)
3,851,840
-

2554
2,883,553
310,997
3,194,550
(283,809)
2,910,741
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

153

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินวันครบก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
     6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินวันครบก�ำหนดช�ำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
    3 - 6 เดือน
     6 - 12 เดือน
มากกว่า 12  เดือน
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

4,142,524

1,541,837

3,811,295

1,532,346

250,976
8,770
144,789
96,569
4,643,628
(41,708)
4,601,920

1,353,945
1,010
1,071
2,897,863
2,897,863

3,811,295
3,811,295

1,351,207
2,883,553
2,883,553

494,634

2,336,187

40,545

27,188

683,737
198,508
68,065
287,724
1,732,668
(388,410)
1,344,258
5,946,178

5,770
283,809
2,625,766
(283,809)
2,341,957
5,239,820

283,809
324,354
(283,809)
40,545
3,851,840

283,809
310,997
(283,809)
27,188
2,910,741

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 ถึง 120 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินยูโร
รวม			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

4,192,484
1,346,055
795,759
41,998
6,376,296

3,236,046
662,273
1,596,569
28,741
5,523,629

4,135,649
4,135,649

3,194,550
3,194,550

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินค้าคงเหลือ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ			

3,851,034
32,936
10,713,230
2,193,649
5,436,948
22,227,797
(613,154)
21,614,643

5,957,605
7,937
13,248,426
2,411,634
4,858,037
26,483,639
(1,306,095)
25,177,544

3,865,191
6,755,843
1,250,059
4,775,306
16,646,399
(345,491)
16,300,908

5,980,581
8,005,263
1,313,306
4,858,037
20,157,187
(642,410)
19,514,777

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ด�ำรงตามค�ำสั่ง
หรือจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันหนี้สิน

14,181,237

18,682,910

10,472,735

13,508,579

สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สินค้าระหว่างทาง

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการปรับลดมูลค่า
สุทธิ			

9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

72,368,208
(692,941)
71,675,267

48,319,964
1,079,086
49,399,050

48,070,173
(296,919)
47,773,254

35,494,915
415,401
35,910,316

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

12,534,552
11,545,724
24,080,276

325,652
12,208,900
12,534,552

2555

2554

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว
2555

2554

ราคาทุน
2555

-
75,000
75,000
- 23,801,276 12,255,552
- 24,080,276	 12,534,552	

-

204,000

2554

-

204,000

2555

ราคาทุน-สุทธิ

-

2554

การด้อยค่า

บริษัทย่อยทั้งหมดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ

บริการท่าเรือน�้ำลึก
51.00
51.00 400,000 400,000 204,000 204,000
และบริการขนถ่ายสินค้า  
ส�ำหรับเรือเดินทะเล
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริการซ่อมบ�ำรุง
99.99
99.99
75,000
75,000
75,000
75,000
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
100.00
100.00 GBP 480.7 GBP 247.6 23,801,276 12,255,552
ประเภทเหล็กแท่งแบน
ล้าน
ล้าน
รวม							 24,080,276	 12,534,552

บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

92,700	

82,500
-

10,200

2555

43,930

18,430
-

25,500

2554

เงินปันผลรับ

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ล้านเหรียญสหรัฐ และจากเงินรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเป็นจำ�นวนเงิน 176.96 ล้านเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 หุ้นสามัญทั้งหมด
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 480,736 หุ้น
และ 247,600 หุ ้ น ตามล� ำ ดั บ ได้ จ� ำ น� ำ ไว้ กั บ สถาบั น การเงิ น
ผู้ให้สินเชื่อ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ลงทุน
เพิ่มในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน
ประมาณ 373.41 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำ�เงินรับจากการออก
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิเป็นจำ�นวนเงิน 71.45 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการเปลี่ยนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด เป็นจำ�นวนเงิน 125

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีสมมติฐานหลัก ดังนี้
วิธีการ
ระยะเวลา
อัตราการคิดลด

มูลค่าจากการใช้
5 ปี
ร้อยละ 10.5 ต่อปี

10. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน
- การบัญชีด้านผู้ลงทุน
โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

4,683,314
-

4,045,306
767,623

4,502,797
-

4,502,797
-

(988)
(1,183,130)
3,499,196

(129,615)
4,683,314

(1,343,129)
3,159,668

4,502,797

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลง
หุ้นส่วนธุรกิจกับ JFE และ MISI ซึ่ง JFE และ MISI เป็นผู้ร่วมลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน (บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน)) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะขายหุ้นทุน
ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ออกไปบางส่วน
ตามเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 2 และ 33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่ ว มกั น ส่ ว นที่ จ ะขายออกไปดั ง กล่ า วนั้ น ได้ แ สดงไว้ ภ ายใต้
“สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” และถูกวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายแล้ว

ผลิตและจ�ำหน่าย
เหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน

50.15*

2555

2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว
2555

2554

ราคาทุน
2555

2554

ส่วนได้เสีย

50.15 10,703,000 10,703,000 3,817,962 5,440,922 2,783,278 4,021,989

2554

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
2555

2554

- 3,499,196 4,683,314

-

661,325

-

715,918

- 2,783,278 4,021,989

2555

ส่วนได้เสีย-สุทธิ
จากการด้อยค่า

-

-

2554

การด้อยค่า
2555

-

-

-

2554

เงินปันผลรับ

-

-

-

หน่วย : พันบาท

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ Redcar Bulk Terminal Limited ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตามล�ำดับ และวันที่รายงานคือ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ�ำน�ำหุ้นสามัญทั้งหมดในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (Redcar Bulk Terminal Limited) ไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

* รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

บริการท่าเรือน�้ำลึก
50.00
50.00 GBP 26.5 GBP 26.5 767,624 767,624 715,918 661,325
และบริการขนถ่าย

ล้าน
ล้าน
สินค้าส�ำหรับ
เรือเดินทะเล
รวม							 4,585,586 6,208,546 3,499,196 4,683,314

ถือหุ้นทางอ้อม
Redcar Bulk Terminal
   Limited

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ถือหุ้นทางตรง
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
   จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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878,160
6,269,012

154,428
1,759,366

6,484,487

1,848,394
5,390,852

646,828

276,274

1,604,938

5,837,659

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

1,572,120

สินทรัพย์
หมุนเวียน

1,032,588
8,028,378

6,995,790

8,332,881

923,102

7,409,779

สินทรัพย์รวม

96,389
2,170,816

2,074,427

1,916,916

124,353

1,792,563

หนี้สิน
หมุนเวียน

2555
2554

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว

2555

2554

ราคาทุน

938,125 3,159,668 4,502,797

2554

658,294	

2555

938,125 3,159,668 4,502,797

2554

-

-

2554

เงินปันผลรับ

-

-

หน่วย : พันบาท

(106,298)
(129,615)

(23,317)

(988)

54,592

(55,580)

กำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิ

2555

387,425
7,180,983

6,793,558

7,846,006

420,105

7,425,901

ค่าใช้จ่ายรวม

ราคาทุน-สุทธิ
จากการด้อยค่า

281,127
7,051,368

6,770,241

7,845,018	

474,697

7,370,321

รายได้รวม

658,294

2555

การด้อยค่า

199,950
3,173,751

2,973,801

2,730,952

210,054

2,520,898

หนี้สินรวม

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

* รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่าย
50.15*
50.15 10,703,000 10,703,000 3,817,962 5,440,922
(มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
รวม							 3,817,962 5,440,922

ประเภทธุรกิจ

103,561
1,002,935

899,374

814,036

85,701

728,335

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

* รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ปี 2554
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
50.15
จ�ำกัด (มหาชน)
Redcar Bulk Terminal Limited
50.00
รวม		

กิ จการที่ควบคุมร่วมกัน
ปี 2555
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
50.15*
จ�ำกัด (มหาชน)
Redcar Bulk Terminal
50.00
Limited
รวม		

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนในงบการเงินรวม โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

159

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
31 ธันวาคม

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท
ตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสีย
ที่มีในกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามส่วนแบ่งในภาระผูกพัน
ของกลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
-  จากการลงทุน

- จากสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบ

2555

2554

21 ล้านบาท และ
2 ล้านเหรียญสหรัฐ

22 ล้านบาท และ
7 ล้านเหรียญสหรัฐ

32 ล้านบาท
0.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 142 ล้านเยน

31 ล้านบาท
0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
165 ล้านเยน
และ 0.03 ล้านยูโร
14 ล้านบาท
34 ล้านบาท และ
4 ล้านเหรียญสหรัฐ

15 ล้านบาท
31 ล้านบาท
4 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 0.75 ล้านเยน

2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว

2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว

บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
3.70
3.70 2,206,900 2,206,900
รวม					

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
2555
2554

บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
3.70
3.70 2,206,900 2,206,900
รวม					

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)
2555
2554

294,000
294,000

2555

2554
294,000
294,000

2555

294,000
294,000

2554
294,000
294,000

2555

294,000
294,000

2554

การด้อยค่า

294,000
294,000

2554

การด้อยค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

294,000
294,000

ราคาทุน

294,000
294,000

2555

ราคาทุน

งบการเงินรวม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

2554

2555
-

2554

ราคาทุน-สุทธิ

2555

ราคาทุน-สุทธิ

-

-

-
-

2555
-

-

2554
-

หน่วย : พันบาท

2554

เงินปันผลรับ

2555

เงินปันผลรับ

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
โอน 
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 1 มกราคม 2555	
เพิ่มขึ้น
โอน 
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ1 มกราคม 2555	
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือและ
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สำ�นักงาน

1,682,986
4,910
1,236,424
-

3,141,221
308
273,923
-

28,207,468
74,051
8,269,906
(44,248)

183,125
10,919
3,666
(6,535)

80,716
13,744
(9,656)

53,935

7,784

334,195

-

-

2,978,255
4,005
(643)

3,423,236 36,841,372	
1,113
611,906
6,719 23,743,440
(3,695)
(330,747)

191,175	
10,976
5,113
(15,991)

84,804	 20,914,009 64,432,851
6,301
4,773,211
5,403,507
- (23,759,277)
-
(8,736)
(359,812)

(43,288)
2,938,329

158,222 (1,307,349)
3,585,595	 59,558,622	

191,273

82,369

670,089
14,113

2,020,189
112,582

10,175,582
798,595

142,619
16,296

62,563
8,413

-

1,006
-

56,997
-

245,545
(29,230)

(6,499)

(9,642)

-

303,548
(45,371)

-

156

4,809

-

-

-

4,965

2,189,924	 11,195,301	
107,584
1,794,173

152,416
15,786

61,334
7,790

-

14,284,183
1,931,893

311,115
(37,902)

(13,821)

(8,211)

-

368,261
(62,237)

(2,297)
(26,149)
2,350,551	 13,236,538	

154,381	

60,913

-

(28,446)
16,493,654

685,208
6,560
146
(643)
691,271

57,000
(1,660)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

68,143 33,363,659
5,453,707 5,557,639
24,529,041 24,529,041
(9,783,919)
-
(60,439)
647,037

1,042,951

70,878 (1,121,537)
1,998,821	 68,355,009

13,071,042
949,999

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

162

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,012,897
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อ
1,012,897
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
และ 1 มกราคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,293,047
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อ
2,293,047
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,247,058
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อ
-
2,247,058

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้ง และ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สำ�นักงาน

1,121,032

18,021,257

40,315

9,077

68,143

20,272,721

1,121,032

10,629
18,031,886

191
40,506

9,076
18,153

68,143

19,896
20,292,617

1,233,312

25,626,664

38,643

8,801

20,914,009

50,114,476

1,233,312

19,407
25,646,071

116
38,759

14,669
23,470

20,914,009

34,192
50,148,668

1,235,044

46,022,304

36,851

5,576

1,998,821

51,545,654

-
1,235,044

299,780
46,322,084

41
36,892	

15,880
21,456

การซื้อ จ�ำหน่าย และโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส�ำหรับ
ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 รวมสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าภายใต้
การซื้อธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว
แต่ ยั ง คงใช้ ง านจนถึ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 มี จ� ำ นวน
839 ล้านบาท (2554: 825 ล้านบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

315,701
1,998,821	 51,861,355

ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ได้บนั ทึก
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จ�ำนวน 52 ล้านบาท (2554: ไม่มี)
มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 4.8 ถึง 4.9 ต่อปี (2554: ไม่มี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 1 มกราคม 2555	
เพิ่มขึ้น
โอน 
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 1 มกราคม 2555	
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาของ
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

เครื่องจักร
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือและ
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

1,053,803
750
-

2,942,214
357
5,613
-

25,014,972
60,310
87,229
(18,007)

150,193
8,292
1,547
(4,752)

52,711
12,348
(4,398)

69,242 29,283,135
121,149
202,456
(95,139)
-
(27,157)

1,054,553	
1,580
1,056,133

2,948,184	 25,144,504	
942
46,412
6,329
54,729
(18,378)
2,955,455 25,227,267

155,280	
6,548
4,131
(6,033)
159,926

60,661	
4,396
(4,747)
60,310

95,252	 29,458,434
138,226
196,524
(66,769)
-
(29,158)
166,709 29,625,800

364,393
10,168

1,954,894
94,993

8,706,732
379,854

116,337
12,795

40,165
5,678

-

11,182,521
503,488

656
-

55,168
-

215,153
(3,004)

(4,728)

(4,398)

-

270,977
(12,130)

375,217	
3,219

2,105,055	
92,096

9,298,735	
498,920

124,404	
12,180

41,445	
6,215

-	 11,944,856
612,630

378,436

55,168
2,252,319

281,017
(6,581)
10,072,091

(6,019)
130,565	

(4,747)
42,913	

-

336,185
(17,347)
12,876,324
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 1 มกราคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

อาคารโรงงาน
และสำ�นักงาน

เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักร
ติดตั้ง และ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สำ�นักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

689,410
689,410	

987,320
987,320

16,308,240
16,308,240

33,856
33,856

6,612
5,934
12,546

69,242
69,242

18,094,680
5,934
18,100,614

679,336
679,336

843,129 15,845,769
843,129	 15,845,769

30,876
30,876

4,547
14,669
19,216

95,252
95,252

17,498,909
14,669
17,513,578

677,697
677,697

703,136
703,136

29,361
29,361

4,627
12,770
17,397

166,709
-
166,709

16,736,706
12,770
16,749,476

15,155,176
15,155,176

ราคาทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม
ของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 624
ล้านบาท (2554: 603 ล้านบาท)
ในเดื อ นธั น วาคม 2555 กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ จ ้ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ในการประเมินราคาเพื่อประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการสอบทาน
ผลงานของผูป้ ระเมินราคารวมถึงอาจพิจารณาจัดหาผูป้ ระเมินราคา
รายอืน่ เพือ่ น�ำมาเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาประเมินใหม่
ในเดื อ นตุ ล าคม ปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้เคยออก
ประกาศฉบับที่ 25/2549 อนุญาตให้กิจการที่ใช้วิธีตีราคาใหม่

ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน
โดยให้ ใ ช้ ร าคาทุ น เดิ ม ของสิ น ทรั พ ย์ แ ทนจำ�นวนที่ ตี ร าคาใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ กำ�หนดให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในกำ�ไรหรือ
ขาดทุน ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศให้กิจการสามารถใช้วิธีที่เคยถือปฏิบัติก่อนหน้านี้
ต่อไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตาม
ประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาจะคำ�นวณจากมูลค่า
ที่ตีราคาใหม่ กำ�ไรสุทธิ และกำ�ไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทมี
การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
ก�ำไรส�ำหรับปีลดลง (พันบาท)
ก�ำไรต่อหุ้นลดลง (บาทต่อหุ้น)

ยานพาหนะ

2555
353,555
0.019

2554
288,842
0.017

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
336,185
0.018

2554
270,978
0.016

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำสินทรัพย์จ�ำนวนประมาณ 50,901 ล้านบาท (2554: 49,225 ล้านบาท)
(บริษัท: 16,169 ล้านบาท (2554: 16,994 ล้านบาท)) เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

86,956
4,163
91,119
14,626
384

33,803
(384)

86,956
4,163
91,119
48,429
-

106,129

(485)
32,934

(485)
139,063

41,883
9,015
50,898
16,060
66,958

-

41,883
9,015
50,898
16,060
66,958

45,073
40,221
39,171

32,934

45,073
40,221
72,105
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวม

85,991
4,159
90,150
6,927
97,077

85,991
4,159
90,150
6,927
97,077

41,335
8,918
50,253
9,787
60,040

41,335
8,918
50,253
9,787
60,040

44,656
39,897
37,037

44,656
39,897
37,037
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
รวม				
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม				
รวมหนี้สิน		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

25,308,703

22,838,581

16,122,283

16,683,917

-

1,410,258

-

-

2,265,509

1,422,914

2,207,073

1,282,304

46,848

4,648

-

-

4,966
27,626,026

5,589
25,681,990

3,963
18,333,319

4,738
17,970,959

22,723,068
1,317,709
210,908
3,407
24,255,092
51,881,118

19,625,144
9,499
6,011
19,640,654
45,322,644

8,065,068
1,317,709
2,655
9,385,432
27,718,751

9,497,288
5,144
9,502,432
27,473,391

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ซึง่ ไม่รวมหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินและหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ แสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี
รวม				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

27,574,212
23,459,425
581,352
51,614,989

25,671,753
14,960,982
4,664,162
45,296,897

18,329,356
8,854,271
528,506
27,712,133

17,966,221
6,863,589
2,633,699
27,463,509

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินค้าคงเหลือ
รวม				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

50,901,491
24,517,194
14,181,237
89,599,922

49,225,130
12,916,877
18,682,910
80,824,917

16,169,419
23,801,276
10,472,735
50,443,430

16,993,930
12,255,552
13,508,579
42,758,061

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

14.1 วงเงินกู้ส�ำหรับบริษัท จ�ำนวน 23,900 ล้านบาท สัญญาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
เงินกู้ยืมที่ได้รับ

ข้อตกลงหลัก / เงื่อนไขอื่น

ผู้ให้กู้ยืม : ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
เงินกู้ ก วงเงิน 6,200 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมสกุลบาท ส่วนหนึ่งใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก
และต้นทุนในการจัดการบริษัท และวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
• อัตราดอกเบี้ยอิงกับ MLR อายุ 7 ปี
• จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก 27 เดือน หลังจากเบิกเงินกู้
ครั้งแรก (วันที่ 23 มีนาคม 2554)

ข้อตกลงหลัก
1) ต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (รวม) ไม่เกิน 2 : 1 ส�ำหรับ
ปี 2554 และ 2555 (1.5 : 1 ส�ำหรับปีต่อไป)
2) ต้องด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้
อย่างน้อย 1.2 : 1 โดยค�ำนวณทุกไตรมาส
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
3) การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ควบรวมและซื้อกิจการอื่น
และการจ่ายเงินปันผล

เงินกู้ ข วงเงิน 5,700 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมสกุลบาท เพื่อการช�ำระคืนเงินกู้ยืมเดิม
ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
• อัตราดอกเบี้ยอิงกับ MLR อายุ 7 ปี
• จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกนับจาก 3 เดือน หลังจากเบิกเงินกู้
ครั้งแรก (วันที่ 16 มีนาคม 2554)

เงื่อนไขอื่น
1) ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�ำหนดตามสัญญา
2) การรักษาโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และคงสภาพเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
3) หนังสือค�้ำประกันเงินกู้โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด

เงินกู้ ค วงเงิน 12,000 ล้านบาท
• เงินกู้ยืมเพื่อการช�ำระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ง วัตถุประสงค์เพื่อใช้การด�ำเนินงานทั่วไปของบริษัท
(เงินกู้ยืมระยะสั้นสูงสุด 2,000 ล้านบาท)
• อัตราดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตราขั้นต�่ำของ MLR หรืออัตรา
ในตลาดเงินบวกส่วนเพิ่ม
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14.2 วงเงินกู้ส�ำหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 790 ล้านเหรียญสหรัฐ (แก้ไขสัญญาเดิม
		 จ�ำนวนเงิน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554)
เงินกู้ยืมที่ได้รับ
ผู้ให้กู้ยืม : ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง
เงินกู้ ก วงเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก
และลงทุนใน Redcar Bulk Terminal Limited
• ช�ำระคืนภายใน 5 ปี ถึง 7 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือน
นับจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554)
เงินกู้ ข วงเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
และต้นทุนเริ่มแรก
• ช�ำระคืนภายใน 7 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือน
นับจากเบิกเงินกู้ ก ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554)
เงินกู้ ค วงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
• ช�ำระคืนภายใน 7 ปี (ค.1) หรือ 4 ปี (ค.2) จ่ายคืนเงินต้น
ครั้งแรก 27 เดือน นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้ ก ครั้งแรก
(24 มีนาคม 2554)
เงินกู้ยืมหมุนเวียน 1 วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรกให้กับ
การซื้อโรงงานถลุงเหล็ก เลตเตอร์ออฟเครดิตของรายจ่าย
ฝ่ายทุน ต้นทุนเริ่มแรก และวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
ทั่วไป
• จ่ายช�ำระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมหมุนเวียน 2 วงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อการบริหารงานทั่วไป
• จ่ายช�ำระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
• เงินกู้ยืมหมุนเวียนนี้มีอายุวงเงิน 6 เดือน นับจากเบิกเงินกู้
ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554) ต่อมาภายหลังได้รับการขยาย
ระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมทั้งหมด คืออัตราดอกเบี้ย LIBOR
บวกส่วนเพิ่ม

ข้อตกลงหลัก
ข ้อตกลงหลัก
1) ต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อก�ำไรก่อนดอกเบี้ย
และภาษีเงินได้ (รวม) ไม่เกิน 2.5 : 1 ส�ำหรับปี 2556
(2.0 : 1 ส�ำหรับปีต่อไป)
2) ต้องด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ อย่างน้อย
1.2 : 1 (ส�ำหรับงวด 27 เดือน หลังจากเบิกวงเงินกู้ ก ครั้งแรก
จนถึงวันครบก�ำหนด ส�ำหรับเงินกู้ ก)
3) ต้องด�ำรงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
อย่างน้อย 1 : 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
4) การก�ำหนดให้ผู้ให้กู้ยืมต้องให้ความเห็นชอบในการขออนุญาต
ในกรณีมกี ารควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการและการเปลีย่ นแปลง
ในโครงสร้างการซื้อหุ้น
5) ค่าธรรมเนียมภาระผูกพันเงินกู้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงิน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ก�ำหนด
6) วงเงินทั้งหมดค�้ำประกันโดยบริษัท
7) เฉพาะเงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ได้รับมาเพิ่มเติมในปี 2555
จ�ำนวนเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ค�้ำประกันโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
8) เงื่อนไขภายหลังของการแก้ไขสัญญากู้ยืมนี้คือการด�ำเนินการ
ตามแผนการจัดการสภาพคล่องส่วนเพิ่มภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2555 และบริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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14.3 วงเงินกู้ส�ำหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ (แก้ไขสัญญาเดิม
		 จ�ำนวนเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2554)
เงินกู้ยืมที่ได้รับ
ผู้ให้กู้ยืม : บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
เงินกู้ วงเงิน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ
• เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินการผลิตเหล็กแท่งแบน
• ก�ำหนดช�ำระคืนภายในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อมาภายหลังในเดือนมกราคม 2556 วงเงินสินเชื่อที่ให้
กับบริษัทได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2556
• อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมคือ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดวงเงินสินเชื่อที่สามารถ
เบิกใช้ได้มีจ�ำนวนเงิน 38.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

14.4 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินต้น จ�ำนวนเงิน
5,997 ล้านบาท ภายใต้สัญญานี้บริษัทมีภาระที่จะต้องแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากอัตราลอยตัว MLR เป็นอัตราคงที่
ร้อยละ 7.835 ถึงร้อยละ 7.9 สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30
มิถุนายน 2553 ถึง 31 มีนาคม 2557

14.5 เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
นอกเหนื อ จากเงิ น กู ้ ยื ม ข้ า งต้ น กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น ที่ มี
ภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท
ค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำน�ำวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์
ของบริ ษั ท และส� ำ หรั บ ธนาคารที่ ใ ห้ กู ้ ยื ม ทั้ ง ประเภทระยะสั้ น
และระยะยาวจะมีหลักประกันเพิ่มด้วยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอา
ประกั น ภั ย สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ภายใต้ สั ญ ญาเงิ น กู ้ ยื ม บริ ษั ท
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น
การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ำรงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
ในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อตกลงหลัก
เงื่อนไขหลัก
1) เงินกู้ยืมด้อยสิทธิซึ่งจะสามารถช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยได้ ก็ต่อเมื่อได้รับช�ำระเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุน
จากบริษัท หรือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเจ้าหนี้แล้ว
เท่านั้น
2) ไม่มีหลักประกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย เงินเบิก
เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น ของบริ ษั ท เวสท์ โ คสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจ�ำนองที่ดิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว
เงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยค�้ ำ ประกั น
โดยการจดจ�ำนอง/จ�ำน�ำ  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และ
การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
ให้แก่ผู้ให้กู้ และส�ำหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้น
และระยะยาวยังมีหลักประกันเพิ่มในการจ�ำน�ำวัตถุดิบและสินค้า
ส�ำเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทด้วย ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้
บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้
เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ในบริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ตามอัตราทีร่ ะบุในสัญญา
การจ� ำ กั ด จ� ำ นวนเงิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในแต่ ล ะปี
การห้ามบริษัทน�ำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุน
ไปจ�ำน�ำหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ
ซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 294 ล้านบาท และ 40 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวน
เงินรวม 38 ล้านบาท (2554: 475 ล้านบาท และ 81 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับกลุ่มบริษัท และ 310 ล้านบาท ส�ำหรับบริษัท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท และบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จ� ำ กั ด
ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางเงินที่ก�ำหนดไว้กับสถาบันการเงิน
ผู้ให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม การผิดเงื่อนไขได้รับการผ่อนผันให้กับ
บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ส�ำหรับการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
เงินกู้ยืมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษทั และบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำต้องใช้เงินทุน
หมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ การด� ำ เนิ น งานโรงงาน SSI Teesside
ประกอบกับสภาพคล่องของบริษัทต�่ำกว่าที่คาดการณ์อันเป็นผล
สืบเนื่องจากสภาวะตลาดค้าเหล็กซบเซาในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2554 เนื่องจากมหาอุทกภัยในประเทศไทย อีกทั้งมีธนาคาร
ผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนแจ้งความประสงค์ลดหรือถอนวงเงินกู้ยืม
หมุ น เวี ย นระยะสั้ น และราคาตลาดเหล็ ก ของโลกผั น ผวนเป็ น
อย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทด�ำรงรักษาสภาพคล่องไว้และเป็น
การปฏิบัติตามค�ำเสนอของธนาคารผู้ให้เงินกู้ระยะยาว บริษัทจึง
ด�ำเนินการชี้แจงและเจรจากับกลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียน
เพื่ อ ขอด� ำ รงวงเงิ น กู ้ ยื ม และผ่ อ นผั น ระยะเวลาช� ำ ระเงิ น กู ้ ยื ม
หมุนเวียน โดยในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืม
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หมุนเวียนยอมรับเงื่อนไขและบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ได้รับ
การลงนามโดยธนาคารผู ้ ใ ห้ เ งิ น กู ้ ยื ม หมุ น เวี ย นรายส� ำ คั ญ ๆ
ของบริษัท ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงธนาคารจะไม่ใช้สิทธิ
ในการเรียกช�ำระเงินกู้ยืมคืน และจะไม่เรียกร้องหรือต้องการหรือ
ใช้สิทธิที่คล้ายคลึงกันใดๆ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และ
ต่อมาได้รับการยินยอมจากกลุ่มธนาคารในการเลื่อนระยะเวลา
ไม่ใช้สิทธิดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ภายใต้ข้อตกลง
ว่าบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจ
บริษทั มีวงเงินกูย้ มื หมุนเวียนรวมทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ซึ่งได้รับจากธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง เป็นจ�ำนวนประมาณ 3,315 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้จากสถาบันการเงิน
อื่นอีกประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถเรียกใช้ได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเจรจา
ต่อไปกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนอีก 2 ราย ตามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ซึ่งมี
วงเงิ น รวมประมาณ 1,255 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ บ รรลุ ข ้ อ ตกลง
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
กู้ยืมเพิ่ม
จ่ายช�ำระคืน
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

21,048,058
4,980,387
(688,301)
57,280

6,351,638
22,079,996
(7,007,599)
(488,006)
119,675

10,779,593
(546,972)
39,520

5,996,850
11,790,830
(6,864,575)
(180,500)
36,987

(408,847)
24,988,577

(7,646)
21,048,058

10,272,141

10,779,592

วันที่ 20 มกราคม 2555 บริษัทได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด โดยมี
ผลบังคับใช้อย่างน้อยใน 12 เดือน นับจากวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในงบการเงิน โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั่วไปของ
งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
กลุม่ บริษทั มีเครือ่ งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึง่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีรายละเอียดหนี้สิน ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2554

2555
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม		

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

66,750

14,935

51,815

11,386

1,149

10,237

236,717
303,467

22,402
37,337

214,315
266,130	

16,569
27,955

1,059
2,208

15,510
25,747
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดช�ำระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม		

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

4,282

319

3,963

5,127

389

4,738

2,888
7,170

233
552

2,655
6,618

5,590
10,717

446
835

5,144
9,882

กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญาขายและเช่ า กลั บ คื น ส� ำ หรั บ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์กบั บริษทั แห่งหนึง่ ในปี 2555 โดยสัญญาเช่า
มี ร ะยะเวลา 5 ปี ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ว างเงิ น มั ด จ�ำ แก่ ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น
จ�ำนวนเงิน 41.4 ล้านบาท เงินมัดจ�ำดังกล่าวถูกแสดงสุทธิจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วมี มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี สุ ท ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวนเงิน 267.2 ล้านบาท และมี
ส่วนเกินจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 19.4
ล้านบาท ส่วนเกินจ�ำนวนนี้บันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี ซึ่งแสดง
สุทธิภายใต้ทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และบันทึกรายการตัดจ�ำหน่าย
ส่ ว นเกิ น ดั ง กล่ า วจากค่ า เสื่ อ มราคาของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
รวม 		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

28,114,698
23,766,420
51,881,118

26,531,412
18,791,232
45,322,644

27,718,751
27,718,751

26,303,783
1,169,608
27,473,391

15. เจ้าหนี้การค้า
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
กิจการอื่นๆ
รวม				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

2,088,064
9,749,637
11,837,701

9,537
10,674,985
10,684,522

2,122,999
7,365,741
9,488,740

34,816
6,328,478
6,363,294

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
อื่นๆ
รวม 		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

553,491
8,948,881
2,324,425
10,815
89
11,837,701

330,356
6,812,575
3,442,964
98,574
53
10,684,522

528,553
8,948,881
402
10,815
89
9,488,740

317,187
6,040,691
5,363
53
6,363,294

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

3,613,917
2,166,505
136,510
76,821
68,939
6,062,692

2555

545,934
40,906
68,461
59,981
36,094
751,376

89,860
669,127
136,477
68,843
44,249
1,008,556

2554
78,309
40,906
48,159
54,087
16,909
238,370

17. หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม 2555

ส่วนของหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
-   บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล
    โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (เลขที่ 1/2555)
-   ผู้ถือหุ้นรายย่อย (เลขที่ 1/2555)
-   Vanomet AG (เลขที่ 2/2555)
หัก ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ			
ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

-

ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ

ตัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับปี

ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ

ซื้อคืนและยกเลิก

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

1,644,531
5,469
600,000
2,250,000
(311,091)
(1,045)
1,937,864
311,091

310
310
-

(152,531)
(64)
(152,595)
18,283
(134,312)
(18,283)

(600,000)
(600,000)
113,490
357
(486,153)
(113,490)

1,492,000
5,405
1,497,405
(179,318)
(378)
1,317,709
179,318

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 22 กันยายน 2554 ผูถ้ อื หุน้
มีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ�ำนวนไม่เกิน 2,250 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
• เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,650 ล้าน
บาท ในอัตราจัดสรร 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ เศษของ
หุ้นกู้แปลงสภาพปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพมี
• มูลค่าทีต่ ราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกๆ
6 เดือน) ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกไตรมาสโดยมีระยะเวลาการใช้
สิทธิจากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ (โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในวันที่ 26 เมษายน 2555
ได้มมี ติให้เลือ่ นการใช้สทิ ธิครัง้ แรกจากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็น
30 มิถุนายน 2555)
• ราคาแปลงสภาพไม่ต�่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น�ำ้ หนักของหุน้ สามัญของบริษทั ณ ช่วงเสนอขายบวกด้วยส่วนเพิม่
ร้อยละ 10 โดยอาจปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอัตราและวิธีที่ก�ำหนดใน
ข้อก�ำหนดสิทธิ
• การไถ่ ถ อนหุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพด้ ว ยหุ ้ น สามั ญ แทน
การช�ำระด้วยเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพ
ที่ราคาแปลงสภาพ ณ วันครบก�ำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ หาก
ณ วันครบก�ำหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีราคาเกิน
กว่าร้อยละ 110 ของราคาแปลงสภาพ
• ราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

174

ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนอื่นโดย
• อายุหุ้นกู้ (ไม่เกิน 5 ปี) อัตราดอกเบี้ย (ไม่เกินร้อยละ
5 ต่อปี) ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ
และระยะเวลาการใช้สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริษัทออกและเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพ (เลขที่ 1/2555 ครบก�ำหนดในปี 2558) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,650 ล้านบาท และเมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
(เลขที่ 2/2555 ครบก�ำหนดในปี 2560) ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ
เจาะจง ทั้งนี้บริษัทได้ด�ำเนินการน�ำเงินจ�ำนวนรวม 2,250 ล้านบาท
ที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติมใน
การซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่
1/2555 จ�ำนวนสองรายได้แจ้งความจ�ำนงในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
เป็นจ�ำนวนรวม 152,595 หน่วย เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 152.60 ล้าน
บาท โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว
ในเดือนกรกฎาคม 2555 และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มของทุน
ช�ำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผูถ้ อื หุน้
มีมติอนุมัติการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อมาภายหลัง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท�ำการซื้อคืนและยกเลิก
หุ้นกู้แปลงสภาพจาก Vanomet AG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจ�ำนวน 600,000 หน่วย ที่ราคา 835.94 บาทต่อหุ้น เป็น
จ�ำนวนเงิน 501.6 ล้านบาท ก�ำไรจากการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (เท่ากับผลต่างระหว่างราคาซื้อคืนกับมูลค่าคงเหลือ)
เป็นจ�ำนวนเงิน 98.1 ล้านบาท ได้ถกู แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม				

128,243
20,863
149,106

114,513
18,815
133,328

92,991
14,642
107,633

82,332
13,138
95,470

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม				

15,198
2,948
18,146

14,209
2,316
16,525

11,124
1,774
12,898

10,173
1,578
11,751

บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
บริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ โดยการปรับย้อนหลัง
และได้ปรับงบการเงินปีก่อนแล้ว

2554

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิ
และอายุงาน
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ของ
โครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 แสดงดังตารางได้ดังนี้

เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท จั ด การโครงการบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ
พนั ก งานตามข้ อ ก� ำ หนดของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

133,328
(2,368)
18,146

119,905
(3,102)
16,525

95,470
(735)
12,898

86,299
(2,580)
11,751

149,106

133,328

107,633

95,470
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

13,450
4,696
18,146

12,396
4,129
16,525

2555
9,469
3,429
12,898

2554
8,727
3,024
11,751

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

10,666
624
6,856
18,146

9,708
565
6,252
16,525

2555
6,607
586
5,705
12,898

2554
6,004
531
5,216
11,751

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)
หน่วย : ร้อยละ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

3.5
5.5 - 6.5

3.5
5.5 - 6.5

3.5
5.5

3.5
5.5

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
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19. ทุนเรือนหุ้น
2554

2555

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น
จ�ำนวนหุ้น
(บาท)

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดทุน
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1
1

20,434,108
(2,250,000)
21,683,671

20,434,108
(2,250,000)
21,683,671

13,101,500
(157,904)
7,490,512

13,101,500
(157,904)
7,490,512

1

39,867,779

39,867,779

20,434,108

20,434,108

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

18,184,108
8,896,522

18,184,108
8,896,522

13,101,280
5,082,828

13,101,280
5,082,828

1

27,080,630

27,080,630

18,184,108

18,184,108

ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ		

18,184,108
8,896,522

1,238,242
2,811,933

13,101,280
5,082,828

2,171,280
(933,038)

27,080,630

4,050,175

18,184,108

1,238,242

การออกหุ้นสามัญ

สืบเนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติต่างๆ ดังนี้
ก) ลดทุ น จดทะเบียนของบริษัทโดยการยกเลิกหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 220,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
การลดทุนท�ำให้ทนุ จดทะเบียนของบริษทั ลดลงจาก 13,101,500,000
บาท เป็น 13,101,280,000 บาท
ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 5,240,512,000
บาท จาก 13,101,280,000 บาท เป็น 18,341,792,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่ม 5,240,512,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท
ค) บริษทั ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 5,240,512,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลใน
วงจ�ำกัด โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั
ในมูลค่าหุ้นละ 1.20 บาท

บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มของทุนจดทะเบียน
(เดือนมกราคม 2554) และทุนช�ำระแล้ว (24 กุมภาพันธ์ 2554 และ
1 มีนาคม 2554) กับกระทรวงพาณิชย์
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวัที่ 8 มิถุนายน 2555 ผู้ถือหุ้น
มีมติต่างๆ ดังนี้
ก) ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการยกเลิ ก หุ้ น ที่ ยั ง
ไม่ได้ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท การลดทุนทำ�ให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก
20,434,108,235 บาท เป็น 18,184,108,235 บาท
ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 9,523,643,293
บาท จาก 18,184,108,235 บาท เป็น 27,707,751,528 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่ม 9,523,643,293 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้จ�ำนวน
2,250,000,000 หุ้น และจ�ำนวน 7,273,643,293 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมและบุคคลในวงจ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค) บริษทั ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 7,273,643,293
หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม (จ� ำ นวน
5,455,232,470 หุ้น) และบุคคลในวงจ�ำกัด โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (จ�ำนวน 1,818,410,823 หุ้น)
บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นการลดทุ น และการเพิ่ ม ของทุ น จด
ทะเบียนและทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 และ 13
มิถุนายน 2555
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผูถ้ อื หุน้
มีมติต่างๆ ดังนี้
ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการยกเลิกหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้
ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 7,273,643,293 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท การลดทุ น ท� ำ ให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ลดลงจาก
27,707,751,528 บาท เป็น 20,434,108,235 บาท
ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 19,433,670,324
บาท จาก 20,434,108,235 บาท เป็น 39,867,778,559 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่ม 19,433,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น บุคคลในวงจ�ำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เพือ่ รองรับการด�ำเนินการตามข้อตกลงทีก่ ำ� หนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นการลดทุ น และการเพิ่ ม ของทุ น จด
ทะเบียนและทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2555 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นสามัญจ�ำนวน
12,287,148,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือประมาณ
12,287 ล้ า นบาท คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อกจ� ำ หน่ า ยเพื่ อ รองรั บ
การระดมทุนของผู้ร่วมทุนและบุคคลในวงจ�ำกัด ต่อมาภายหลัง
เมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 บริ ษั ท ได้ อ อกหุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
350,705,883 หุ้น แล้วตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 33
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20. ส�ำรอง
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
• ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้ หมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
• ผลต่างจากการเปลีย่ นแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลง
สุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงิน
ด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
• การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21. รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
กลุม่ บริษทั ได้นำ� เสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการบริหาร
การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ส่วนงาน 2 การบริการซ่อมบ�ำรุง
ส่วนงาน 3 การบริการท่าเรือน�้ำลึก
ส่วนงาน 4 โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก

37,699,487
-

(443,883)
58,185,645

48,469,806
-

(1,654,542)
66,843,114

61,773
420,330

277,031
409,439
39,245
386,171

204,051
420,475

2554

2555

2555

2554

การบริการซ่อมบำ�รุง

การผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อน

160,901
2,206,140

168,992
203,386

2555

109,399
1,972,475

134,987
144,901

2554

การบริการท่าเรือน�้ำลึก

9,936,166
-

2554
(23,888,680)

2555
(565,376)

2554

ตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

(14,817,673) (1,119,234)
(191,273)
(52,784)
44,381,547 39,770,487 (25,331,201) (13,951,122)

11,688,048
23,275,855

2555

ผลิต Coke
และโรงงานถลุงเหล็ก

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเกณฑ์การจ�ำแนกส่วนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับก�ำไรหรือขาดทุนตามส่วนงานตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษีที่รายงาน
สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน

ส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

47,974,691
-

2554

(16,440,814) (1,467,257)
88,519,930 86,363,656

60,603,877
-

2555

รวม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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22. ค่าใช้จ่ายในการขาย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่านายหน้า
อื่นๆ
รวม				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

289,481
23,666
23,475
336,622

189,983
20,576
1,259
2,135
213,953

289,481
20,205
12,148
321,834

190,919
20,271
1,259
1,542
213,991

23. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าฝึกอบอรม
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ
รวม			

2555

2554

392,442
391,660
316,194
166,678
97,490
46,148
40,394
34,495
25,236
13,626
12,784
1,985
42,927
1,582,059

147,456
293,276
321,293
147,938
87,710
88,061
18,471
108,292
17,968
13,395
13,455
2,450
378,098
1,637,863

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2554

10
1,256
31,421
152,837
83,663
1,855
40,394
19,453
18,975
13,268
12,784
1,024
31,904
408,844

10
619
32,060
108,646
85,761
2,431
18,471
22,002
16,811
13,323
13,455
507
26,249
340,345

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

181

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

24. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว
			

128,580
6,396
1,952
34
136,962

98,228
3,418
1,769
32
103,447

42,168
2,419
1,533
23
46,143

53,263
2,651
1,392
22
57,328

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว
			
รวม			

3,988,508
225,226
13,596
2,564
4,229,894
4,366,856

1,831,790
28,208
12,440
2,284
1,874,722
1,978,169

464,679
23,162
9,591
1,750
499,182
545,325

410,578
20,162
8,781
1,556
441,077
498,405

โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5
ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุม่ บริษทั จ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงาน
ทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

2555

2554

โครงการสมทบเงินทีก่ �ำหนดไว้ของบริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้จัดตั้งกองทุน
เงินบ�ำนาญส�ำหรับพนักงานของบริษทั บนพืน้ ฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน (ขึ้นอยู่
กับอายุและระยะเวลาในการท�ำงาน) และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 6 ถึงอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงาน
ทุกเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�ำงาน) กองทุนเงิน
บ�ำนาญนีไ้ ด้จดั การกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตตาม
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการด้านการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าซ่อมบ�ำรุง
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียมบริการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

2,081,572
54,960,650
(692,941)
4,229,894
3,083,646
2,230,685
1,947,951
1,505,487
590,840
31,118
22,160
3,806,700

739,492
41,072,987
1,083,527
1,874,722
655,346
1,039,436
955,754
801,944
321,549
40,400
25,425
2,879,284

2,115,390
43,677,974
(296,919)
499,182
312,060
878,329
622,417
289,481
35,441
17,221
21,671
396,191

(254,857)
33,742,744
415,401
441,077
346,190
666,823
512,406
190,919
32,316
20,178
25,353
326,102

73,797,762

51,489,866

48,568,438

36,464,652

26. ต้นทุนทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

3,832,482
50,209
43,553
3,926,244

1,949,223
240,936
19,749
2,209,908

2,044,654
21,338
43,553
2,109,545

1,300,946
136,069
19,749
1,456,764

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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27. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน
รับรู้หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์และปรับปรุง
อัตราภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
กลับรายการภาษีเงินได้

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ
เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ปี 2555 2556 และ
2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี 2555 ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ
20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ
2557) ทีเ่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ เป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ รัฐบาลจะด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเพือ่
ให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไม่มจี ำ� นวนภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการและ
จ�ำนวนเงินภาษีเงินได้ในงบก�ำไรขาดทุนรวมน้อยกว่าจ�ำนวนภาษีเงินได้
ทีค่ ำ� นวณโดยการใช้อตั ราภาษีเงินได้คณ
ู กับยอดก�ำไรสุทธิตามบัญชี
ส�ำหรับปีเนื่องจาก
(ก) กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ ใ นจ� ำ นวนที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
ซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก�ำไรสุทธิจาก
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
(ข) กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกมาจาก
ปีก่อน และได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อลดจ�ำนวนก�ำไรที่ต้องเสียภาษีในปี
ปัจจุบัน
(ค) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งทางบัญชี
และทางภาษีบางรายการ
(ง) ขาดทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยบางแห่ ง ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง
ไม่สามารถจะน�ำมาสุทธิกับก�ำไรของบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ของกลุ่ม
บริษัท ในการค�ำนวณภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

22,843

13,306

-

-

(623,753)
(600,910)

(551,897)
(538,591)

-

-

28. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมตั ใิ ห้กลุม่ บริษทั ได้รบั สิทธิ
ประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกีย่ วกับ (1) ผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ำมัน (2) บริการขนถ่าย
สินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก�ำลังสูง (4) ผลิตเครือ่ งจักร
และอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ งานอุ ต สาหกรรม ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล
การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม และ
โครงสร้างโลหะส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(ก) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุทจี่ ำ� เป็น
ที่น�ำเข้ามา
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการการจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเคลือบน�้ำมันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตันต่อปี เป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วัน
ที่ 13 พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว
มีจ�ำนวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิด
ด�ำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
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(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่
4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว
มีจ�ำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในการเปิด
ด�ำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ ภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่เกิน 167 ล้านบาท
ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินการตามโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริม
เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่ม
บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดตามทีร่ ะบุไว้ในบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน สรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2554

2555

ขายและบริการต่างประเทศ
ขายและบริการในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

       14,704,038
(174,291)
14,529,747

35,205,804
34,582,715
(23,714,389)
46,074,130

35,205,804
49,286,753
(23,888,680)
60,603,877

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

580,933
33,750,690
(128,351)
34,203,272

134,779
14,073,665
(437,025)
13,771,419

715,712
47,824,355
(565,376)
47,974,691
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

ขายต่างประเทศ
ขายและบริการในประเทศ
รวมรายได้

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

14,437,403
14,437,403

215,877
33,816,526
34,032,403

215,877
48,253,929
48,469,806

580,933
33,528,850
34,109,783

68,596
3,521,108
3,589,704

649,529
37,049,958
37,699,487
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29. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลดส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค�ำนวณจากขาดทุน ส�ำหรับปีที่เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปี โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก แสดงการค�ำนวณดังนี้
หน่วย : พันบาท/พันหุ้น

งบการเงินรวม
2555
ขาดทุนส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 1 มีนาคม 2554
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 3 ธันวาคม 2555
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

(15,902,845)

(980,773)

(1,654,542)

(443,883)

18,184,108

13,101,280

18,184,108

   13,101,280

-

2,118,671

-

2,118,671

-

2,176,612

-

2,176,612

75,464

-

75,464

-

340,792

-

340,792

-

285,495

-

285,495

-

61,050

-

61,050

-

60,097

-

60,097

-

54,470

-

54,470

-

19,061,476
(0.83)

17,396,563
(0.06)

19,061,476
(0.09)

17,396,563
(0.03)

หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพไม่ถกู น�ำมารวมในการค�ำนวณจ�ำนวนต่อหุน้ ปรับลดเนือ่ งจากตัวเลขทีใ่ ช้ในการบ่งชี้
(ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่หลังปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายในการออกหุ้นกู้) เป็นลบ (เป็นขาดทุน
ไม่ใช่ก�ำไร)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญาของ
คู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสีย่ งให้เป็นทีย่ อมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดจาก
ความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มี
การควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งความเสี่ ย งและ
การควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุน
ให้มั่นคงเพือ่ รักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละความเชื่อมัน่ ของตลาดและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได้ มี
การก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา
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จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของ
เจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยัง
ก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั
เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ที่ เ กิ ด จากเงิ น กู ้ ยื ม (ดู ห มายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 14)
กลุม่ บริษทั ได้ลดความเสีย่ งดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ ทีเ่ กิด
จากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ใช้ในการจัดการความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์ทเี่ ป็น
ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ
อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ของหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี ภ าระ
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือ
ก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2555
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.95 - 18.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
5.88 - 7.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
   5.63 - 6.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
2.10 - 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.13 - 7.13
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
3.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
5.63 - 6.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
2.10 - 3.60
รวม				
ปี 2554
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2.26 - 7.05
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
5.20 - 7.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
5.38 - 6.76
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
2.10 - 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
5.20 - 7.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
5.38 - 6.76
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
2.10 - 3.60
รวม				

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

หลังจาก 5 ปี

รวม

25,308,703

-

-

25,308,703

2,265,509

-

-

2,265,509

46,848

-

-

46,848

4,966

-

-

4,966

27,626,026

22,141,716
1,317,709
210,908
3,407
23,673,740

581,352
581,352

22,723,068
1,317,709
210,908
3,407
51,881,118

22,838,581
1,410,258

-

-

22,838,581
1,410,258

1,422,914

-

-

1,422,914

4,648

-

-

4,648

5,589

-

-

5,589

25,681,990

14,960,982
9,499
6,011
14,976,492

4,664,162
4,664,162

19,625,144
9,499
6,011
45,322,644
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ร้
(ร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี))

ปี 2555
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.95 - 18.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
6.13 - 7.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
2.10 - 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.13 - 7.13
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
3.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
2.10 - 3.60
รวม				
ปี 2554
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2.26 - 7.05
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
5.62 - 7.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
2.10 - 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
5.62 - 7.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
2.10 - 3.60
รวม				

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)

รวม

16,122,283

-

-

16,122,283

2,207,073

-

-

2,207,073

3,963

-

-

3,963

18,333,319

7,536,562
1,317,709
2,655
8,856,926

528,506
528,506

8,065,068
1,317,709
2,655
27,718,751

16,683,917

-

-

16,683,917

1,282,304

-

-

1,282,304

4,738

-

-

4,738

17,970,959

6,863,589
5,144
6,868,733

2,633,699
2,633,699

9,497,288
5,144
27,473,391
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ เกิดจากการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
กลุม่ บริษทั ได้ท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ รายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึง่ ปี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการ
ซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุม่ บริษทั และบริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสนิ ทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

เงินเหรียญสหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง

122,648
795,759
(23,766,420)
(8,948,881)
(31,796,894)

5,349
1,596,569
(18,791,232)
(6,812,575)
(24,001,889)

  (8,948,881)
(8,948,881)

(1,169,608)
(6,040,691)
(7,210,299)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

3,595,735
(28,201,159)

(24,001,889)

   3,595,735
(5,353,146)

(7,210,299)

เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง

3,880
1,346,055
(2,324,425)
(974,490)

55,681
662,273
(3,442,964)
(2,725,010)

(402)
(402)

-

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(974,490)

(2,725,010)

(402)

-

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง

63
41,998
(10,815)
31,246

19,438
28,741
(98,574)
(50,395)

(10,815)
(10,815)

(5,363)
(5,363)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

31,246

(50,395)

(10,815)

(5,363)
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ ย งทางด้ า นสิ น เชื่ อ คื อ ความเสี่ ย งที่ ลู ก ค้ า หรื อ
คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถช�ำระหนีแ้ ก่กลุม่ บริษทั ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้เมือ่
ครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุม
ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ ดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ
ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญ
ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
กลุ่มบริษัท/บริษัท มีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่า
จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุม่ บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่อง
โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก�ำหนด
ให้มกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทัง้ ทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินกัน ในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิด
เผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�ำหนดโดยวิธีต่อไปนี้  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมมติฐานในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีร้ ะยะสัน้ อืน่ ๆ เป็น
มูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุน
และตราสารหนีท้ ถี่ อื ไว้เพือ่ ค้า ทีจ่ ะถือไว้จนครบก�ำหนดและเผือ่ ขาย
พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดถูกพิจารณาเพื่อ
ความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ถือตาม
ราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบ
หาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ภายใต้ข้อก�ำหนดต่างๆ และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา
และโดยการใช้อตั ราดอกเบีย้ ในท้องตลาดของเครือ่ งมือทางการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่วัดมูลค่า
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันทีท่ �ำสัญญาล่วงหน้า
ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลด
จากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของ
สัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก�ำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้
อัตราดอกเบีย้ ประเภททีใ่ ช้กบั ธุรกรรมการเงินทีป่ ลอดความเสีย่ ง เช่น
พันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธุ์
ซึง่ พิจารณาเพือ่ จุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค�ำนวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบี้ย
ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่ในรายงาน ใน
กรณีของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดพิจารณาจาก
หนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ ส�ำหรับ
หนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดพิจารณาจาก
สัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

ปี 2555							
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - หนี้สิน
516,585
590,538
516,585
590,538
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ - หนี้สิน
3,591,416
3,595,735
3,591,416
3,595,735
รวม			
4,108,001
4,186,273
4,108,001
4,186,273
ปี 2554							
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - หนี้สิน
1,064,523
1,000,462
1,064,523
1,000,462
รวม			
1,064,523
1,000,462
1,064,523
1,000,462

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2555
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน
จ�ำนวน 35.6 ล้านบาท จ�ำนวน 10.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 0.8
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 2.5 ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

512
512

3,767
3,767

2555

2554

300
55
300		55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน
35.4 ล้านบาท จ�ำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 0.8 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 2.5 ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2555
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
รวม			
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร
สัญญาอื่นๆ
รวม			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยว
กับการซื้อวัตถุดิบเป็นจ�ำนวนเงิน 297.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (2554:
762.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
การซือ้ วัตถุดบิ เป็นจ�ำนวนเงิน 42.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (2554: 209.7
ล้านเหรียญสหรัฐ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจาก
การให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�ำนวนเงิน 299.8 ล้านบาท
และ 4.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (2554: 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้
ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ�ำนวนเงิน 299.8 ล้านบาท
(2554: 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้ำประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกัน
• ค่าเสียหายทีถ่ กู กรมป่าไม้ฟอ้ งร้องในข้อหาละเมิดบุกรุก
แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติจำ� นวน 3.9 ล้านบาท (2554: 3.9 ล้านบาท)  
• การจัดตัง้ ท�ำเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้แก่
กรมศุลกากรจ�ำนวน 11.0 ล้านบาท (2554: 11.0 ล้านบาท)  
• การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�ำนวน 21 ล้านบาท 0.07
ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ 0.05 ล้านยูโร และ 0.01 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(2554: 10.8 ล้านบาท และ 0.09 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ 0.05 ล้านยูโร
และ 0.03 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)  
• การใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 104.5 ล้านบาท (2554: 106.4
ล้านบาท)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออก
โดยธนาคารในนามบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2555

2554

71
19
90

16
5
21

5
2
7

11
3
14

10,261
521
149
2,149
13,080

24,266
1
140
1,688
26,095

1,298
300
110
2,147
3,855

6,674
1
110
1,679
8,464

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ
ค�ำ้ ประกันเพือ่ ค�ำ้ ประกันค่าเสียหายทีถ่ กู กรมป่าไม้ฟอ้ งร้องในข้อหา
ละเมิดบุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ (ตามอธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 32) จ�ำนวน 3.9 ล้านบาท (2554: 3.9 ล้านบาท)
เพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 104.5 ล้านบาท (2554: 104.5
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจาก
การท�ำสัญญาซือ้ อะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่อมบ�ำรุงเป็น
จ�ำนวน 1,750.2 ล้านบาท จ�ำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 6.4
ล้านยูโร และจ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 125.1
ล้านเยน (2554: จ�ำนวน 1,449.8 ล้านบาท จ�ำนวน 3.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และจ�ำนวน 2.9 ล้านยูโร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการท�ำ
สัญญาซือ้ อะไหล่และวัสดุอปุ กรณ์และสัญญาซ่อมบ�ำรุงเป็นจ�ำนวน
1,748.3 ล้านบาท จ�ำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 6.4 ล้าน
ยูโร จ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ�ำนวน 125.1 ล้านเยน  
(2554: จ�ำนวน 1,441.0 ล้านบาท จ�ำนวน 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
และจ�ำนวน 2.9 ล้านยูโร)
บริษทั ได้ออกหนังสือค�้ำประกันเพือ่ ค�้ำประกันต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก�ำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ เพื่อใช้
ส� ำ หรั บ ขอใบอนุ ญ าตบ่ อ ฝั ง กลบของเสี ย และใบอนุ ญ าตวั ส ดุ
กัมมันตรังสีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด โดย
หนังสือค�้ำประกันเพื่อใช้ขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียมีภาระ
ค�้ำประกันในปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเป็นจ�ำนวนเงิน 3.1 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง 3.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 2.2 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
ตามล�ำดับ และหนังสือค�ำ้ ประกันส�ำหรับใบอนุญาตวัสดุกมั มันตรังสี
มีจ�ำนวนเงิน 25,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
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32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้ำประกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม			

ข้อพิพาท

เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อย
ท�ำการส่งหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสือ
รับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ�ำนวนหลายแปลง
(มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของ
บริษัทย่อย) ต่อมาส�ำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา
บางสะพานได้ออกประกาศการด�ำเนินการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาล
ปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาเพิกถอน
การออกประกาศ พร้อมกันนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลปกครองกลางก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค�ำฟ้องไว้
พิจารณาแล้ว ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไร
ก็ตามในการจัดท�ำงบการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือ่
การด้อยค่าของทีด่ นิ และสินทรัพย์ทตี่ งั้ อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าวทัง้ จ�ำนวน
ในปี 2550 และ 2551 แล้วตามล�ำดับ
วันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง
อธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครอง
กลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่ง
อธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ได้มีค�ำสั่งเพิกถอนและ
แก้ ไ ขรู ป แผนที่ แ ละเนื้ อ ที่ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง และให้ เ พิ ก ถอน
ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้
ศาลไต่สวนค�ำร้องขอทุเลาค�ำบังคับตามค�ำสัง่ ทางปกครองดังกล่าว
ขณะนีค้ ดีอยูร่ ะหว่างศาลส่งค�ำให้การของผูถ้ กู ฟ้องให้แก่บริษทั และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

105,652
20,736
22,333
148,721

106,372
17,481
16,479
140,332

104,452
5,085
109,537

104,452
5,479
109,931

บริษัทย่อย นอกจากนั้นศาลได้มีค�ำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี้ เข้า
กับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 นายอ�ำเภอบางสะพาน ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร�ำพึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีค�ำสั่งเป็นหนังสือแจ้งแก่บริษัทและ
บริษัทย่อย ให้ออกจากที่ดิน และงดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขตที่ดิน
ซึง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ ได้มคี ำ� สัง่ ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ตามหนังสือ
รับรอง และส�ำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกใบแทน
หนังสือรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ นายอ�ำเภอบางสะพาน
ที่มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร� ำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงดเว้น
การกระท�ำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า
ไม่วา่ ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ก็จะไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย

คดีฟ้องร้อง

1) บริษทั ถูกกรมป่าไม้ฟอ้ งร้องคดีแพ่งในข้อหาละเมิดบุกรุก
แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้ได้เรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริ ษั ท เป็ น จ� ำ นวนประมาณ 4.90 ล้ า นบาท และศาลจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ตัดสินให้บริษัทช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน 2 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้นับแต่
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วันฟ้อง บริษัทได้น�ำหนังสือค�้ำประกันจ�ำนวนเงิน 3.9 ล้านบาท
ไปวางต่อศาลเพือ่ เป็นการทุเลาการบังคับคดีในระหว่างการพิจารณา
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้มพี พิ ากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาล
ชั้นต้นดังกล่าว (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในเดือนมีนาคม 2552
บริษัทได้ยื่นฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา
ในการจัดท�ำงบการเงิน บริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองผลเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�ำนวน 4.0 ล้านบาท ในปี 2552 แล้ว
2) ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมใน
คดีแพ่ง 2 คดีทศี่ าลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษทั ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
รวมเป็นเงินประมาณ 126 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากบริษทั
ตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาโจทก์
ทั้ง 2 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง อันเป็นศาลทีม่ อี ำ� นาจพิจารณาคดีดงั กล่าวได้
และเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท โดยในเดือน
ธันวาคม 2548 ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ได้มคี ำ� สัง่ ให้รวมการพิจารณาคดีทงั้ สองเข้าด้วยกัน เนือ่ งจาก
เป็นข้อพิพาทเดียวกัน และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางได้มคี ำ� พิพากษาให้บริษทั ชดใช้คา่ เสียหายเป็น
จ�ำนวนรวม 200,000 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่ 9
พฤษภาคม 2546 จนกว่าจะช�ำระเสร็จ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมใน
การขึน้ ศาล ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� พิพากษา
ต่อศาลฎีกา ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ต่อมา
โจทก์รายหนึง่ ได้ถอนฟ้องและไม่ตดิ ใจทีจ่ ะบังคับช�ำระหนีก้ บั บริษทั
ตามค�ำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง และบริษัทได้ท�ำการถอนอุทธรณ์ส�ำหรับโจทก์ราย
ดังกล่าวแล้ว
ในการจัดท�ำงบการเงิน บริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองผลเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวจ�ำนวน 7.8 ล้านบาท ในปี 2552 แล้ว
3) เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ธนาคารแห่งหนึง่ ได้ยนื่ ฟ้อง
บริษทั ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�ำระหนี้ตามสัญญาเลตเตอร์ออฟ
เครดิต (Letter of Credits) และทรัสต์รซี ที (Trust Receipts) ซึง่ ออก
โดยธนาคารดังกล่าวให้กับบริษัท ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวได้เรียกร้อง
ให้บริษัทจ่ายช�ำระเงินต้นรวมดอกเบี้ย ณ วันที่ฟ้องร้องเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 964 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้อง
บริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�ำระ
ตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 2 ฉบับ โดยธนาคารดังกล่าวได้เรียกร้องให้
บริษัทจ่ายช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 322 ล้าน
บาท และดอกเบี้ยอัตราผิดนัดช�ำระหนี้ของเงินต้น 300 ล้านบาท
นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จ่ายช�ำระคืนให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น และ
ชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความแก่โจทก์
คดี ค วามทั้ ง สองดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ยั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนการ
พิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ถึงที่สิ้นสุด

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2554 บริษทั ได้ยนื่ ฟ้องต่อกรมทีด่ นิ และ
กรมการปกครองโดยบริษัทได้เรียกร้องค่าเสียหายกรณีถูกเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก)
ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอค�ำสั่งศาลปกครองในการรับค�ำฟ้อง

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1) เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ได้ดำ� เนินการขายหุน้
ในบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้แก่ JFE และ MISI
และได้รับเงินเป็นจ�ำนวนรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ
1,568.25 ล้านบาท) โดยภายหลังจากท�ำรายการดังกล่าว บริษัท
คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ร้อยละ 35.19 หลังจากรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัท
ได้น�ำเงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนเป็นจ�ำนวนประมาณ
50 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
2) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 350,705,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
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34. มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทีย่ งั ไม่ได้ใช้
กลุม่ บริษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ซงึ่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั เนือ่ งจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้ ณ วันที่รายงานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)      
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

ปีที่มีผลบังคับใช้

เรื่อง
ภาษีเงินได้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานด�ำเนินงาน

ผูบ้ ริหารคาดว่าจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติโดยผู้บริหาร
พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ ผลกระทบ
ที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

2556
2556
2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่าย
หรือได้รับ ตามล�ำดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงิ น กั บ ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น นั้ น และ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทในประเทศไทย
ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
กลุ ่ ม บริ ษั ท จะถื อ ปฏิ บั ติ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
ไป ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน
และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้

การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงิน
ย้อนหลังเนื่องมาจากการน�ำมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง
ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

326
1,276
(1,125)
206
(919)
(31)

320
1,363
(1,197)
188
(1,009)
(34)

322
1,209
(1,089)
202
(887)
-

317
1,289
(1,157)
185
(972)
-

ไม่ปรากฏผลกระทบในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลัง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 - ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุล
เงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ที่ กิ จ การนั้ น ประกอบกิ จ การ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21
ก�ำหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการ
ที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและ
รายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้ค�ำนิยามส�ำหรับ
เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือเงินตราสกุลอืน่ นอกเหนือจากสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ

รายงานประจ�ำปี 2555
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ผู ้ บ ริ ห ารก� ำ หนดสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ร ายงานของบริ ษั ท เป็ น
สกุลเงินบาท ดังนัน้ การถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และ
ก�ำไรสะสมของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง
ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 8 น� ำ เสนอ
หลั ก การที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม โดยมี ห ลั ก การเปิ ด เผยส่ ว นงาน
ด�ำเนินงานจากข้อมูลภายในที่นำ� เสนอให้ผู้มีอำ� นาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบ
เพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
โครงสร้างรายได้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
ผังองค์กร
โครงสร้างการจัดการ
ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของบริษัท
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหา
รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ส�ำหรับปี 2552
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
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สำ�นัก งานใหญ่ :
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
		 0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
		 0-2236-8892
สำ�นัก งานโรงงาน :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย
ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
		 0-3269-1412-5,
		 0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
		 0-3269-1421
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