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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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ส�ำนึกในการให้บริการ

“We do what we say”

“Never give up”

ท�ำในสิ่งที่เราพูด

สู้ไม่ถอย

“The best is yet to be”

ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

“Be the leader of change” เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

“One for all, all for one”

เพื่อส่วนรวม
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

“Deliver more than expected” ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง
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ผลประกอบการส�ำคัญ
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
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หนี้สินรวม
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
บาท
บาท

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “SSI”		
ราคาปิด 1)
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
ราคาเฉลี่ย
ปริมาณหุ้น
ราคาพาร์
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1)
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ 2)
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 2)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 1)
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1)
2)
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ข้อมูล ณ วันท�ำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
ข้อมูล ณ วันท�ำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

บาท
บาท
บาท
บาท
ล้านหุ้น
บาท
ล้านหุ้น
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
บาท
ร้อยละ

2556

2555

2554

65,387
65,892
(4,863)
(7,053)
84,726
74,116
10,610
9,794
(10.79)
(62.52)
(8.14)
4.89
(0.24)
0.30

60,604
61,911
(12,068)
(15,918)
88,520
74,910
13,610
12,766
(26.27)
(86.37)
(18.20)
3.81
(0.84)
0.47

47,975
53,307
(1,755)
(981)
86,364
61,416
24,948
24,096
(2.04)
(4.55)
(1.52)
1.82
(0.06)
1.33

2556

2555

2554

0.30
0.72
0.30
0.55
32,166
1.00
85.80
46.98
9,650
49.00
30.31
48.45
N.A.
-

0.59
0.86
0.52
0.69
27,081
1.00
47.58
32.77
15,978
49.00
37.78
45.72
N.A.
-

0.71
1.52
0.56
1.11
18,184
1.00
65.17
72.17
12,911
49.00
28.22
27.17
N.A.
-

ผลประกอบการส�ำคัญ

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้จากการขายและให้บริการ

ล้านบาท

ล้านบาท

65,387

60,604

2554

2555

47,975

2556

(981)
(7,053)
(15,981)

2554

2555

2556

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเปรียบกับปริมาณขายของบริษัท
การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของประเทศไทย (ล้านตัน)
ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของบริษัท (ล้านตัน)

1.57

2.18

2554

2.13

2556

2555

5.59

7.23

7.52

ปริมาณการซื้อขายเปรียบกับมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยรายวัน
มูลค่าการซือ้ ขาย ( ล้านบาท)

65

ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)

48

2554

86

2556

2555

72

33

47

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ล้านบาท

12,911

15,978
2554

9,650
2555

2556
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในส่วนแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ
(Comprehensive Financial Plan) บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดีในการระดมทุนทั้งจาก
การขายหุ้นเพิ่มทุนและการขายทรัพย์สิน ณ เดือนตุลาคม 2556
เมือ่ สิน้ สุดโครงการบริษทั สามารถระดมทุนได้ 10,972.3 ล้านบาท
และได้น�ำไปลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK ธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นเงิน
รวม 422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ท�ำให้ทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 473
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 895.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการเพิ่ม
ผลผลิตและลดฐานต้นทุนให้ตำ�่ ลงซึง่ จะท�ำให้ธรุ กิจนีพ้ ลิกมาท�ำก�ำไร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2556 นับเป็นปีแห่งการพิสจู น์ตนเองของ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จากการปรับเปลีย่ นสถานะ
ผูผ้ ลิตเหล็กกลางน�ำ้ มาสูผ่ ผู้ ลิตเหล็กครบวงจร ท่ามกลางการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมือง และแผนการลงทุน
ทีส่ ำ� คัญของภาครัฐทีไ่ ม่เป็นไปตามเป้าหมาย มาตรการกระตุน้ การ
บริโภคภายในประเทศต่างๆ ของรัฐบาลทีส่ นิ้ สุดลง ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กหลายชนิด รวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ต้อง
เผชิญความผันผวนของตลาดเหล็กท�ำให้ส่วนต่างราคาแคบลง
คณะกรรมการบริษัทได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการก�ำกับดูแลให้
คณะกรรมการจัดการ บริหารงานภายใต้กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่ง
จากการเชื่อมโยงธุรกิจแบบครบวงจร และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล็กทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า เพราะเชือ่ มัน่ ว่าเป็นแนวทาง
ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
ซึ่งเริ่มมีค�ำตอบในเชิงประจักษ์ งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุน
ลดลง จากขาดทุน 15,918 ล้านบาทในปี 2555 เป็นขาดทุน 7,053
ล้ า นบาท ในปี 2556 และขาดทุ น สุ ท ธิ ต ่ อ หุ ้ น 0.24 บาท
ลดลงจากขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.84 บาทในปี 2555

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและน�ำ
บริษทั เข้าสูก่ ระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ
ต่อไป และมีแผนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในปี 2557 อีกด้วย
ในด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน บริษทั ได้ดำ� เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ทัง้ กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กิจกรรมเพือ่ สร้างให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทให้
ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประเด็นมุง่ เน้น
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ และน�ำประเด็นเหล่านัน้ มาก�ำหนดเป็น
กรอบการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนขึ้นท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนของโลกทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงไปยังบริษัทกลุ่ม
เอสเอสไอด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจว่าแนวปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ส�ำคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัท
ในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้การก�ำกับดูแลและให้
ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ บริหารจัดการความเสีย่ งของธุรกิจ การด�ำเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย การบริหาร
จัดการเพือ่ ลดผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การสร้าง
คุณค่าร่วมกับลูกค้าและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการพัฒนาทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชน ผล
จากการด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้ตลาดหลักทรัพย์ และวารสารการ
เงินธนาคารได้พิจารณามอบรางวัลรางวัล SET Awards 2013
บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี
2556 ประเภทบริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000-20,000 ล้านบาท
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้รบั รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน
(พ.ศ.2547-พ.ศ.2556) ประเภทไม่มสี หภาพแรงงาน (ติดต่อกันสอง
ปีซอ้ น) รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี พ.ศ. 2556” (Zero

Accident Campaign 2013) ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจาก
โครงการคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2556 (Annual
General Meeting: AGM) ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจ�ำปี 2556 ระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2556 รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจําปี 2556
(รางวัลต่อเนื่อง 2 ปี)
ท้ายทีส่ ดุ ผมขอขอบคุณการสนับสนุนจากผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรก�ำกับดูแล และ
ชุมชน รวมทังั้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ผมและคณะกรรมการ
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งจากการ
เชื่อมโยงธุรกิจแบบครบวงจร และสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้านี้จะน�ำพาบริษัทของท่านให้ก้าวหน้า
สามารถพลิกมามีกำ� ไร และสร้างผลตอบแทนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
ยั่งยืนได้ต่อไป

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เฉพาะท่าเรือขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ผลิตเหล็กแท่งแบน
ชัน้ คุณภาพพิเศษป้อนสูล่ กู ค้าชัน้ น�ำในยุโรป อเมริกา และเมดิเตอร์เรเนียน
รวมทัง้ ป้อนกลับมาส่งเสริมธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนซึง่ เป็นธุรกิจเหล็ก
ขั้นกลางน�้ำของเราในประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริษัทของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
กว่าปี 2555 มาก เรามีปริมาณขาย 3.24 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ
31) รายได้รวมของกลุ่มอยู่ที่ 65.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8)
มี EBITDA ติดลบน้อยลงเหลือ 2.9 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 73)
และมีขาดทุนสุทธิน้อยลงเหลือ 7.1 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 56)

การเปลี่ยนแปลงของเอสเอสไอและการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจต้นน�้ำ
เมื่อ 3 ปีก่อนเราได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เอสเอสไอจากการเป็นผู้ผลิตเหล็กกลางน�้ำในประเทศมาสู่การเป็น
ผู้ผลิตเหล็กครบวงจรในระดับโลก เมื่อเดือนมีนาคม 2554 เราเดิน
หน้าก้าวส�ำคัญในการลงทุนซือ้ สินทรัพย์ขนั้ ต้นน�ำ้ โรงงานถลุงเหล็ก
และผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่เขตทีไซด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเราเรียกชื่อโรงงานนี้ว่า “โรงงาน
เอสเอสไอทีไซด์” และสายธุรกิจนี้ว่า “ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก”
เมื่อรวมกับธุรกิจที่เรามีอยู่ได้ส่งผลให้ฐานธุรกิจของเรา
ครบวงจร แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ มีความยืดหยุน่ ขึน้ และสร้างโอกาสในการ
เติบโตให้เรามากขึ้น ธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเราจะสามารถจัดหา
วัตถุดิบส่วนใหญ่จากแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์และมีความหลากหลาย ได้ประโยชน์จากทักษะและความ
เชีย่ วชาญของคนในเขตทีไซด์ซงึ่ สืบทอดมรดกการผลิตเหล็กมากว่า
170 ปี การใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับโลก โดย

ส�ำหรับธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนนัน้ จากการเชือ่ มโยงธุรกิจต้นน�ำ้
กับกลางน�้ำท�ำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ มีห่วงโซ่อุปทานที่สั้น
ลง ยืดหยุน่ ขึน้ และมีความเสีย่ งน้อยลง ธุรกิจดังกล่าวมีฐานทีม่ นั่ คง
ในประเทศไทย ซึง่ เป็นประเทศทีม่ คี วามต้องการเหล็กสูงเป็นอันดับ
หนึง่ ในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ในด้านของปริมาณ และ
คุณภาพ และอยูศ่ นู ย์กลางของภูมภิ าคทีย่ งั บริโภคเหล็กในปริมาณ
ต�่ำ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตมากขึน้ ในอีกหลายทศวรรษต่อๆไป ด้วยแรง
ผลักดันทั้งการเติบโตของรายได้ จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การ
ขยายตัวของเมือง และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ด้วยความแข็งแกร่งของฐานตลาดในประเทศ เราสามารถเพิม่ ปริมาณ
ขายได้ (โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ เนื่องจากมีก�ำลังการ
ผลิตส่วนเกิน) และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดเหล็กแผ่นชั้น
คุณภาพพิเศษ ซึ่งเน้นคุณภาพสินค้าและความเชื่อถือได้เป็นหัวใจ
ส�ำคัญ ซึ่งท้ายที่สุด ปัจจัยเหล่านี้จะท�ำให้เรามีส่วนต่างราคาที่สูง
ขึ้น ต้นทุนลดลง และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นจากสินทรัพย์ ในส่วน
ธุรกิจเหล็กปลายน�้ำ ธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจท่าเรือจะได้รับผล
ประโยชน์ต่อเนื่องและยอดขายเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย เรื่องหลักใน
การด�ำเนินงานของเราต่อไปคือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้เต็มที่
จากห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจรนี้ ในขณะที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ
การมีสองธุรกิจหลักอยูส่ องทวีปทีแ่ ตกต่างกันนัน้ เป็นทัง้ ความ
ท้าทายและโอกาส สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือท�ำเลที่ตั้งและระยะทาง
ระหว่างกัน ภูมศิ าสตร์ของโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ใกล้ลกู ค้าในยุโรป
และอเมริกาตะวันออก ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้
เราในตลาดเหล่านัน้ แม้ระยะทางค่อนข้างไกลจากประเทศไทย แต่
เราสามารถเอาชนะมันและเชือ่ มโยงสองธุรกิจโดยการใช้ประโยชน์
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทัง้ สองฝัง่ และการขนส่งเหล็กแท่งแบนคราวละปริมาณ
มาก ด้วยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ท�ำให้ต้นทุนในการขนส่งต�่ำ
อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะที่โอกาส (ที่เราเรียกว่า
ความหลากหลายด้านภูมศิ าสตร์ของตลาด) คือ ขณะนีเ้ ราสามารถ
เข้าถึงตลาดยุโรป อเมริกา และ แถบเมดิเตอร์เรเนียน นอกเหนือไป
จาก ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปจั จุบนั ของเรา ท�ำให้เรามีความ
ยืดหยุ่นที่จะสลับเป้าหมายการขายของเราไปยังตลาดที่แข็งแกร่ง
กว่า และไม่ได้อิงอยู่กับตลาดใดตลาดเดียว

รายงานประจ�ำปี 2556
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สิ่งที่สองคือ คนของเราและสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งถึง
แม้จะมีอุปสรรคที่เราต้องเอาชนะหลายเรื่อง ทั้งภาษา วัฒนธรรม
พฤติกรรม ค่านิยม ฯลฯ แต่ก็มีโอกาสอย่างมากส�ำหรับเรา ในเรื่อง
คนเก่งที่มีความเก่งลึกขึ้นและมีคนเก่งหลายเรื่องขึ้น ในเรื่องการใช้
ความเก่งในระดับโลกที่หาได้ยากนีแ้ บ่งปันใช้ในกลุ่มบริษัท และใน
เรื่องโอกาสส�ำหรับคนของเราที่จะเรียนรู้และเติบโต

อเมริกาเหนือ (ตลาดน�ำเข้าเหล็กแท่งแบนรายใหญ่ที่สุดของโลก)
ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก�ำลังฟื้นตัว เราประสบความ
ส�ำเร็จในการขายครั้งแรกที่นั่นในไตรมาส 4 และคาดว่าจะขายได้
มากขึ้นในปี 2557 ตามเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งเคลื่อนตัวไปใน
ทิศทางที่ดี

ผมขอรายงานให้ท่านทราบว่า ผลด�ำเนินการของบริษัทของ
ท่านเป็นอย่างไรในปี 2556

แม้ว่าปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะขาดทุน แต่เราสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตลงได้มากจากปริมาณการผลิตสูงขึ้น และลด
ต้นทุนพลังงานลงได้จากเทคโนโลยี PCI ท�ำให้การขาดทุนลดลง
มาก การขาดทุนนีจ้ ะลดลงไปเรือ่ ยๆ ไปพร้อมกับการปรับปรุงต่างๆ
ของเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไป

ส่วนแรกคือ ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ในสองปีแรกนับตัง้ แต่การลงทุน
ซื้อสินทรัพย์เราประสบความยากล�ำบากมากทางการเงิน จากการ
ปรับปรุงโรงถลุงเหล็กตลอดทั้งปีแรก การเริ่มต้นผลิตในปีถัดมา
จนถึงปี 2556 ซึง่ เป็นปีทโี่ รงถลุงเหล็กผลิตเต็มปี สามารถผลิตเหล็ก
แท่งแบนได้ถงึ 2.77 ล้านตัน และท�ำสถิตยิ อดผลิตต่อวันสูงสุดหลาย
ครัง้ จากการทีค่ นของเรามีความช�ำนาญกับสินทรัพย์และเพิม่ ผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง อัตราการผลิตต่อปีจนถึง ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 3.0
ล้านตัน (อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต ร้อยละ 80) ซึ่งเป็นอัตราที่ดีขึ้น
กว่าเดิมก่อนที่เราจะซื้อสินทรัพย์นี้ร้อยละ 10 ขณะนี้เรายังเห็นแนว
โน้มผลผลิตจะดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนทีส่ อง ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน เริม่ ต้นปีดว้ ยความแข็งแกร่ง
ในไตรมาส 1 โดยมีปริมาณขายสูงสุด 707 พันตันและมีส่วนต่าง
ราคาที่ดี ปริมาณขายไตรมาส 3 ก็สูงพอสมควร แต่เราพบกับสอง
ปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีผ่ มได้กล่าวถึงเมือ่ ปีทแี่ ล้วนัน่ คือ การส่งสัญญาณ
เริ่มด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 และปัญหาการเมืองไทยในไตรมาส 4
ที่ได้ส่งผลให้ปริมาณขายลดลงอย่างมากในสองไตรมาสดังกล่าว
แม้ว่ายอดขายจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ ทั้งปีเรามีปริมาณขายทั้ง
สิ้นที่ 2,134 พันตัน ไม่ไกลจากปริมาณขายสูงสุดที่เราเคยท�ำได้ ซึ่ง
อยู่ที่ 2,241 พันตัน

ผลงานส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ การเริ่มใช้เทคโนโลยี Pulverized
Coal Injection (PCI) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 อุปกรณ์นี้จะบด
ถ่านหินให้เป็นผงละเอียดและฉีดเข้าเตาถลุงเหล็กโดยตรงเพื่อเป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งไปทดแทนการใช้โค้กบางส่วน (เป็นเชื้อเพลิงที่มีราคา
แพง) เทคโนโลยีนี้ท�ำให้เราได้รับสองประโยชน์ที่ส�ำคัญ คือต้นทุน
พลังงานลดลงและผลผลิตสูงขึน้ ขณะนีอ้ ปุ กรณ์นอี้ ยูใ่ นช่วงการเพิม่
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ปัจจุบันร้อยละ 75) เราจะได้เห็นการใช้
งานที่สูงขึ้น และสร้างผลตอบแทนมากขึ้นต่อไป

แม้เราผิดหวังที่ไม่สามารถท�ำลายสถิติปริมาณขายและท�ำผล
งานทีด่ กี ว่านีใ้ นปี 2556 เราก็พสิ จู น์ให้เห็นถึงสองคุณลักษณะส�ำคัญ
ในของฐานธุรกิจใหม่ทคี่ รบวงจร คือ 1) ห่วงโซ่อปุ ทานสัน้ เมือ่ สภาพ
ตลาดดีเราสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงทีและสร้าง
ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น 2) ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของตลาด
บางเวลาที่ตลาดหลักของเราในประเทศไทยมีความผันผวน
(ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว) เราสามารถจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้
ดีขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากความยืดหยุ่นที่สามารถสลับ
เป้าหมายการขายไปยังตลาดอื่นที่ดีกว่า ท�ำให้ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนเรามีความสามารถในการแข่งขันและคล่องตัวมากขึ้น

ผลการด�ำเนินงานในปี 2556

ในส่วนของผลิตภัณฑ์และการตลาด เรามีความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ
เช่นกัน เรามีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาหลายราย และมีจ�ำนวนไม่น้อยที่
ซื้อสินค้าเราต่อเนื่องและต้องการท�ำธุรกิจกับเราในระยะยาว ยอด
ขายเหล็กแท่งแบนให้ลกู ค้าภายนอกเติบโตถึงร้อยละ 278 จาก 294
พันตัน (ร้อยละ 18 จากยอดขายเหล็กแบนทั้งหมด) เพิ่มขึ้นเป็น
1,110 พันตัน (ร้อยละ 40 จากยอดขายเหล็กแบนทั้งหมด) เรามี
ความภาคภูมใิ จทีจ่ ะบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและบริการ
ของเราในระดับโลก (ที่กล่าวได้เช่นนี้ เพราะว่าธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อนของเราก็เป็นลูกค้าของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก) รวมถึงได้พัฒนา
ชือ่ เสียงให้เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาดโลก จุดแข็งนีช้ ว่ ยสร้างโอกาสในตลาด
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แม้วา่ ยอดขายผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value
Products: PVP) ลดลงจากร้อยละ 37 เป็น ร้อยละ 34 เราก็ยังคง
ทุม่ เทท�ำงานเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการใช้สนิ ค้าของเรา
เอง (ตัง้ แต่ธรุ กิจต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ) ซึง่ เราสามารถประกันคุณภาพ
สินค้าให้กับลูกค้าได้เต็มที่ ในปี 2556 เราประสบความส�ำเร็จใน
การแนะน�ำผลิตภัณฑ์ของเราสู่ลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์และ
เครื่องจักร และคาดว่าจะเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเร็วในปีนี้

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือเรื่องการท�ำก�ำไร ในปี 2556 เรา
สามารถพลิกกลับมาท�ำก�ำไร มี EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 6.5
(เทียบกับร้อยละ 2.3 ในปี 2555) และมี EBITDA 2,967 ล้านบาท
นีค่ อื จุดพลิกผันส�ำคัญจากทีเ่ ราขาดทุนในปี 2554 และ 2555 ซึง่ ใน
อดีตทีผ่ ่านมาธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนเรามีผลก�ำไรมาโดยตลอด เรา
คาดว่าเราสามารถท�ำก�ำไรให้มากขึน้ ได้บนฐานธุรกิจใหม่ทคี่ รบวงจรนี้
ส่วนสุดท้าย ธุรกิจเหล็กปลายน�ำ้ มีผลก�ำไรในระดับปานกลาง
โดยรักษาตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ในขณะทีป่ ริมาณขายโดย
รวมลดลง ธุรกิจท่าเรือ ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหมาย
ธุรกิจวิศวกรรม รายได้เติบโตร้อยละ 33 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุรกิจ EPC (Engineering, Procurement and Construction วิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง) ที่ให้บริการกับลูกค้า
ภายนอก

แนวโน้มปี 2557
ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกดูมีพื้นฐานดีขึ้นกว่าปีก่อน เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาดูแข็งแกร่งและแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สหภาพยุโรป
มีแนวโน้มฟื้นคืนตัวจากจุดต�่ำสุด ญี่ปุ่นคงเติบโตต่อเนื่อง ในขณะ
ที่ตลาดที่ก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets) กลับดูไม่ค่อยดีจาก
การไหลกลับของเงินทุนเนือ่ งจากการด�ำเนินการมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE tapering) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างเช่น ประเทศจีนซึง่ มีปญ
ั หาเรือ่ งหนีส้ นิ และปัญหา
สังคมที่เริ่มขยายตัว และปัจจัยจากภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ
เรื่องความตึงเครียดในยูเครน
ส�ำหรับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังไม่คลี่คลายแม้ว่า
ความรุนแรงจะลดน้อยลง ส่วนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ในปี 2557 มีการคาดการณ์วา่ จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.6 โดยเติบโต
น้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตามฐานเศรษฐกิจขยายมากขึ้น
และมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น - การบริโภคได้กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการผลักดันเศรษฐกิจ คู่ขนานไปกับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) การผลิตและการส่งออกสินค้า
ปัจจัยเหล่านีม้ ผี ลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อบริษัทของท่าน
เราคาดว่าการบริโภคเหล็กโลกจะเติบโตในระดับปานกลาง แต่
เนื่องจากไม่มีก�ำลังการผลิตใหม่ๆ ในตลาดโลก (นอกจากประเทศ
จีน) จะท�ำให้เป็นปัจจัยบวกส�ำหรับผู้ผลิตเหล็กทั้งในด้านการใช้
ก�ำลังการผลิตและอ�ำนาจในการก�ำหนดราคาที่จะดีขึ้น ในขณะที่

ประเทศจีนก�ำลังเร่งจัดการเรือ่ งก�ำลังการผลิตล้นและเอาจริงเอาจัง
กับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่เห็นผลจากการแก้ไขดัง
กล่าว ซึง่ ประเด็นนีจ้ ะเป็นปัจจัยเสีย่ งใหญ่ของปีนี้ ทัง้ นีส้ ถานการณ์
เลวร้ายทีส่ ดุ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้คอื การเกิดวิกฤตหนีเ้ ช่นทีส่ หรัฐอเมริกา
ช่วงวิกฤติทางการเงินของเลห์แมน (Lehman moment) แต่จาก
ฐานะและความแข็งแกร่งของประเทศจีนเอง โอกาสที่จะเกิด
สถานการณ์นี้ไม่น่าสูงนัก ส่วนการบริโภคเหล็กในไทยคงจะเติบโต
ต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตไม่สูงนักก็ตาม
นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่น่าจับตามองส�ำหรับผู้ผลิตเหล็ก
เช่นเราคือเรื่องวัตถุดิบ หลังจากหลายปีที่ผ่านมาราคาแร่เหล็กและ
ถ่านหินสูงขึน้ เกิดการโหมลงทุนทัง้ ในส่วนขยายของโครงการทีม่ อี ยู่
เดิมและการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์ใหม่ ท�ำให้ปัจจุบันเกิด
สภาวะแร่เหล็กและถ่านหินล้นตลาด นั่นหมายความว่าแรงกดดัน
จะลดลง ความเสี่ยงลดลง ส่วนต่างราคาจะดีขึ้น เป็นผลดีกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการถ่วงดุลในกรณีที่เกิดวิกฤติหนี้ที่
ประเทศจีน (ที่กล่าวไว้ข้างต้น) เนื่องจากราคาแร่เหล็กและถ่านหิน
จะลดลงอย่างมากในกรณีนั้น ซึ่งจะส่งผลด้านบวกกับผู้ผลิตเหล็ก
โดยรวมแล้วถึงแม้ว่าปี 2557 ดูจะมีความเสี่ยงบ้าง เราคาดว่า
โดยรวมคงจะเป็นปีที่ดีขึ้นส�ำหรับผู้ผลิตเหล็กโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
ส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตเหล็กที่มีความแข็งแกร่งเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเทคโนโลยี สินค้า ตลาด เป็นต้น คงจะสามารถท�ำก�ำไรได้ดี
ซึ่งเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทของท่านให้เป็นอย่างนี้

เรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการในปี 2557
เรื่องแรกคือ การสร้างความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะต้องผลิตเหล็กแท่งแบนได้มากขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ลดต้นทุน และมีสว่ นต่างราคาสูงขึน้ เป้าหมาย
แรกคือถึงจุดคุ้มทุน (ที่ระดับ EBITDA) ซึ่งเราคาดว่าต้องใช้ก�ำลัง
การผลิตที่ระดับประมาณร้อยละ 90 (เราท�ำได้บ้างแล้ว แต่ยังขาด
ความต่อเนื่อง) เป้าหมายที่สองไปไกลกว่านั้น นั่นคือการใช้ก�ำลัง
การผลิตเต็มที่และท�ำก�ำไร
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนจะยังคงเป็นไปตามกลยุทธ์ขยายปริมาณ
การขาย และเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดในตลาดเหล็กชัน้ คุณภาพพิเศษ ซึง่
ในท�ำนองเดียวกันจะไปหนุนเสริมธุรกิจเหล็กปลายน�ำ้ และธุรกิจท่าเรือ
ส่วนธุรกิจวิศวกรรมจะขยายผลจากฐานลูกค้าภายนอกทีไ่ ด้สร้างมา
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ซึ่งก็คือการบรรลุเป้าหมายทั้งจากการประหยัดจากขนาดและ
มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ คือการสร้างรายได้มากขึ้นจากฐาน
สินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ที่สูงขึ้น และคือการมีวินัยในการท�ำงานให้เกิดความเป็นเลิศ
เรือ่ งทีส่ องคือ เราจะท�ำให้โอกาสกลายเป็นผล ผมได้กล่าวข้าง
ต้นเกีย่ วกับการทีฐ่ านธุรกิจครบวงจรมีโอกาสในการเติบโตมาก โดย
เฉพาะธุรกิจโรงถลุงเหล็กมีโอกาสหลากหลาย ทัง้ โครงการลดต้นทุน
โครงการลดส่วนสูญเสียการผลิต โครงการเพิ่มผลผลิต โครงการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย โครงการเพิ่มศักยภาพใหม่ โครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้า โครงการเกีย่ ว
กับผลผลอยได้จากการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดการผลิต
และโครงการขยาย มีหลายโครงการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ่ที่มีผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงจ�ำกัด ซึ่งจะคล้ายกับ
โครงการ PCI ทีเ่ ราเริม่ เดินเครือ่ งเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา คือเราไม่ได้พยายาม
คิดค้นอะไรขึ้นมาใหม่ แต่เราเพียงเสริมหรือแก้ไขจุดบกพร่องด้วย
เทคโนโลยีและวิธีการที่มีอยู่ปัจจุบันแล้ว
เราได้จัดคนที่ดีเข้าดูแลแต่ละโครงการ เราก�ำลังพัฒนาให้เกิด
Projects Pipeline (แผนต่อเนื่องของโครงการต่างๆ) เพื่อผลักดัน
ให้รายได้และก�ำไรของเราเติบโตต่อไปข้างหน้าอีกหลายปี Projects
Pipeline เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เริ่มจากจุดก�ำเนิด
ความคิดและตกผลึกความคิด ไปสูต่ กี รอบโครงการ ก�ำหนดขอบเขต
และออกแบบรายละเอียด ไปสู่การด�ำเนินการและการประเมินผล
หลังการด�ำเนินการ เพือ่ ให้ได้โครงการทีท่ ำ� ได้สำ� เร็จและมีผลตอบแทน
สูงทยอยเห็นผลอย่างต่อเนือ่ ง เราจะพิจารณาให้ความส�ำคัญโครงการ
ต่างๆโดยเน้นอัตราผลตอบแทน ความแน่นอนของผลตอบแทน

ทรัพยากรและเงินลงทุนที่ต้องใช้ ความง่ายและระยะเวลาของ
โครงการ และระดับของความเสี่ยง เราเรียกโครงการที่ดีที่สุดว่า
“AAA Projects” ซึ่งจะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นในอนาคตต่อไป
ในปี 2557 เราจะมุ่งเน้นในโครงการที่เล็ก ใช้เวลาด�ำเนินการ
เพียงไม่กี่เดือน มีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและตลาดต�่ำ ใช้เงิน
ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว และจะมีโครงการต่างๆ
ตามมามากขึ้นในปีต่อๆไป
ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของเราคือการกลับมาท�ำก�ำไร และ
การท�ำก�ำไรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ท่าน
ผมมีความภูมิใจในบริษัทของเราและพนักงานทุกคน ตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความยากล�ำบาก ความส�ำเร็จ
ความกดดันและความมานะอุตสาหะ สิ่งที่คนของเราฝ่าฟันมาเป็น
สิ่งที่ไม่ธรรมดา และพวกเขายังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเมื่อคิดถึงสิ่ง
ที่ยังสามารถต่อยอดไปได้อีก
ผมไม่สงสัยในความสามารถของคนของเราในการด�ำเนินการ
เรือ่ งส�ำคัญทีก่ ล่าวข้างต้น การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งของท่านและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับเราในการเปลีย่ นแปลงครัง้
ส�ำคัญของบริษทั และการพลิกกลับมาท�ำก�ำไรต่อไป ขอขอบคุณครับ
และเช่นเคย ผมขอยกค�ำพูดของ ริชาร์ด บาร์ค กล่าวส่งท้ายว่า:
” สิ่งที่ตัวหนอนเรียกว่าจุดจบ บางคนเรียกว่ามันคือผีเสื้อ”
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2556
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
รายงานตัวเลขประมาณการการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี
2556 (Global Apparent Steel Use) อยู่ที่ประมาณ 1,475 ล้าน
ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งอัตราการขยายตัวสูงกว่าปี 2555 ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก
(Crude Steel Production) ในปี 2556 อยู่ที่ 1,573 ล้านตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ โดยในปี 2556 มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น
775 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1 จากปี 2556 โดยปริมาณการผลิต
ของประเทศจีนคิดเป็นประมาณ 49% ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบ
ทั้งหมด
ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี 2556 ที่แม้
จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2555 แต่น้อยกว่าตัวเลขประมาณการเดิมที่ WSA
เคยตัง้ ไว้ โดยเป็นผลกระทบมาจากการชะงักของเศรษฐกิจโดยรวม
ที่มีสาเหตุมาจากการตัดลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐของ
สหรัฐอเมริกา (Sequestration) ท�ำให้เกิดการปิดหน่วยงานภาครัฐ
บางส่วน (Government Shutdown) ส่งผลให้เกิดภาวะการว่างงาน
ของประชากรภายในประเทศจ�ำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อมายัง
ภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังมีปัญหาภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุ่มอียู เนื่องจากสถานการณ์หนี้สาธารณะที่ยัง
เรื้อรัง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบาย
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไม่ให้เติบโตเร็วเกินไป (Restructuring
and Rebalancing) ในขณะที่การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่
(Emerging Markets) มีการชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญีป่ นุ่
ได้รบั ผลดีจากนโนบายกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ (Abenomics)
รวมถึงธนาคารกลางญีป่ นุ่ ได้ออกมาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
เพิ่มเติม จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจได้มากขึ้น
ด้านราคาเหล็กในปี 2556 นั้น ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน
(Slab) (ราคา CFR East Asia Import) ได้ปรับตัวลดลงจากระดับ
520 - 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ระดับ
468 - 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2556 หลังจากนั้น
ระดับราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 482 - 498 และ
500 - 508 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2556 และไตรมาส
4/2556 ตามล�ำดับ ในขณะที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (ราคา CFR
East Asia Import) ปรับตัวลดลงในช่วงแรก โดยราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน

012

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ปรับตัวลดลงจากระดับ 608 - 634 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส
1/2556 มาอยู่ที่ระดับ 533-583 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส
2/2556 จากนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 541 - 571 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2556 และลดลงมาอยู่ที่ระดับ 537 - 567
เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 4/2556 ส่วนราคาสินแร่เหล็ก (ราคา
IODEX 62% Fe CFR North China) พบว่าปรับตัวลดลงจากระดับ
133 -160 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ระดับ
110 - 142 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2556 จากนั้นปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 123 - 141 และ 131 - 139 ในไตรมาส 3/2556
และไตรมาส 4/2556 ตามล�ำดับ

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2556
อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2556 ยังคงเติบโตจาก
ปี 2555 โดยมี Apparent Steel Supply อยู่ที่ 17.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2555 (ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) เติบโตลดลงจากอัตราเติบโต
ร้อยละ 12.2 ในปีก่อน โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.4 เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวจากโครงการ
ก่อสร้างของเอกชนในครึง่ ปีแรก ในขณะทีก่ ารบริโภคเหล็กทรงแบน
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เป็นผลมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปี
แรกเช่นเดียวกัน
ในปี 2556 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศเติบโตเล็กน้อย
ร้อยละ 0.1 แต่ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตติดลบ
ร้อยละ 3.1 ในปี 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนลง ท�ำให้ราคาผู้
ผลิตในประเทศสามารถแข่งขันกับราคาน�ำเข้าได้ แต่ในภาคของการ
ส่งออก ส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกสินค้าเหล็กหดตัวลงร้อยละ 0.5 เปรียบเทียบกับอัตรา
การเติบโตร้อยละ 9.2 ในปีก่อน
ทัง้ นี้ ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าเหล็กเติบโตร้อยละ 8.2 แต่เติบโต
ลดลงจากร้อยละ 23.6 ในปีกอ่ น เนือ่ งจากในปี 2556 มีการประกาศ
มาตรการเยียวยาทางการค้าออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และมาตรการ
ปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) โดย
มีรายละเอียดดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาด (Anti-dumping Measure)

1. กรณีขอทบทวนอากรทุม่ ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วน น�ำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ มี
มติอนุมัติการบังคับใช้มาตรการผลชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2556 โดยมีอัตราอากรทุ่มตลาดร้อยละ 13.58 ถึงร้อยละ 58.85
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 มี
ผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 8 สิงหาคม 2556 จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2. กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น�ำ
เข้าจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวัน ซึง่ คณะกรรมการพิจารณา
การทุม่ ตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศ
มาตรการฉุกเฉินในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
มีผลบังคับใช้ 81 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่
10 สิงหาคม 2556) โดยให้กรมศุลกากรเรียกเก็บหลักประกันอากร
เป็นหนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร ในอัตราดังต่อไปนี้
		 1) อัตราร้อยละ 11.76 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส�ำหรับสินค้า
น�ำเข้าจากประเทศจีน
		 2) อัตราร้อยละ 11.86 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส�ำหรับสินค้า
น�ำเข้าจากประเทศเวียดนาม
		 3) อัตราร้อยละ 8.76 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส�ำหรับสินค้า
น�ำเข้าจากประเทศไต้หวัน

ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุนได้
มีค�ำวินิจฉัยชั้นที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 และได้ออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 มีผล
บังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) โดยก�ำหนดอัตราอากรทุ่มตลาด ดังนี้
		 1) อัตราร้อยละ 9.24 ถึงร้อยละ 20.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าจากประเทศจีน
		 2) อัตราร้อยละ 14.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส�ำหรับ
สินค้าน�ำเข้าจากประเทศเวียดนาม
		 3) อัตราร้อยละ 4.22 ถึงร้อยละ 17.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ
ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าจากประเทศไต้หวัน

มาตรการปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ (Safeguard
Measure)
1. กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอย (โบรอน โครเมียม
และอื่นๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการปกป้อง
ชั้นที่สุดแล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 จนถึง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยก�ำหนดให้เรียกเก็บอากรปกป้องดังนี้
		 1) การน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2556
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในอัตราร้อยละ 44.20
ของราคา ซี ไอ เอฟ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

		
		

2) การน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราร้อยละ 43.57
ของราคา ซี ไอ เอฟ
3) การน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราร้อยละ 42.95
ของราคา ซี ไอ เอฟ

ทัง้ นี้ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องส�ำหรับผูน้ ำ� เข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน กรณีที่น�ำ
เข้ามา (1) เพื่อรีดเย็นต่อ (2) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (3)
เพื่อชุบแข็งต่อ (4) ผลิตเพื่อการส่งออก (5) เป็นเหล็กเกรดพิเศษ
และ (6) การน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวทีม่ แี หล่งก�ำเนิดจากประเทศก�ำลัง
พัฒนา ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศ
2. กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ (ความหนา 0.9 - 50 มิลลิเมตร
และความกว้าง 600 - 3,048 มิลลิเมตร) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น
ม้วน ซึ่งบริษัทได้ยื่นค�ำขอต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้องเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นั้น กรมการค้าต่างประเทศ
ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2557 และได้มกี ารจัดการรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปิด
ไต่สวนฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2557
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
ประเมินว่า ในปี 2557 ความต้องการเหล็กของโลกจะขยายตัวร้อย
ละ 3.3 หรือเพิม่ ขึน้ ไปอยูป่ ระมาณ 1,523 ล้านตัน โดยแรงหนุนส่วน
ใหญ่จะมาจากประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาและกลุม่ ยูโรโซนทีม่ แี นวโน้มคลีค่ ลายและมีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามทางด้านญี่ปุ่นนั้น เศรษฐกิจอาจ
ชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากการประกาศขึ้นภาษีการบริโภคเพื่อ
เป็นการกระตุน้ ทางการคลัง ส่วนจีนมีนโยบายปรับสมดุลเศรษฐกิจ
(Restructuring and Rebalancing) เพื่อรักษาสเถียรภาพของ
เศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เติบโตเร็วเกินไป จะท�ำให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ สมาคมเหล็กโลก
ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2557 ประเทศจีนจะยังคงเป็นผู้บริโภคสินค้า
เหล็กรายใหญ่ของโลก โดยประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณ
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การใช้เหล็กของประเทศจีนไว้ที่ ร้อยละ 3.0 ซึง่ น้อยกว่าความต้องการ
เหล็กของประเทศจีนในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เนื่องจากทาง
รัฐบาลจีนมีนโยบายปรับสมดุลเศรษฐกิจ (Restructuring and
Rebalancing) ในทางกลับกัน ประเทศอินเดียคาดการณ์ว่าจะมี
อัตราการเติบโตของความต้องการเหล็กภายของประเทศอินเดียใน
ปี 2557 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.6 รวมถึงประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เหล็กหลักของโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และสหภาพ
ยุโรป ก็มกี ารตัง้ เป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่น
กัน โดยประเทศสหรัฐอเมริกาคาดการณ์อตั ราการเติบโตของความ
ต้องการใช้เหล็กภายในประเทศไว้ทรี่ อ้ ยละ 3.0 ประเทศบราซิลคาด
การณ์ที่อัตราร้อยละ 3.8 และสหภาพยุโรปคาดการณ์ที่อัตราร้อย
ละ 2.1 ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อย โดยราคาสินแร่เหล็ก (ราคา IODEX 62% Fe CFR North
China) คาดว่าจะอยูท่ รี่ ะดับ 123 - 125 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนราคา
เหล็กแท่งแบนและเหล็กแผ่นรีดร้อน (ราคา CFR East Asia Import)
คาดว่าจะอยู่ที่ 530 - 550 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามล�ำดับ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ISIT คาดการณ์ว่าในปี
2557 จะมีปริมาณการใช้เหล็ก 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จาก
ปี2556 โดยความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่จะชะลอตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่อง ส่วนความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนปี 2557 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านตัน ทั้งนี้
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์วา่ แนวโน้มระดับความ
ต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในปี 2557 จะเผชิญกับความผันผวน
ตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดใน
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งทีใ่ ช้เหล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
รถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยที่อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หากได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ ก็จะช่วย
เพิม่ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนีไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะปรับตัวดีขนึ้ ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกฟื้นจากภาวะความซบเซา เนื่องจาก
จะมีอตั ราการส่งออกไปประเทศคูค่ า้ หลัก โดยเฉพาะกลุม่ G3 ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ภาคครัวเรือนและภาคการลงทุนปรับตัวดีขึ้นตาม

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็น
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และ
ผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็ก
กลางนาํ้ ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้าน
ตันต่อปี และก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับ
ผิวและเคลือบน�้ำมันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1
คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ
(Innovate Premium Value Products)” เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์
พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง มี
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก (Integrate
World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ
ต่างๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว
ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางด้านเหล็กต้นนํ้า บริษัทมีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็น
โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรทีท่ นั สมัยในเขตทีไซด์
(Teesside) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
ด�ำเนินการโดย บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (“SSI UK”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแท่งแบนชั้น
คุณภาพพิเศษ 3.6 ล้านตันต่อปี โดยส่งเป็นวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั และ
สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม รวมทั้งจ�ำหน่ายให้กับ
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่างๆ ทัว่ โลก มีทา่ เรือนํา้ ลึกเป็นส่วนหนึง่ ของ
โรงงาน ซึง่ สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่เพื่อน�ำเข้าวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก จากแหล่งแร่
ส�ำคัญๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติก มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่
มีคุณภาพและประสบการณ์ จากการที่ประเทศอังกฤษเป็นต้น
ก�ำเนิดของการผลิตเหล็กในยุคปัจจุบนั และเขตทีไซด์เป็นแหล่งผลิต
เหล็กส�ำคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี

โรงงานทัง้ หมดในประเทศไทยของกลุม่ บริษทั ตัง้ อยูบ่ นชายฝัง่
ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท�ำเล
ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจเหล็กแบบ
ครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
(“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดใน
ประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ใน
ปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน
วิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริง่ จ�ำกัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดการงาน
ซ่อมบ�ำรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบและการผลิตเครือ่ งจักร
และชิ้นส่วนจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึง
การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

นอกจากนี้ บริษทั มีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน�ำ้ ต่อ
เนื่องที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (“TCRSS”) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและราย
ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี
บริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (“TCS”) ผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีกำ� ลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ 4,231
คน โดยอยู่ในประเทศไทย 2,409 คน และอยู่ในประเทศอังกฤษ
1,822 คน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ้างคนใน
ท้ อ งถิ่ น เข้ า ท� ำ งาน โดยอั ต ราส่ ว นในการรั บ คนในท้ อ งถิ่ น เป็ น
พนักงานคือร้อยละ 85 ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน นอกจากนี้
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งในประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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และประเทศอังกฤษได้ทำ� งานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพือ่ เป็นการเชือ่ มโยง
ระบบพนักงานและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสครัง้ ส�ำคัญให้พนักงานในกลุม่ บริษทั ได้แลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมและความรู้ และท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ อันจะ
น�ำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่

ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ด�ำเนินการโดย SSI UK ได้เริ่มพ่นก๊าซ
ร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และด�ำเนินการจุดเตาไฟถลุง โดยได้
ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 รวม
ถึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ Pulverised Coal Injection Unit
(PCI) มาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งการด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จ และได้เริ่ม
เดินเครื่องอุปกรณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โดยเทคโนโลยี PCI
เป็นโครงการที่มีความส�ำคัญอย่างสูงในการช่วยลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน
ต้นทุนการผลิตของ SSI UK โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 2 ส่วน
คือ 1) ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบโดยลดการใช้วัตถุดิบคือโค้ก (Coke)
ที่มีราคาแพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกลง และ 2) ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตของโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ด�ำเนินการโดยบริษัท ส�ำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อเหล็ก
และก่อสร้าง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ธุรกิจเหล็กปลายน�ำ 
้ ประกอบด้วย ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
ด�ำเนินการโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัท
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ ด�ำเนินการโดย
TCS และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต
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ธุรกิจท่าเรือ

บริษทั ได้รว่ มลงทุนใน PPC ซึง่ มีทา่ เทียบเรือให้บริการจ�ำนวน
4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้ำสูงสุดถึง
100,000 DWT พร้อมกัน 2 ล�ำ โดยในปี 2555 ได้เริ่มเปิดให้บริการ
ขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน�้ำหนักยกสูงสุด 100
ตัน จ�ำนวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมลงทุนใน Redcar Bulk Terminal
Limited โดยป็นบริษทั ที่ SSI UK กับ Tata Steel UK Limited ลงทุน
ร่วมทุนร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งมีท่าเรือนํ้าลึกที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในชายทะเลฝัง่ ตะวันออกของประเทศอังกฤษ เพือ่ ด�ำเนิน
กิจการท่าเรือและขนถ่ายวัตถุดบิ ส�ำหรับการถลุงเหล็กและการผลิต
ไฟฟ้า

ธุรกิจวิศวกรรม

ด�ำเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการ
ภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปสู่
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
กลุม่ อุตสาหกรรมกระดาษ กลุม่ อุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุม่ อุตสาหกรรม
พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ด้วยสองยุทธศาสตร์หลักทีช่ ดั เจนและทีมงานทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ดังทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั จึงเป็นผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นไทยรายเดียวทีม่ กี าร
ลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ที่มีความครบวงจร
มากทีส่ ดุ มีความมัน่ คงทัง้ ในด้านวัตถุดบิ และการตลาด มีเสถียรภาพ
และแข็งแกร่งมากขึน้ ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันในระยะ
ยาว ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�ำในธุรกิจเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่
ที่สุดของอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในปี 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556

บริษทั ได้ดำ� เนินการขายหุน้ ใน TCRSS ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมลงทุน
ของบริษทั ให้แก่ JFE Steel Corporation (“JFE”) และ MarubeniItochu Steel Inc. (“MISI”) และได้รับเงินเป็นจ�ำนวนรวมประมาณ
1,568.25 ล้านบาท โดยหลังจากท�ำรายการเสร็จแล้ว บริษทั คงเหลือ
สัดส่วนการถือหุ้นใน TCRSS ร้อยละ 35.19 และได้น�ำเงินที่ได้รับ
จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จ�ำนวนประมาณ 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
SSI UK

8 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 350.71
ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 238.48 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ คือบริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด (“SVG”) และน�ำเงินที่ได้รับ
ประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

21 กุมภาพันธ์ 2556

โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (HSM) ของบริษัท ท�ำสถิติ
ผลิตได้สูงสุดถึง 13,021 ตันต่อวัน จากสถิติก่อนหน้าอยู่ที่ 12,553
ตันต่อวันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

12 เมษายน 2556

บริษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงเกีย่ วกับการปรับปรุงระยะเวลาการช�ำระ
คืนเงินกูข้ องบริษทั กับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินระยะสัน้ และระยะยาว
ทุกรายทัง้ หมดจ�ำนวน 8 ราย โดยมีสาระส�ำคัญของการปรับปรุงระยะ
เวลาการช�ำระคืนเงินกูด้ งั นี้ 1) เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินระยะสัน้ จ�ำนวน
5 ราย คิดเป็นมูลหนีร้ วมประมาณ 4,486.37 ล้านบาท ตกลงทีจ่ ะ
เปลีย่ นสถานะวงเงินกูจ้ ากเงินกูย้ มื เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็น
เงินกูย้ มื ระยะยาวอายุ 3 ปี แบบทยอยช�ำระคืนเงินต้น โดยจะช�ำระ
เป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และสิ้นสุดเดือน
ธันวาคม 2558 และ 2) เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินระยะยาว จ�ำนวน 3
ราย คิดเป็นมูลหนีร้ วมประมาณ 10,214.82 ล้านบาท ตกลงทีจ่ ะ
ขยายระยะเวลาการช�ำระคืนหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวออกไป โดยมูลหนี้
ส่วนทีห่ นึง่ ประมาณ 6,105.63 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการช�ำระ
คืนจากเดิมสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2564 และ
มูลหนีส้ ว่ นทีส่ องประมาณ 4,109.19 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการ
ช�ำระคืนจากเดิมสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2563

23-31 พฤษภาคม 2556

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 665.06
ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 452.24 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ
น�ำเงินทีไ่ ด้รบั ประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

21 มิถุนายน 2556

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 91.85
ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 62.46 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ
น�ำเงินที่ได้รับประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

5 กรกฎาคม 2556

บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับ
ประเทศ ประจําปี 2556 และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานดีเด่น

9 กรกฎาคม 2556

SSI UK เริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ Pulverised Coal Injection
(PCI) มูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นก้าวส�ำคัญและจุด
เปลี่ยนที่ดีของธุรกิจโรงถลุงเหล็กของบริษัท โดยคาดว่าจะช่วยยก
ระดับสมรรถนะเตาถลุงให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
และเพิ่มผลผลิตน�้ำเหล็กดิบจาก 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน เป็น
10,000 ตันต่อวัน

18 กรกฎาคม 2556

บริ ษั ท ได้ อ อกและเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น รวมจ� ำนวน
1,872.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,273.6 ล้านบาท ให้แก่
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (“SISH”) เพื่อน�ำเงิน
ทีไ่ ด้ไปใช้ในการซือ้ คืนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิทธิ ครัง้ ที่ 1/2555 ของ
บริษัทในส่วนที่เหลือ

19 กรกฎาคม 2556

บริษัทได้ด�ำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่
1/2555 จ�ำนวน 1,492,000 หน่วย จาก SISH คิดเป็นมูลค่าซื้อคืน
สุทธิรวม 1,223.44 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2556
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในปี 2556

25-30 กันยายน 2556

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 544.59
ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 370.32 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ
น�ำเงินที่ได้รับประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

1-10 ตุลาคม 2556

25 กรกฎาคม 2556

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมครบ 29 ล้านตัน

6 สิงหาคม 2556

SSI UK ประสบความส�ำเร็จผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน
11,432 ตัน จากสถิติก่อนหน้าอยู่ที่ 10,168 ตันต่อวัน เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2556

7 สิงหาคม 2556

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั้นที่สุดเรียกเก็บอากร
ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
น� ำ เข้ า จากประเทศเกาหลี ใ ต้ โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
8 สิงหาคม 2556 จนถึง 22 พฤษภาคม 2557 และก�ำหนดให้เรียก
เก็บอากรทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 13.58 ถึงร้อยละ 58.85

13 กันยายน 2556

บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2547พ.ศ.2556) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน

13 กันยายน 2556

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั้นที่สุดเรียกเก็บอากร
ปกป้องสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอย (โบรอน โครเมียม
และอื่นๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ที่ 15 กันยายน 2556 จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 1,560.47
ล้านหุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,061.12 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ
น�ำเงินที่ได้รับประมาณ 34 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK
ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 32,166.26 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นช�ำระแล้วจ�ำนวน 32,166.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแนวทาง
การเพิม่ ทุนและการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 โดยเป็นการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2555 จ�ำนวนรวม 8,743.93 ล้านหุ้น
คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5,945.87 ล้านบาท และในปี 2556 จ�ำนวน
รวม 5,085.63 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 3,458.23 ล้านบาท
และ SSI UK มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 895.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐจากการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทใน SSI UK เป็น
จ�ำนวนเงินรวมประมาณ 422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

16 ตุลาคม 2556

บริษทั ได้รายงานความคืบหน้าของการเสนอซือ้ คืนหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพด้ อ ยสิ ท ธิ ครั้ ง ที่ 1/2555 ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การระหว่ า งวั น ที่
29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทได้ซื้อคืน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 จ�ำนวน 5,126 หน่วย
คิดเป็นมูลค่าซื้อคืนรวมเท่ากับ 5.126 ล้านบาท และคงเหลือหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 จ�ำนวน 279 หน่วย คิดเป็น
มูลค่ารวม 279,000 บาท ซึ่งบริษัทจะด�ำเนินการซื้อคืนส่วนที่เหลือ
นี้ต่อไป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในปี 2556

19 ตุลาคม 2556

บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพ 1) ผลการประเมินระดับดี
เยีย่ มจากโครงการคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2556
(Annual General Meeting: AGM) ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2) ผลการ
ประเมินระดับดีเลิศตามโครงการ Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2556 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รว่ มกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อ
ติดตามพัฒนาการและสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการในบริษทั จด
ทะเบียน

20 พฤศจิกายน 2556

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2013 ดีเด่นด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2556 ประเภทบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 20,000 ล้านบาท

ถึงปัจจุบัน

เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ
ชัน้ ทีส่ ดุ เรียกเก็บอากรทุม่ ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน น�ำเข้าจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวัน มีผล
บังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง
5 กุมภาพันธ์ 2562

14 พฤศจิกายน 2556

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 13/2556 เมื่ อ วั น ที่
14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และน� ำ บริ ษั ท เข้ า สู ่ ก ระบวนการรั บ รองเป็ น สมาชิ ก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้
างกลุ่มเอสเอสไอ
SSI GROUP
STRUCTURE

100 %

35.19%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

ธุรกิจเหล็กแผนร�ดรอน

ธุรกิจเหล็กแผนร�ดเย็น

บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� ยูเค จำกัด

บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เหล็กแผนร�ดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เหล็กแทงแบน

เสร�มความมั�นคงธุรกิจหลัก
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เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน

ธุรกิจหลัก

เหล็กแผนร�ดเย็น

เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

3.7%

51%

99.99 %

ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ

ธุรกิจทาเร�อ

ธุรกิจว�ศวกรรม

บร�ษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จำกัด

บร�ษัท ทาเร�อประจวบ จำกัด

บร�ษัท เวสทโคสท เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ดวยกรรมว�ธีทางไฟฟา

เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

ทาเร�อพาณิชยเอกชน

ลดตนทุน และเพ��มรายได

งานดานว�ศวกรรมและซอมบำรุง และออกแบบทางว�ศวกรรม

ลดตนทุน และเพ��มรายได

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของเครือ
สหวิริยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ เครือสหวิริยาด�ำเนิน
ธุรกิจประเภทผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียด
รายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในเรื่องรายการระหว่างกัน
บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ในด้าน
การค้าระหว่างกันเป็นหลัก กล่าวคือ การขายสินค้าของบริษัทโดย
ส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กบั ลูกค้าทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ส�ำหรับการขายสินค้าให้ลกู ค้าภายในประเทศ ประกอบ
ด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการ
สินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้า
ให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือหุ้นในผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์
บริการสินค้า (Trader & Coil Center) เนื่องจากการประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชือ่
ให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ บริษทั ขายสินค้าตามปกติ
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ธุรกิจให้ในสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูงเมือ่ เทียบกับยอดขายสินค้ารวมของ
บริษทั นัน้ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ มาก่อนบริษทั โดยถูกจัดตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ท�ำการ
จัดจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและสินค้าเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินธุรกิจในทางการค้าตามปกติทั่วไป ที่จะแยกระหว่างการ
ประกอบการผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายออกจากกัน
ทัง้ นี้ บริษทั มีกลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั ความเป็น
ธรรม โดยบริษทั ในฐานะผูผ้ ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จำ� หน่ายสินค้า
ของบริษทั ให้กบั ลูกค้าทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันและบริษทั อืน่ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกันในมาตรฐานราคาทีไ่ ม่แตกต่างกัน โดยขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ
การสัง่ ซือ้ และความสม�ำ่ เสมอในการสัง่ ซือ้ และเนือ่ งจากถือเป็นรายการ
ระหว่างกัน บริษทั จึงมีขอ้ ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับงบการเงิน
ให้ระบุรายการกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยถ้าเป็นการ
ซือ้ ขายระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายอันเกีย่ วกับราคาโอนไว้ดว้ ย ตาม
รายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil)
ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เป็น
จ�ำนวนมาก เช่น โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ การผลิตท่อเหล็ก
การผลิตถังแก๊ส การผลิตชิน้ ส่วนประกอบรถยนต์ การผลิตเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นเิ จอร์เหล็ก การผลิตตูค้ อนเทนเนอร์ การผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น หม้อต้มไอน�้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรมต่อเรือ และ
ศูนย์บริการเหล็ก (Service Center) เป็นต้น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

•

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง
750-1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 0.90-20.0 มิลลิเมตร
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส�ำหรับการใช้ใน
ประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese Standard,
American Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ
โดยบริษัทได้ด�ำเนินโครงการขยายก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเป็น 4 ล้านตันต่อปี เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนได้บางสุด 0.90 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 20.0 มิลลิเมตร
และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิต
ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนไม่กรี่ ายของโลก ทีส่ ามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทีม่ ขี นาด
ความบางสุดได้ถึง 0.90 มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย์ และ ณ ปัจจุบัน
บริษัทประสบผลส�ำเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดบาง
สุด 0.80 มิลลิเมตร

• เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน

หรือ “CleanStrip” ทีม่ ขี นาดความกว้างระหว่าง 750-1,550 มิลลิเมตร
และความหนาระหว่าง 1.2-7.0 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผ่นมาตรฐานสูง ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการนี้เริ่มเปิดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547
นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำใน
ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยบริษทั มุง่ เน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products)
ออกสู่ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว มีดงั นี้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ชนั้ คุณภาพพิเศษ (High Grade Products) เหมาะ
กับการน�ำไปใช้งานที่ต้องการคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนสูง
เช่น การน�ำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products) ซึ่งมี
ผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท
โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือ
เหล็กแผ่นลาย เป็นต้น
3. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated
Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งในกระบวนการผลิต และการ
ใช้งานของลูกค้าปลายทาง

การตลาดและการแข่งขัน

บริษทั มีการวางแผนการตลาดเพือ่ ให้การบริหารงานขายเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญตั้งแต่การสั่งซื้อ
วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การรักษา
ส่วนแบ่งตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�ำหนด และบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุม
กลุม่ ลูกค้าทุกตลาด เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าและครองส่วนแบ่งตลาด
สูงสุดและรักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ รวม
ถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่น
รีดร้อนคุณภาพสูง ตลอดจนการส่งออกเมือ่ สภาวะตลาดเอือ้ อ�ำนวย
และบริษัทมีก�ำลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ผูใ้ ช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ เช่น
การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ การ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการเหล็ก (Service
Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms)

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

023

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของลูกค้า นโยบายการตัง้ ราคา และช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย
ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. ตลาดภายในประเทศกลุม่ A1 ได้แก่ ลูกค้ากลุม่ โรงงานผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็น กลุม่ โรงงานผลิตถังแก๊ส โดยในประเทศไทยมีผผู้ ลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่ 4 ราย ซึ่งเหล็กแผ่นรีดเย็นจะน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบ เป็นกลุ่มที่เน้น
ที่คุณภาพผิวและการส่งมอบเป็นส�ำคัญ และต้องการความมี
เสถียรภาพด้านราคา ท�ำให้การซื้อขายมีการตกลงกันเป็นราย
ไตรมาสหรือรายเดือน โดยมีการซือ้ ขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
และ/หรือเงินบาท โดยขึ้นอยู่กับการตกลงในการซื้อขาย
2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน และเหล็กชัน้
คุณภาพพิเศษต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทางได้แก่ ผู้ผลิต
ยานยนต์และชิ้นส่วน ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ และผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ โดยมีการแปรรูปที่ศูนย์
บริการเหล็ก (Service Center) และมีการซื้อขายผ่านตัวแทน
การค้า (Trading Firm) โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้น
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คุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกลและคุณภาพผิว
รวมถึงการส่งมอบทีต่ รงเวลา ลูกค้ากลุม่ นีม้ คี วามต้องการความ
มีเสถียรภาพด้านราคาเช่นกัน ท�ำให้การซื้อขายส่วนใหญ่มีการ
ตกลงกันเป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B ได้แก่ ผู้ผลิตท่อเหล็ก และลูกค้า
กลุ่มการใช้งานทั่วไป ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวในด้าน
ราคาสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีการแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้าอย่างมาก
การซื้อขายมีลักษณะเป็นครั้งคราว (Spot) โดยบริษัทจ�ำหน่าย
โดยตรง ตลอดจนจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนการค้า (Trading firm)
และจ�ำหน่ายผ่านศูนย์บริการเหล็ก (Service Center)
4. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้ากลุม่ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และ
ลูกค้าในกลุม่ การใช้งานทัว่ ไปโดยเน้นทีต่ ลาดเหล็กบาง ทีม่ ขี นาด
ความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และการซือ้ ขายมีลกั ษณะเป็นครัง้
คราว (Spot) และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโลก บริษัทเสนอราคา
ขายส�ำหรับค�ำสัง่ ซือ้ แต่ละครัง้ (Spot Transaction) เป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐและยูโร โดยปกติบริษัทจะก�ำหนดราคาส่งออก
ไม่ตำ�่ กว่าราคาขายภายในประเทศ และจะเป็นการจ�ำหน่ายผ่าน
ตัวแทนการค้า (Trading Firm) ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
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ตารางแสดงสัดส่วนการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบ่งตามตลาด (ร้อยละ)
ปี

A1

A2

B

Export

รวม

2554

13.8

7.7

77.5

0.9

100

2555

10.9

7.0

81.7

0.4

100

2556

8.9

7.9

81.8

1.4

100

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทมี
ปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จ�ำนวน 723,960 ตัน ลดลง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2555 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็น
อัตราส่วนเมือ่ เทียบกับปริมาณการขายรวมในปี 2555 พบว่าสัดส่วน

ของผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพพิเศษทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ต่อปริมาณการขายรวม
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 34 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
2555 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มทั่วไปที่
มากขึ้น

สัดส่วนปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อยอดขายรวม (ร้อยละ)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2554
ปี 2555

ปี 2556

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)

39

37

34

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products)

61

63

66

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพาการน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดด�ำเนินการผลิตเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย
ผู้ประกอบการ

ก�ำลังการผลิตสูงสุด
(ตัน/ปี)

เริ่มผลิต

ผลิตภัณฑ์

1) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

4,000,000

กุมภาพันธ์ 2537

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

2) บมจ. จี สตีล

1,800,000

ปลายปี 2542

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

3) บมจ. จี เจ สตีล

1,500,000

ไตรมาส 4/2540

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

4) บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

1,000,000

2539

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

5) บมจ. แอลพีเอ็นเพลทมิล

500,000

2539

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

จากการอ้างอิงถึงข้อมูลความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet Consumption)
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2556
บริษทั มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 29 ของความต้องการเหล็ก
แผ่นรีดร้อนโดยตรง ซึ่งลดลงจากร้อยละ 30 ในปีก่อน โดยสินค้า
น�ำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 62 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ในปีกอ่ น

ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
ประมาณร้อยละ 9 ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน บริษทั มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 31 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 33
ในปีก่อน โดยสินค้าน�ำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 62 ในปีก่อน ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 5

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต

บริษทั มีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จ�ำนวน 1 แห่ง
และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบ
น�้ำมัน 1 แห่ง ทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ อ�ำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก�ำลังการผลิตและนโยบายการผลิต

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษทั มีกำ� ลังการผลิตสูงสุด
(Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพก�ำลังการ
ผลิตจริง (Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี
บริษัทมีนโยบายการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to
Order) รวมทั้งการผลิต เพื่อให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน
(Made to Stock) ซึง่ จะเลือกผลิตสินค้า โดยพิจารณาความต้องการ
ของตลาด และความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต โดย
ก�ำหนดแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และจัดให้มีการผลิต
วันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ปีละ
1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน

วัตถุดิบ

เนือ่ งจากกรรมวิธกี ารผลิตของบริษทั เป็นการน�ำเหล็กแท่งแบน
(Slab) มาผ่านกระบวนการรีดแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตจึงมีเพียง Slab เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศไทย
จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
Slab มีลกั ษณะเป็นเหล็กแท่งยาวทรงแบน มีพนื้ ทีห่ น้าตัดทึบ
ได้จากกระบวนการถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron & Steel
Making) เมือ่ น�ำเข้าเครือ่ งหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซึง่ มีความ
หนาตั้งแต่ 160-250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800-1,550 มิลลิเมตร
ความยาว 4,300-10,800 มิลลิเมตร น�ำ้ หนัก 15.5-32.0 ตัน
เหล็กแท่งแบนในตลาดโลกมีหลายชนิดตามประเภทของเหล็ก
เช่น ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ
Stainless และในแต่ละประเภทจะมีหลายชั้นคุณภาพ ในปัจจุบัน
บริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพ
ของเหล็กแท่งแบนทีบ่ ริษทั จะน�ำมารีดนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ชนิดของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนที่ต้องการผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

026

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

แหล่งที่มาและจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทน�ำเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) จากต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจายอยู่ตามแหล่ง
ต่างๆ ทั่วโลก เช่น จีน กลุ่มประเทศรัสเซียเก่า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
อเมริกาใต้ ประเทศในยุโรป และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในปี 2556
บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตจ�ำนวน 7 รายใน 4 ประเทศ คือ สห
ราชอาณาจักร รัสเซีย ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย โดยวิธกี ารซือ้ เป็นราย
ไตรมาส และ Spot Market ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย อย่างไรก็ตาม
บริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบทราบล่วงหน้าถึงปริมาณความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบเป็นรายปีหรือรายไตรมาส โดยการตกลงซื้อขาย
จะขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วง ซึ่งการแจ้งปริมาณความต้องการใช้
ล่วงหน้า ท�ำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลน
วัตถุดิบได้

โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

ร้อยละ
การ
ถือหุ้น
ของบริษัท

2556

2554

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อน

บมจ. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี

ไม่มี

45,599 1)

69.20

48,470 1)

78.29

37,699 1)

70.72

ธุรกิจวิศวกรรม

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่

99.99

487

0.74

277

0.45

204

0.38

ธุรกิจท่าเรือ

บจก. ท่าเรือประจวบ

51.00

169

0.26

169

0.27

135

0.25

100.00

19,132

11,688

18.88

9,936

18.64

408
3
896

0.66
1.45

50
3
5
5,274

0.09
0.01
0.02
9.89

61,911

100.00

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
รายได้อื่นๆ

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

445
3
2
55
65,892

1)

2555

29.03
0.68
0.00
0.00
0.08
100.00

53,306 100.00

ในจ�ำนวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำนวน 2,569 ล้านบาท 2,737 ล้านบาท และ 3,828 ล้านบาท ในปี 2556
ปี 2555 และปี 2554 ตามล�ำดับ

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติให้แต่งตั้งนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และนายญาณศักดิ์
มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และนายประทีป บุปผาอินทร์ ซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ โดยกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งใหม่มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ถึง
วันที่ 29 มิถุนายน 2557
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติ
หน้าที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
		
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดเดิม)
              จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
4/4
นายประทีป บุปผาอินทร์		
กรรมการตรวจสอบ
		
4/4
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ
3/4
นางวรรณี สิริกาญจน		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4

			
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดใหม่)
  
  จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 		
6/6
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ 			
6/6
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ 			
6/6
นางวรรณี สิริกาญจน		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		
6/6

และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
• งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปี 2556 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวมประจ�ำปี
2556 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะ
กับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟังค�ำชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2556 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของส�ำนักตรวจสอบภายใน
• ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับ
ทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบภายใน
• ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�ำหรับปี 2556 ตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี
• รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของส�ำนักตรวจสอบภายใน
• รายงานประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน และการฝึกอบรม ของหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษัท
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเห็น
ว่าหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
• รายงานจากส�ำนักกฎหมายกลุม่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รายงานจากผูส้ อบบัญชีวา่ ไม่มปี ระเด็นและข้อสังเกตทีต่ อ้ งแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารติดตามดูแลการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ หมาะสม และได้รบั รายงาน
จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
• ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส
• รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายปี
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือ
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2557 รวมทั้งเสนอแนะจ�ำนวน
เงินค่าสอบบัญชี ส�ำหรับปี 2557
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการพิจารณาข้างต้นมีความเหมาะสมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ต่อไป
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว
• รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
7.

อื่นๆ
• เสนอแนะให้บริษทั เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และน�ำบริษทั เข้า
สูก่ ระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ดังกล่าวซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบ
• ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
• ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2556 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรายงานประจ�ำปี 2556 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท (แบบ 56-1)
• รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ ำ� หนด
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยดึ หลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

									

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ปี 2556
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อ
พิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 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
บริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีเพือ่ พิจารณาต่อไป และ
ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ง
ตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�ำหนดค่า
ตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)

นายศิริพล
นายสมชาย
นายปิยะ		
นายยงยุทธ

ยอดเมืองเจริญ
พิพิธวิจิตรกร
วิริยประไพกิจ
มลิทอง 		

เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จดั ให้มกี ารประชุมในปี 2556 รวม 2 ครัง้ ด้วยกัน ซึง่ ได้พจิ ารณาเรือ่ งดังต่อไปนี้
		 1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ส�ำคัญ คือ การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของ
บริษัทประจ�ำปี 2555 เป็นส�ำคัญ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ข้อมูลการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ผ่านมา และข้อมูลการปรับเงินเดือนของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุน แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ปฏิบัติงานด้วย
ความเสียสละทุ่มเท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�ำปี 2556 ในอัตราเดียว
กับการปรับขึน้ เงินเดือนให้แก่พนักงานระดับบริหารทีม่ ผี ลงานปานกลางของบริษทั และเป็นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน
		 1.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ
(โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2556
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ดำ� เนินการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ส�ำหรับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ประจ�ำปี 2556 โดยยึดหลักเกณฑ์ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนดังนีค้ อื ประเมินจากผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในด้านที่ส�ำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียง
กันได้เพื่อประกอบการพิจาณาด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษประจ�ำปี 2556 ให้แก่กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ในอัตราเช่นเดียวกันกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานของบริษทั ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้ว
และให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แสดงเจตจ�ำนงที่ไม่ขอรับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ปี 2556

2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จดั ให้มกี ารประชุมในปี 2557 รวม 1 ครัง้ ด้วยกัน เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่อไปนี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาในหลายประเด็น ดังนี้
		 2.1 ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอัตราปัจจุบนั เป็นอัตราทีเ่ หมาะสมสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ตามข้อ 1 ถึง 6 จนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ และเว้นการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับปี 2556
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
ขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
(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) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้
รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ใน
อัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก
การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการแต่อย่างใด
5. ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ และประกันชีวติ ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�ำหรับกรรมการบริษทั คนใดทีบ่ ริษทั
ผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ให้บริษทั เป็นผูร้ บั ภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษทั ทุกคนทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว
ในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่
กรรมการบริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�ำปี
		 (6.1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัท มิได้มีการจ่ายเงิน
			
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
		 (6.2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตรา ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย
			
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการมากกว่า
			
กรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามล�ำดับ
		 (6.3) ในกรณีทกี่ รรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จา่ ยเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
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2.2 สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจ�ำนวน 4 คน ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 คือ
		 (1) นาย ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 (2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร		
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง				
						
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 (3) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 (4) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์		
กรรมการอิสระ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาสรรหาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั แทนต�ำแหน่ง
ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคล
ภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัดก�ำหนด
(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีต่อไป
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ทีจ่ ะถึงนี้ บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มี
ผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาจากรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ การท�ำงานทัง้ ในอดีต
และปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทัง้ ยังเป็นก�ำลังส�ำคัญอย่างยิง่ ในการบริหารกิจการงานของบริษทั ให้มคี วามมัน่ คง
แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าเป็นล�ำดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการ ทั้ง 4 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระในครั้งนี้ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
ด้วย ถือได้ว่าเป็นผู้มีสว่ นได้เสีย ดังนั้น นายสมชาย พิพธิ วิจิตรกร จึงได้แจ้งขอไม่อยูร่ ่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในขณะทีม่ กี าร
พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแทน
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2556
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน มีนายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท เป็น
ประธานฯ มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบลู ย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนายพิชยั เอือ้ ศิรทิ รัพย์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้รบั มอบหมายภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility
- CSR) และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในปี 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ประชุมรวม 4 ครัง้ โดยด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�ำเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนการก�ำหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�ำคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท ส�ำหรับปี 2556
ทัง้ นี้ เป็นไปตามแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงาน การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. พิจารณาทบทวนประกาศบริษทั เรือ่ ง ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ซึ่งได้มีการประกาศใช้ประกาศบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ทดแทนประกาศบริษัทฯ ฉบับเดิม ซึ่งได้
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีว่า ต้องไม่ใช่เป็นกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตามผังโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน และ
2) ก�ำหนดจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนของกรรมการ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ การซือ้ หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งได้มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทฯ (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2556 ทดแทนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม
เติมในเรื่อง 1) ให้พนักงานของหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย 2) การรายงานหลักทรัพย์ที่ถือครอง ให้รวมถึง
การถือครองของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 3) ก�ำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาสิบสี่วัน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
4. พิจารณาร่างนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่างแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
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5. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ซึง่ มีหน่วยงานของบริษทั คือ ส�ำนักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ และส�ำนักความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เป็นผูร้ บั ผิดชอบและผูด้ ำ� เนินการ โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ส�ำหรับปี 2556 เสนอคณะกรรมการบริษัททราบว่า มีการด�ำเนินโครงการรวมจ�ำนวน 35 โครงการ ใช้งบ
ประมาณทั้งสิ้น 6,582,100 บาท โดยมีผู้รับประโยชน์ 8,361 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,393 คน
7. รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
		 7.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย
ของสายการเงินและบัญชีตลอดจนผู้จัดการส่วน ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม ซึ่งสังกัดสายการเงินและบัญชี ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
		 7.2 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้จัดการทั่วไป
		 7.3 ผลการประเมินตนเองของบริษทั ส�ำหรับปี 2555 - 2556 ตาม “แบบประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”
8. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 ของบริษทั ในระดับ “ดีเยีย่ ม” ช่วงคะแนน 90-100 ซึง่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยเป็นผูจ้ ดั
9. อื่นๆ
		 9.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 9.2 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ส�ำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ในรายงานประจ�ำปี 2556 (แบบ 56-2) ในหัวข้อเรื่อง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยในปี 2556 นี้ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึง
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย
		 9.3 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
				
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมกันยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปสูม่ าตรฐานสากล เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายกมล จันทิมา
										
									
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
									
18 กุมภาพันธ์ 2557

034

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่ประกอบด้วย
		
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธาน
		
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ
		
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
เป็นกรรมการ
โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดเดิมทีห่ มดวาระลง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม
2556 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
		
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธาน
		
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ
		
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
เป็นกรรมการ
2. 2.1 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทาน
รายงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ และให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมส�ำหรับการจัดการความเสีย่ งรวมถึงน�ำเสนอนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทำ� การพิจารณา
พิจารณาทบทวนและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำฝ่ายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาสในเดือน
มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยได้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของไตรมาสที่ 4 ปี 2555 และไตรมาสที่ 1 2 และ
3 ปี 2556 และประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง และความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ส�ำหรับไตรมาสที่ 2 3 4 ของปี
2556 และ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ตามที่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงได้เสนอมา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
บริษัทในอนาคต
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		 2.2 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้พจิ ารณาความเสีย่ งหลักของบริษทั ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสีย่ ง
ด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต ความเสี่ยงด้านการเงิน รวมถึงความเสี่ยงของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จ�ำกัด (SSI UK) ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในด้านการตลาด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ
โดยการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะท�ำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการตลาดที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งเสนอให้พิจารณาความเสี่ยง
ในแต่ละตลาดโดยละเอียด เช่น ตลาดภายในประเทศ ตลาดส่งออก ตลาดสินค้าเหล็กคุณภาพสูง เป็นต้น ก่อนสรุปเป็นความเสี่ยงด้าน
การตลาดโดยรวม ในด้านการผลิต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการผลิตมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยได้พจิ ารณาความเสีย่ งด้านการผลิตเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั มีมาตรการควบคุมเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการผลิต
ล่วงหน้า (Preventive Maintenance) อย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงด้าน
การเงินของบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมแก่ฝ่ายจัดการเพื่อด�ำเนินการในการเสริมสภาพคล่องให้แก่
บริษัท
		 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ธุรกิจเหล็กต้นน�้ำผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ
โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าสภาวะตลาดเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่มีผลต่อราคาสินค้าและต้นทุนวัตถุดิบ
ของ SSI UK และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการของโครงการ PCI จน
ส�ำเร็จเรียบร้อยและคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งเป็นมาตรการในการเสริมความสามารถในการผลิตให้ได้
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีปริมาณเพียงพอ ในราคาทีเ่ หมาะสม ผลักดันให้ธรุ กิจเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษทั มีความแข็งแกร่งในระยะ
ยาวตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัท

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กุมภาพันธ์ 2557
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีการด�ำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็น
ระบบ มีการติดตามและประเมินความเสีย่ งของทุกสายงานทีส่ ำ� คัญ
เป็นรายไตรมาส โดยในปี 2556 คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงได้
พิจารณาติดตามความเสีย่ งหลักทีเ่ จ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner)
ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัท ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นราย
ไตรมาสซึ่งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมีความเห็นหรือ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก่อนน�ำเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ความเสี่ยงหลักและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการตลาด
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณความ
ต้องการบริโภคเหล็ก
ในปี 2556 เป็นปีท่ีปริมาณการใช้เหล็กของโลกยังคงเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งโดยพิจารณาได้จากข้อมูลของสมาคมเหล็กโลก หรือ
World Steel Association (WSA) ซึ่งระบุว่าปริมาณการผลิต
เหล็กดิบของโลกในปี 2556 มีปริมาณการผลิตที่ 1,573 ล้านตัน
สูงขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2555
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2556 สามารถสรุป
ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ และมีผลต่อราคาขาย ปริมาณการขาย
และส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดบิ ของบริษทั ได้ดงั ต่อ
ไปนี้
1) ความผันผวนของราคาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศท�ำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้า
ได้ในปริมาณและราคาซึ่งได้วางแผนก�ำหนดไว้
2) ปริมาณการส่งมอบในประเทศทัง้ จากการน�ำเข้ามาและปริมาณ
การส่งมอบของคู่แข่งภายในประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณ
การขายของบริษัท
3) ราคาต้นทุน Slab ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนของ Slab ในแต่ละตลาดได้ และส่งผลให้
Metal spread อาจไม่เป็นไปตามแผน
4) ปริมาณการส่งมอบวัตถุดิบจาก Supplier ที่ต้องการบริหาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาตามสภาวะความต้องการในตลาด

5) มีการน�ำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนปกติ (ไม่เจือ) หน้ากว้าง > 1,550
มม. ซึ่งไม่อยู่ในข่ายการถูกใช้มาตรการปกป้องการทุ่มตลาด
เหล็กแผ่นรีดร้อนจาก 14 ประเทศ
จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการเหล็ก
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง
และด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั โดยมาตรการเพือ่
ลดความเสี่ยงที่ส�ำคัญมีดังนี้
(1) บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคาที่จะ
ท�ำให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตาม
ที่ต้องการและในจ�ำนวนที่คาดว่าจะขายได้ โดยที่การด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทนั้นจ�ำเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง ซึ่ง
ประกอบด้วยวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปในปริมาณทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้การขายและการผลิตของบริษทั สามารถด�ำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(2) มุง่ เน้นการผลิตสินค้าทีจ่ ดั เป็นชัน้ คุณภาพพิเศษ ซึง่ มีมลู ค่าเพิม่
และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า
(3) ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศเพือ่ น�ำมาใช้
วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับการสัง่ ซือ้
และการน�ำเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ ตลอด
จนแสวงหาแหล่ ง น� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาต�่ำ ปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และสามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น
(4) ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและ
สินค้าส�ำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับการ
ประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของ
วัตถุดบิ และสินค้าคงคลัง เพือ่ ลดความเสีย่ งจากผลกระทบของ
ราคาในเชิงลบ
(5) ด�ำเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัด
ระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น
(6) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ และนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐอย่างใกล้ชดิ
รวมทั้งมีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
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ความเสี่ยงด้านการผลิต
•  ความเสีย่ งด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิต
ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยงด้าน
การผลิตทัง้ ทีม่ าจากเครือ่ งจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีใน
การผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ส�ำคัญทีอ่ าจเสียหายจากการใช้งาน ความเสีย่ งจากกระบวนการผลิต
ที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของลูกค้า
หรือไม่สามารถผลิตสินค้าบางเกรดได้ รวมถึงความเสีย่ งจากความ
สูญเสียของกระบวนการผลิต (Yield Loss) จ�ำนวนมาก และความเสีย่ ง
จากเครือ่ งจักรไม่พร้อมใช้งานเนือ่ งจากอะไหล่ลา้ สมัย (Obsolete Part)
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออาจ
ท�ำให้ต้องหยุดการผลิต และมีผลต่อเนื่องต่อการส่งมอบสินค้าให้
กับลูกค้าอีกด้วย
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการผลิต บริษทั มีขนั้ ตอน
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา และบริหาร
ความเสี่ยง จัดท�ำและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลังเพื่อเตรียม
อะไหล่ส�ำรองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพของการ
ควบคุมคุณภาพมีความแม่นย�ำสูงโดยการติดตัง้ ระบบการตรวจสอบ
ผิว (Surface Inspection System) เพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบ
Real Time ซึ่งจะท�ำให้สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิต
ได้อย่างทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ท�ำให้ลดการเกิดสินค้า
ด้อยคุณภาพจ�ำนวนมากได้ และบริษทั ยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้ระดับ
คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะท�ำงานในการพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ลดลงอีกด้วย โดยคณะท�ำงานจะ
ท�ำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในโครงการที่ด�ำเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตและรวมถึงปรับปรุงด้าน
คุณภาพ โดยมีโครงการต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น 1. โครงการ Zero Scrap
2. โครงการลดอุณหภูมิเผาไหม้ในเตาเผา 3. โครงการลดความ
สิ้นเปลืองการใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด 4. โครงการซ่อม
บ�ำรุง Edge Induction Heater โดยบุคลากรภายในบริษัท 5.
โครงการระบบควบคุมเครือ่ งม้วนเก็บแบบอัตโนมัตเิ พือ่ ลดของเสีย
จากการกดทับชิ้นงานที่ผิดปกติ 6. โครงการปรับปรุงและถ่าย
โอนโปรแกรมพร้อมทัง้ ข้อมูลของระบบควบคุมการผลิตด้วยตนเอง
7. โครงการเพิ่มอัตราการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและเคลือบ
น�ำ้ มัน และ 8. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเหล็กแท่งแบน
กับ SSI UK
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•  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
ด้านภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
พืน้ ทีต่ งั้ โรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอยูบ่ ริเวณทีล่ มุ่ และ
ใกล้กับทะเลซึ่งฤดูมรสุมซึ่งอาจมีความเสี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติ
จากวาตภัย อุทกภัย เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นจะ
ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิตและการส่งมอบ ซึ่งบริษัท
ได้ตระหนักในประเด็นนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีการบริหารจัดการเพือ่
ลดความรุนแรงที่อาจเกิดจากกรณีดังกล่าวให้มีผ ลกระทบกับ
โรงงานและพนักงานให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยได้มกี ารจัดท�ำแนวป้องกันน�ำ้ ท่วม
พืน้ ทีเ่ สีย่ งทีเ่ คยท�ำให้เครือ่ งจักรเสียหายจากเหตุการณ์อทุ กภัยเมือ่
ปี 2548 โดยปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเฝ้า
ติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบโดย
ทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมของทีมป้องกันเหตุ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้ มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติ
ตามแผนเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม
อยู่เสมอ และยังได้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นไว้คอยติดตามข่าวสาร
จากภายนอกกรณีที่เครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้
ด้านอัคคีภัย
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีความเสีย่ งต่อการเกิด
อัคคีภยั อันเนือ่ งจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น กระบวนการผลิต
การซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงาน อาจจะ
รุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต การส่งมอบ และ
อาจร้ายแรงจนเป็นสาเหตุให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
อัคคีภัย โดยมีการจัดตั้งคณะอนุท�ำงานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัย
ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษทั
เพือ่ ก�ำกับดูแลและด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ลดโอกาสเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ในโรงงาน มีการจัดท�ำแผนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ทัง้ ด้านบุคลากร ทีม่ กี ารจัดฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนบุคลากร
ให้สามารถตอบสนองเหตุได้ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของ
เหตุการณ์ นอกจากนีย้ งั มีการฝึกซ้อมสถานการณ์จำ� ลองเป็นระยะ
อย่างต่อเนือ่ ง ด้านอุปกรณ์การตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน มีการตรวจ
สอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
และมีการติดตัง้ เพิม่ เติมในจุดทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดเหตุเพลิงไหม้
อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเทคโนโลยีดา้ นอัคคีภยั ใหม่เข้ามาติดตัง้
เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อีก
ด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัย
ธรรมชาติในเรือ่ งอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่น
ดินถล่ม เพื่อลดความเสียหายโดยจะครอบคลุมความเสียหายใน
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ด้านทรัพย์สนิ การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และกรมธรรม์ยงั ได้คมุ้ ครอง
ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
ด้วยเช่นกัน
ในปี 2556 ไม่มเี หตุการณ์ไฟไหม้จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน ซึ่งทางคณะท�ำงานฯได้มีจัดการ
ซ้อมแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้มีความมั่นใจได้ว่าพนักงานในแต่ละพื้นที่สามารถระงับเหตุ
เพลิงไหม้ได้
• ความเสี่ ย งจากการผลิ ต ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ นทุ ก ๆด้ า น เพื่ อ ให้
ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ใช้ทรัพยากร ด้านสังคมความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย รวมถึง
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพืน้ ที่ และเพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนภายนอก บริษัทได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท
ได้เลือกใช้เชือ้ เพลิงน�ำ้ มันเตาทีม่ กี ำ� มะถันต�ำ่ ไม่เกินร้อยละ 2 มีการ
ควบคุมและตรวจสอบระบบการเผาไหม้ให้มกี ารเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์
ควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบ�ำบัดอากาศและระบบบ�ำบัดน�้ำ
ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการน�ำน�้ำที่บ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศและน�ำ้ ไม่เกินมาตรฐานทีร่ าชการก�ำหนด ด�ำเนินการ
ตรวจประเมินบริษัทรับก�ำจัดกากของเสียและใช้บริการบริษัทรับ
ก�ำจัดกากทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และติดตาม
ตรวจสอบการขนส่งจนเสร็จสิน้ กระบวนการก�ำจัดของเสีย นอกจากนี้
ยังได้มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพื่อ
ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน
•  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท มี ภ าระจ่ า ยค่ า วั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก แท่ ง แบนเป็ น สกุ ล เงิ น
เหรียญสหรัฐ ในขณะทีร่ ายรับของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท
แม้ว่าการตั้งราคาขายจะมีฐานการค�ำนวณราคาจากเงินสกุล
เหรียญสหรัฐก็ตาม แต่ในการขายยังเป็นการขายในสกุลเงินบาท
ซึ่งจะมีผลให้บริษัทมีก�ำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ในปี 2556 บริ ษั ท ได้ บ ริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการติดตามปัจจัยส�ำคัญ
ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการอ่อนค่าของเงินบาท เช่น มาตรการการ
ลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE Tapering) ของ
ธนาคารกลางสหรัฐ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่ง
ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้
ด�ำเนินการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
1. บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ
(Natural Hedge) โดยการเพิ่มยอดขายจากต่างประเทศให้
มากขึน้ เพือ่ การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กบั ค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็น
เงินสกุลต่างประเทศ โดยยอดส่งออกปี 2556 ได้ปรับตัวสูงขึ้น
มาอยู่ที่ 628.69 ล้านบาท จากยอดส่งออกปี 2555 ที่ 166.48
ล้านบาท หรือเติบโตกว่าร้อยละ 378
2. บริษทั ได้ดำ� นินการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) ส�ำหรับทุกรายการวัตถุดิบที่ได้รับค�ำสั่ง
ซื้อจากลูกค้าแล้ว เพื่อเป็นการลดความแตกต่างระหว่างอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการช�ำระค่าวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนใน
การตั้งราคาขายดังกล่าวข้างต้น
3. บริษัทได้ติดตามรายงานภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิ (Opening Exposure) ให้อยู่ภายในวงเงินที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด เพือ่ จ�ำกัดผลกระทบอันอาจเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
•  ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ท�ำให้ไม่สามารถช�ำระ
หนีไ้ ด้เมือ่ ครบก�ำหนด ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ได้
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เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า โดยการก�ำหนดวงเงิน
สินเชือ่ การค้าให้แก่ลกู ค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการ
ซือ้ สินค้า และความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้ารายนัน้ ๆ และ
มีการทบทวนเป็นประจ�ำ โดยวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอ�ำนาจในการอนุมัติการให้
สินเชือ่ ทางการค้า นอกจากนีย้ งั มีการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ในด้านนี้อย่างสม�่ำเสมอด้วยการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่
ลูกค้าทุกรายให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และติดตามควบคุม
การช�ำระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการช�ำระเงินตรงตาม
ก�ำหนดและไม่มีหนี้คงค้าง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบเป็นประจ�ำทุกเดือนเกี่ยวกับ
คุณภาพของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้เกินก�ำหนด
ช�ำระ และผลการติดตามการช�ำระหนีข้ องลูกหนีร้ ายนัน้ ๆ นอกจาก
นี้บริษัทยังได้กำ� หนดเงื่อนไขให้ลูกค้าบางรายต้องวางเงินมัดจ�ำใน
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 6 ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ หรือเรียกหลักประกัน
ก่อนด�ำเนินการส่งมอบสินค้า
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 4,356 ล้านบาท
ทั้งนี้มีลูกหนี้ที่มียอดหนี้คงค้างเกินก�ำหนดช�ำระเป็นจ�ำนวน 385
ล้านบาท โดยบริษัทได้ด�ำเนินการดูแลควบคุมการขายสินค้า และ
ติดตามการช�ำระหนีเ้ กินก�ำหนดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั ไม่ได้รบั
ความเสียหายแต่อย่างใด
•  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�ำหนดอัน
เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่
สามารถจัดหาเงินในจ�ำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดและมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทได้
ในปี 2556 บริษทั มีสภาพคล่องทีด่ ขี นึ้ พิจารณาจากอัตราส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน ทีป่ รับตัวสูงขึน้ มาอยูท่ ี่ 0.84
เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 0.71 เท่า โดยบริษัท
ได้ติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด ผ่านการจัดท�ำ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมีเวลา
เตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทัน
การณ์ นอกจากนี้บริษัทได้ด�ำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานของบริษัท โดยได้เพิ่มทุน
ในปี 2556 อีก 3,458.23 ล้านบาท โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนรวม
5,085.63 ล้านหุ้น และการขายหุ้นใน TCRSS 1,568.25 ล้านบาท
โดยเงินทุนทั้งหมดที่เพิ่มทุนได้น�ำไปใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโรงถลุง
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เหล็กเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเหล็กแท่งแบนเนื่องจากยังมีผล
ประกอบการติดลบจาก Slab Spread ที่ปรับตัวลดลงจากภาวะ
ความผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ดำ� เนินการติดตามควบคุมดูแลการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินให้อยู่ในอัตราที่ก�ำหนดและท�ำข้อตกลงกับสถาบัน
การเงินผูใ้ ห้การสนับสนุนวงเงินสินเชือ่ โดยอัตราส่วนทางการเงินที่
ก�ำหนดใช้ส�ำหรับบริษัท ค�ำนวณจากงบการเงินรวมได้แก่ (ก) การ
ด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่ง ณ
สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 4.89 เท่า ซึ่งเกินกว่า
อัตราทีก่ ำ� หนด (ข) การด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้
(DSCR) ไม่ต�่ำกว่า 1.2 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วน
ดังกล่าวติดลบ นอกจากนีห้ นึง่ ในข้อตกลงกับสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
ยืมเงินแก่ SSI UK ได้ก�ำหนดให้ SSI UK ด�ำรงอัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ไม่ให้น้อยกว่า 1
เท่า ณ สิ้นปี 2556 SSI UK มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.5 เท่า
ต�่ำกว่าอัตราส่วนที่ก�ำหนด
อย่างไรก็ตามบริษัท และ SSI UK ได้รับการผ่อนผันจาก
ธนาคารส�ำหรับการไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามอัตรา
ที่ก�ำหนดในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนั้นบริษัทจึงมีสถานะเป็น
ลูกหนี้ปกติและสามารถเบิกเงินกู้ได้ตามปกติ

ความเสีย่ งในการด�ำเนินกิจการของบริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (SSI UK) ผูผ้ ลิตและ
ส่งออกเหล็กแท่งแบน ตัง้ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อังกฤษ โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จากการลงทุนซื้อธุรกิจ
โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2554
ซึ่งเป็นการลงทุนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complementary) กับ
ธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินอยู่ในปัจจุบันให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว
เสริมเสถียรภาพในการบริหารวัตถุดิบให้ได้คุณภาพในปริมาณที่
ต้องการด้วยราคาที่เหมาะสม
เนือ่ งจาก การลงทุนซือ้ กิจการโรงถลุงเหล็ก รวมถึงการด�ำเนิน
การปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้โรงถลุงเหล็กสามารถกลับมาผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงใน
ระยะยาว จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่มีภาระผูกพันสูง ท�ำให้ผลการ
ด�ำเนินงานและสถานะการเงินของ SSI UK ในช่วงต้นของการเริ่ม
เปิดด�ำเนินกิจการ อาจได้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรงจากความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ
ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนความต้องการบริโภคสินค้าใน
ตลาดโลกในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ การที่ SSI
UK ตัง้ อยูใ่ นประเทศอังกฤษ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
กฏข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลที่โรงงานตั้งอยู่ เช่นกัน

ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากนี้ SSI UK ได้ดำ� เนินการก่อสร้างโครงการ Pulverised
Coal Injection Unit (PCI) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 โดยโครงการ
PCI เป็นโครงการที่มีความส�ำคัญอย่างสูงในการช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตของ SSI UK โดยได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ และเริ่มใช้เทคโนโลยี PCI ในวันที่
9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งช่วยลดการใช้โค้ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคา
แพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกลง โดยมีอัตราการใช้ PCI (PCI
Injection Rate) เฉลีย่ ประมาณ 66 kg/thm ในไตรมาส 3/2556 และ
เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยประมาณ 113 kg/thm ในไตรมาส 4/2556 ทั้งนี้
อัตราการใช้ PCI ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 91 kg/thm และมี
เป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็น 160 kg/thm ในปี 2557

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ หมายถึง โอกาส
ที่มูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเมื่อขาย เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ปรับ
ตัวลดลง ทัง้ นี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ SSI มีความเสีย่ งทัว่ ไปทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อบริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่ง
ไม่ใช่ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจทั่วไป ดังนี้
1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity Risk) เนือ่ งจากธุรกิจเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์จงึ
มีราคาซือ้ ขายอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลาตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน และมีแนวโน้มขึน้
อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจของโลก ในสถานการณ์ทเี่ ศรษฐกิจโลกมี
การชลอตัว อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ของธุรกิจเหล็ก
ทั่วโลกปรับตัวลดลง

2. ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของภาวะตลาดใน
ประเทศ (Market Risk) เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา
อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ลดลง
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political
Risk) เช่น การประท้วง การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หรือในภาวะทีก่ ารเมืองไม่มคี วามแน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการลงทุน ความมัน่ ใจของนักลงทุนต่างประเทศ ซึง่
อาจส่งผลให้ภาวะตลาดชะลอตัวและราคาของหลักทรัพย์ใน
ตลาดปรับตัวลดลง เป็นต้น
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์ SSI บริษทั
ได้ดำ� เนินการให้ขอ้ มูลผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจต่อผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสม�่ำเสมอทุกไตรมาส เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั
ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ และมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ทสี่ ามารถตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่
ผู้ลงทุนทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถ
ท�ำความเข้าใจ และประเมินได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ SSI อยู่
ภายใต้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองหรือไม่ ทั้งนี้
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ SSI ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็น
วันประกาศผลประกอบการส�ำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริษัท เท่ากับ 0.30 บาท ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalisation) เท่ากับ 9,650 ล้านบาท มีมูลค่า
ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ซึ่งเท่ากับ 9,794 ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
:		
				
ชื่อย่อ
:		
				
เลขทะเบียนบริษัท
:		
เว็บไซต์
:		
ประเภทธุรกิจ
: 		

ที่ตั้งส�ำนักงาน

ส�ำนักงานใหญ่
:			
					
โทรศัพท์
:			
โทรสาร
:			
ส�ำนักงานโรงงาน
:			
					
โทรศัพท์
:			
โทรสาร
:			

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
เอสเอสไอ
SSI
0107537000688
http://www.ssi-steel.com
ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�ำ้ มัน ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี โดย
มุง่ เน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชัน้ คุณภาพพิเศษเพือ่ รองรับความต้องการใช้เหล็กทีเ่ พิม่
ขึ้นของภูมิภาค ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน�ำ้ บริษทั ได้ลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็กเพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแท่งแบน
ชัน้ คุณภาพพิเศษเพือ่ รองรับการผลิตของบริษทั และความต้องการในตลาดโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายใต้การ
ด�ำเนินงานของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (SSI UK) ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 3.6
ล้านตันต่อปี ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�ำ้ บริษทั ได้รว่ มลงทุนในบริษทั เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ ประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น และบริษทั เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จ�ำกัด (TCS) ซึง่ ประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกทัง้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ ง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (WCE)
และธุรกิจท่าเรือ ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (PPC)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
0-2238-3063-82
0-2236-8890, 0-2236-8892
เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20
0-3269-1416, 0-3269-1421

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

:			
:			
:			

จ�ำนวน 39,867,778,559 บาท
จ�ำนวน 39,867,778,559 หุ้น
1 บาท

ทุนช�ำระแล้ว
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

:			
:			
:			

จ�ำนวน 32,166,258,124 บาท
จ�ำนวน 32,166,258,124 หุ้น
1 บาท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือ
หุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ของนิติบุคล

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ธุรกิจวิศวกรรม
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-6746-9
โทรสาร 0-2630-0516

ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ จ�ำนวนหุ้นสามัญ อัตราส่วน
(บาท)
ทีจ่ �ำหน่ายได้แล้ว จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(บาท)
(หุ้น)
(ร้อยละ)
75,000,000

10

7,500,000

99.99

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

ธุรกิจท่าเรือ

400,000,000

10

40,000,000

51

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

ธุรกิจ
เหล็กแผ่น
รีดเย็น

4,816,350,000

4.50

1,070,300,000

35.19

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

ธุรกิจ
556,999,000
โรงถลุงเหล็ก ปอนด์สเตอร์ลิง

1,000
ปอนด์สเตอร์ลิง

556,999

100

Redcar Bulk Terminal Limited
Steel House, Trunk Road,
Redcar, TS10 5QW
United Kingdom
โทรศัพท์ +44 16 4240 5500

ธุรกิจท่าเรือ

1
ปอนด์สเตอร์ลิง

26,502,718

50

26,502,718
ปอนด์สเตอร์ลิง

รายงานประจ�ำปี 2556
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
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

หุ้นกู้แปลงสภาพ
:
		
		
		
		
		

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

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
:
		
		
		
		
		

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

เลขานุการบริษัท
:
		
		
		
		

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236–8892		
อีเมล surasakn@ssi-steel.com
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ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด

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

กลุ่มสหวิริยา
VANOMET HOLDING AG
MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.
JFE STEEL CORPORATION
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
นายประทีป ตั้งมติธรรม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ
นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

11,373,215,265
6,341,157,453
1,133,908,088
1,133,908,088
806,942,300
761,624,600
300,013,780
259,259,108
244,542,400
203,511,840

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

หมายเหตุ

กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย

							
1
บริษทั เครือสหวิรยิ า จ�ำกัด
			 ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน
			
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
			
(1) นายวิน
วิริยประไพกิจ
			
(2) นางธีรรัตน์
คุณัตถานนท์
			
(3) นายปิยะ
วิริยประไพกิจ
			
(4) อื่นๆ 		
2
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
			
(เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จ�ำกัด)
			
ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน
			
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
			
(1) บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
			
(2) บริษัท เคพี แคปปิตอล จ�ำกัด
			
(3) อื่นๆ 		
		
3
นางศิรกิ ลุ
วิรยิ ประไพกิจ เบนดิ
4
นางสาวกนกวลี
วิรยิ ประไพกิจ
5
นางกฤษณา  
วิรยิ ประไพกิจ  
6
นางธีรรัตน์    
คุณตั ถานนท์
7
นางประภา   
วิรยิ ประไพกิจ  
8
นายวิทย์  
วิรยิ ประไพกิจ  
รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน SSI

35.36
19.71
3.53
3.53
2.51
2.37
0.93
0.81
0.76
0.63

22,415,560,943 หุ้น
9,750,697,181 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
   ร้อยละ 25.07
			
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ

47.15
30.91
20.95
0.99
ร้อยละ 8.56

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.89
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.93
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.18

ร้อยละ 1.12
ร้อยละ 0.39
ร้อยละ 0.14
ร้อยละ 0.08
100 หุน้
100 หุน้      
ร้อยละ 35.36

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

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

บริษัทมีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 มี
บุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 30.31
รายงานประจ�ำปี 2556
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ส�ำรอง
ตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญา
ต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการนั้น ให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท
มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ แล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยให้แก่บริษทั
บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการของแต่ละบริษทั ย่อย และคณะกรรมการของบริษทั
ย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2556 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้ตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
		 ประธานกรรมการบริษัท
		 อายุ 78 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 		
บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
น้าชายนายปิยะ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
19 ปี 11 เดือน (วันที่ 21 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
0.00000031% (100 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
• สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์
2551 - 2555
			
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
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ าพาณิชย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

12/14
1/1

ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

		 รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 และประธานกรรมการตรวจสอบ
		 อายุ 65 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 			
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
3 ปี 10 เดือน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์			
		 มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.14)
• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร สถาบันนายธนาคาร
		 แห่งประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองใน
		 ระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
		 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ำกัด 		
		 (ตลาดไท)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
		 (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

•
		
		
•
•
		

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

•
•
•
•
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กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

14/14
4/4
6/6
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

		 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 อายุ 75 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
19 ปี 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
		 มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
		 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.32)
		 สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• 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 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ				
กองทุน ทหารไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัล
ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

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�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

10/14
3/4
4/4
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

049

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

		 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 อายุ 65 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 			
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
3 ปี 8 เดือน (วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.),
		 University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 			
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.43)
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์
2553 - 2554 				
2552 - 2553 2550 - 2553 				
				
2550 - 2552 				
				
				
2550 - 2552 2548 - 2551 2544 - 2550 -

กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
คณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ		
ตลาดหลักทรัพย์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ ธนาคารออมสิน
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานคณะกรรมการบริหาร
		 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 		
		 (องค์การมหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

13/14
4/4
5/5
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

		 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 อายุ 62 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
13 ปี 1 เดือน (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.13)
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 3/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial 		
		 Statements (UFS 12/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2542 - 2554
			
2550 - 2552
			

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/14
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
4/4
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
9/10
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

		 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อายุ 55 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
0.198% (63,640,600 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• พาณิชยการ (Commerce)
		 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์
ไม่มี
ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

• เจ้าของกิจการและผู้จัดการ บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ�ำกัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0/1

ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

		 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		 และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อายุ 50 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
1 ปี 10 เดือน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ
		 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า บูมมิงตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 		
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
		 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
		 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
ประสบการณ์
2554		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2554		
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
2553 - 2554 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
			
กรรมการบริหาร
			
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
			
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551		
กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
2550 - 2554 กรรมการบริหารและอุปนายก
			
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2550 - 2551 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี			
			
สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2552 กรรมการผู้อ�ำนวยการและกรรมการบริหาร
				บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/14
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3/4
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/6
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
3/3
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี
ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
2. ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
		 • ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย
		 • ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อันอาจมีผลท�ำให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

		 กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 อายุ 74 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 			
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
10 ปี 8 เดือน (วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
		 Michigan State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 			
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• การสัมมนาผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
		 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
ประสบการณ์
2552 - 2555
2533 - 2542
			
			
2529 - 2541
2527 - 2542
2526 - 2542

กรรมการ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด			
(มหาชน)
กรรมการ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ประกันชีวติ ศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

• ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13/14
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน
5/5
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

9. นายกมล จันทิมา

		 กรรมการบริษัท
		 และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อายุ 75 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
ไม่มี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
15 ปี 8 เดือน (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
0.0039% (1,284,000 หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.33)
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
		 (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (Board & CEO 1/2003)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2551 - 2556 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
			
สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
				บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 			
			
กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ		
			
สถาบันการเงิน (ปรส.)
2541 - 2543 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2541 		
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 ประธานกรรมการ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2538 - 2542 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2536 - 2541 รองปลัดกระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

• ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

• ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
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ครั้ง
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ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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10. นายปิยะ วิริยประไพกิจ

		 กรรมการบริษัท และ
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 อายุ 64 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 			
หลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
18 ปี 8 เดือน (วันที่ 24 เมษายน 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
		 Portland State University, Oregon, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
		 Portland State University, Oregon, U.S.A.
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์
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 บริษทั 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
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

8/14 ครั้ง
5/5
1/1

ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

11. นายวิน วิริยประไพกิจ

		 กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
		 ประธานคณะกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 อายุ 43 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : 				
บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :
14 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มิถนุ ายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์				
		 มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
		 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 100/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
		 (RCP 20/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2539 - 2555
2553 - 2554
2535 - 2552
2539 - 2548
2542 - 2546

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการ
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556

14/14
11/12
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

•
•
		
•
		
•
		
•
•
•

กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการจัดการ
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

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
		 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์				
		 มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ
		 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 100/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
		 (RCP 20/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2553 - ปัจจุบัน
				
2551 - ปัจจุบัน
				
2550 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
				
2542 - ปัจจุบัน
			
				
				
2540 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - 2555
2553 - 2554
2535 - 2552
2539 - 2548
2542 - 2546

กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
				
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

2. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 สายธุรกิจ
		 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์
2555 - 2556
2554 - 2556
				
2531 - 2534

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

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

3. นายนาวา จันทนสุรคน

4. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 104/2008)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 104/2009)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
				
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
				
กรรมการและกรรมการบริหาร
				
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
2546 - 2550 ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารงานกลาง
				
เครือพิกุลทองล�่ำซ�ำ
2534 - 2546 รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
					บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
				
2554 - ปัจจุบัน
				
2553 - 2555
				
2534 - 2535

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

		
		
		
		
		

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�ำส�ำนัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการ
สาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
อายุ 48 ปี

		 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
		 ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม		
		 อายุ 47 ปี

กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�ำส�ำนักกรรมการ		 ผูจ้ ัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
		 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและ
บัญชีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 อายุ 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน
				
2554 - ปัจจุบัน
				
2552 - 2554
				

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

		 หัวหน้าส�ำนักการค้าระหว่างประเทศ
		 และห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม
		 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
		 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
		 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
		 (DAP 60/2006)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 84/2007)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
		 (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน
				
				
				
				
2553 - ปัจจุบัน
				
2553 - 2555
				
				
2549 - 2555
2547 - 2555
				
2544 - 2555
2548 - 2553
2544 - 2553
2543 - 2548
				
2540 - 2543
				

กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จ�ำกัด
General Manager - Sales & Marketing
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

7. นายถาวร คณานับ

8. นายสุนทร วสันต์เสรีกุล

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 อายุ 51 ปี

		
		
		
		

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน
				
2539 - 2556
				

ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน
				
2539 - 2556
				

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ และ
ด้านวิจัยและพัฒนา ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
อายุ 48 ปี

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการทั่วไป ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

9. นายทินกร ผดุงวงศ์

10. นายยงยุทธ มลิทอง

		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
		 อายุ 46 ปี

		 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
		 และก�ำหนดค่าตอบแทน
		 อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ) 				
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์
2543 - 2555
				

ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

062

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์
2551 - 2553
				
2550 - 2551
				
				
2549 - 2550
				
				

HR & GA Director,
New International School of Thailand
Operation Director,
Master Car Rental Company Limited
(Millennium Auto Group)
Operation Manager,
Master Car Rental Company Limited
(Millennium Auto Group)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

11. นางวรรณี สิริกาญจน

12. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

		 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 และเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 อายุ 58 ปี

		 เลขานุการบริษัท
		 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
		 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 (DCP 13/2001)
		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
		 (ACP 5/2005)
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
2531 - 2541
				

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ
• 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 นักวิจยั อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		 การกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง			
		 ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่ าจท�ำให้
ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงทีค่ วรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
			 ไม่มี
3.		 การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
		 หรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
			 ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

063

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

(มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)

(มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)

จ�ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ
(ลดลง) ระหว่างปี 2556
(มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)

1.

นายวิทย์

วิริยประไพกิจ

100 หุ้น

100 หุ้น

-

2.

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

-

-

-

3.

นายทองฉัตร

หงศ์ลดารมภ์

-

-

-

4.

นายศิริพล

ยอดเมืองเจริญ

-

-

-

5.

นายเพิ่มพูน

ไกรฤกษ์

-

-

-

6.

นายพิชัย

เอื้อศิริทรัพย์

N.A.

63,640,600 หุ้น

N.A.

7.

นายญาณศักดิ์

มโนมัยพิบูลย์

-

-

-

8.

นายสมชาย

พิพิธวิจิตรกร

-

-

-

9.

นายกมล

จันทิมา

1,284,000 หุ้น

1,284,000 หุ้น

-

10.

นายปิยะ

วิริยประไพกิจ

-

-

-

11.

นายวิน

วิริยประไพกิจ

-

-

-

12.

นางเกษรี

ณรงค์เดช

-

-

-

13.

นายประทีป

บุปผาอินทร์

-

-

-

14.

นางธาริษา

วัฒนเกส

-

-

15.

นายทวีศักดิ์

เสนาณรงค์

-

-

-

16.

นางสาววรรณา

ตั้งเจริญจริง

-

-

-

17.

นายนาวา

จันทนสุรคน

-

-

-

18.

นายกิตติศักดิ์

มาพะเนาว์

1,892,000 หุ้น

1,892,000 หุ้น

-

19.

นายณรงค์ฤทธิ์

โชตินุชิตตระกูล

-

-

-

20.

นายสมศักดิ์

ศิวะไพบูลย์

-

200,000 หุ้น

200,000 หุ้น

21.

นายถาวร

คณานับ

-

-

-

22.

นายสุนทร

วสันต์เสรีกุล

-

-

-

23.

นายทินกร

ผดุงวงศ์

-

-

-

24.

นายนิธิพงศ์

เตชะวณิช

-

-

-

หมายเหตุ

ล�ำดับที่ 6
ล�ำดับที่ 12
		
ล�ำดับที่ 13
		
ล�ำดับที่ 14
ล�ำดับที่ 15
ล�ำดับที่ 24

064

นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
นางเกษรี ณรงค์เดช ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
นายประทีป บุปผาอินทร์ ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
นางธาริษา วัฒนเกส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556
1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุม ที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น
				
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา
ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีต่ อ้ งให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดของการตรวจสอบนอกเหนือจากการ
			 ตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
			 กรรมการแต่อย่างใด
1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�ำหรับกรรมการบริษัทคนใดที่
บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกัน
สุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกัน
			 ได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกัน และ/หรือสิทธิประโยชน์ทบี่ ริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ
			 และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�ำปี
			 (1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
				
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
			 (2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย
				
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการมากกว่า
		
กรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตาม ล�ำดับ
			 (3) ในกรณีทกี่ รรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จา่ ยเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
			
		 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556

ส�ำหรับในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2556 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นส�ำหรับปี 2555 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่าย
บ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับปี 2555 ให้แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปี
2555 ให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ขึน้ ทีจ่ า่ ยในปี 2556
รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท

1. นายวิทย์
2. นายสมชาย
3. นายทองฉัตร
4. นายศิริพล
5. นายเพิ่มพูน
6. นายพิชัย
7. นายญาณศักดิ์
8. นายสมชาย
9. นายกมล
10. นายปิยะ
11. นายวิน
12. นางเกษรี
13. นายประทีป
14. นางธาริษา
15. นายทวีศักดิ์

วิริยประไพกิจ 1)
สกุลสุรรัตน์ 2) 3)
หงศ์ลดารมภ์ 4)
ยอดเมืองเจริญ 5)
ไกรฤกษ์
เอื้อศิริทรัพย์
มโนมัยพิบูลย์
พิพิธวิจิตรกร
จันทิมา 6)
วิริยประไพกิจ
วิริยประไพกิจ *
ณรงค์เดช 7)
บุปผาอินทร์ 8)
วัฒนเกส 9)
เสนาณรงค์ 10)

รวม

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

50,000
30,000
30,000
10,000

350,000
350,000
465,000
280,000
420,000
370,000
347,500
340,000
213,833.34
169,166.67
43,750
100,000

120,000

3,449,250.01

300,000
300,000
300,000
250,000
300,000
300,000
300,000
300,000
138,833.34
99,166.67
43,750
90,000

135,000

50,000
-

90,000
75,000
60,000
-

40,000
40,000
-

30,000
30,000
47,500
10,000
-

2,721,750.01

360,000

130,000

117,500

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

รวม
(บาท)

หมายเหตุ
1)
ประธานกรรมการบริษัท
2)
รองประธานกรรมการบริษัท
3)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
6)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7)
นางเกษรี ณรงค์เดช ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
8)
นายประทีป บุปผาอินทร์ ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 		
และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
9)
นางธาริษา วัฒนเกส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
10)
นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
เพิ่มเติมอีก
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั ในฐานะทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะเต็มเวลาทีจ่ า่ ยใน
ปี 2556
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

1.

นายวิทย์

วิริยประไพกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

3,600,000

2.

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

รองประธานกรรมการบริษัท

2,400,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษทั ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยทีจ่ า่ ยในปี 2556
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
1.

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

กรรมการบริษัท

150,000

2.

นายทองฉัตร

หงศ์ลดารมภ์

กรรมการบริษัท

150,000

ประธานกรรมการบริษัท

283,000

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
1.

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุการ
ท�ำงาน ค่าชดเชยรถประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษทั ออกให้ และค่าเบีย้ เลีย้ ง เดินทางส่วนทีเ่ กินราชการก�ำหนด (ต่างประเทศ)
รวม 10 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 1 คน จ�ำนวนทัง้ สิน้ ปีละ 44,230,749.30 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพของผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป รวม 10 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 1 คน
จ�ำนวนทั้งสิ้นปีละ 2,887,401.24 บาท

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักตรวจสอบภายใน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายธุรกิจ

ด้านธุรกิจ 2

ด้านธุรกิจ 1

ฝ่ายขาย PO
ในประเทศ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มเอ 1

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายส่งของ กลุม่ เอ

ฝ่ายบริการเทคนิค

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายส่งออก กลุม่ บี

ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1
ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1

068

ด้านธุรกิจ
ต่างประเทศ

สายการเงินและบัญชี

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ด้านบริหารการเงิน
และสินเชื่อ

ฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ด้านบัญชี

ฝ่ายบัญชีบริหาร
ฝ่ายบัญชีการเงิน
ฝ่ายบัญชีต้นทุน
(โรงงาน)

ด้านประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

ส�ำนัก
ประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

ผังองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

ส�ำนักประธานกรรมการ
- ส�ำนักเลขานุการบริษัท
- ส�ำนักกิจกรรมพิเศษ

ส�ำนักกลุ่มงาน
- ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
- ส�ำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม
- ส�ำนักกฎหมายกลุ่ม
- ส�ำนักจัดซื้อกลุ่ม
- ส�ำนักการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่อุปทาน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ส�ำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ส�ำนักกลยุทธองค์กร
- ส�ำนักวางแผนองค์กร
- ส�ำนักบริหารความเสี่ยง
- ส�ำนักบริหารกรุงเทพฯ

สายกิจการสาธารณะและ
ความรับผิดชอบทางสังคม

ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ด้านกิจการภายนอก

สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

ด้านทรัพยากร
บุคคล

ด้านพนักงาน
สัมพันธ์
และสวัสดิการ

สายการผลิต

ด้านปฏิบัติการ

ด้านซ่อมบ�ำรุง

ด้านประกัน
คุณภาพ
และผลิตภัณฑ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
(กรุงเทพฯ)

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนา

ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
ไฟฟ้า

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และโลหการ

ส�ำนักความ
ปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนา

ฝ่ายพนักงาน
สัมพันธ์
และสวัสดิการ

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
เครื่องกล

ฝ่ายปรับปรุง
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ส�ำนักคลังวัสดุ

ฝ่ายผลิต HFL
และ PO

ฝ่ายบริการ
สาธารณูปโภค

ฝ่ายจัดการคลัง
สินค้า
และวัตถุดิบ

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ตระหนักดีถงึ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
(Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�ำ
หน้าทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ให้มกี ารบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส อันจะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา
และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลักในการ
บริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าว
ในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลัก
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี
2549 ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งอ้างอิงหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นสากลของ The Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate
Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ำกับดูแลการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance Committee) ขึน้ เมือ่ เดือนธันวาคม 2550
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอีกจ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
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อนึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ครัง้ ที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้บริษัทพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ซึง่
คณะกรรมการโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแ ลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย (Steering Committee) ได้พฒ
ั นาหลักการดังกล่าวจาก
หลักเกณฑ์การส�ำรวจของโครงการ CGR เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การส�ำรวจของโครงการ ASEAN CG Scorecard
และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การ
เป็น ASEAN Asset Class ต่อไป
ในปี 2556 บริษทั ได้รบั รางวัล และผลการประเมิน ในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• SET Awards 2013 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social
Responsibility Awards) ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000 - 20,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้จัด
• ผลการประเมินรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2556 ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษทั จดทะเบียน ปี 2556 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2013 - CGR) ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็น
ผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี
2556 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
• ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2556 (Annual General Meeting - AGM)
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2556 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2551 ถึงปี 2555

คณะกรรมการชุดย่อย

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

การก�ำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์
วิรยิ ประไพกิจ หรือ นายกมล จันทิมา หรือ นายสมชาย พิพธิ วิจติ รกร
หรือ นายปิยะ วิรยิ ประไพกิจ หรือ นายวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการสอง
ในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั

3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับ
จ�ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้า
ชื่อกันท�ำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ร้องขอ คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนดในนามของบริษัทหรือ คณะ
กรรมการ
ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�ำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนดด้วย

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์
สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจที่จะมอบหมายอ�ำนาจให้แก่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
กรรมการของบริษทั หรือไม่กต็ าม ในการทีจ่ ะกระท�ำการใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวนั้น
ให้ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดในการลงลายมือชื่อ
ของผู ้ รั บ มอบอ� ำนาจตามที่ค ณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนด คณะ
กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
เลขานุการบริษัท
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของ
หน่วยงานทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เลขานุการบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4
คน
• กรรมการอิสระ		
6
คน
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายวิทย์
วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษทั
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการ
				
บริษัท และกรรมการ
				
อิสระ
3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท และ
				
กรรมการอิสระ
4. นายศิรพิ ล
ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษทั และ
				
กรรมการอิสระ
5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริษัท และ
				
กรรมการอิสระ
6. นายพิชัย
เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัท และ
				
กรรมการอิสระ
7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการบริษัท และ
				
กรรมการอิสระ
8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท
9. นายกมล
จันทิมา
กรรมการบริษัท
10. นายปิยะ
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
11. นายวิน
วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการ
บริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของหน่วยงานทาง
ราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดี
4. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปี
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
6. ด�ำเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนดกฎหมาย รวม
ทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู ้ บ ริ ห าร และส่ ง ส� ำ เนาให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
7. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตาม
ระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
9. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ
ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
11. ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
(ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557) ดังนี้
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ
				
ตรวจสอบ
2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาํ หน้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

072

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่ง
เน้นในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้ง กฎ/ 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 องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
			 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
			 9.3 การฝ่ า ฝื น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวม
ทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
10. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลัก
เกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การก�ำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางวรรณี สิรกิ าญจน ซึง่ เป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปตามกฏเกณฑ์ หรือข้อก�ำหนด หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัท ซึ่งได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. ประสานงานภายในบริ ษั ท และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ
ฝ่ายบริหารบริษัท หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
รวมถึงเลขานุการบริษัท
3. ประสานงานภายนอกบริษัท โดยประสานงานกับผู้สอบ
บัญชี และผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงพนักงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เป็นต้น
4. จัดเตรียมการประชุม จัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม
และยกร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงยกร่าง
เอกสารคณะกรรมการตรวจสอบที่น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนยกร่ า งข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะเปิ ด เผยในแบบ
รายงาน 56-1 และแบบรายงาน 56-2
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2557) ดังนี้
1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ
				
สรรหาและก�ำหนด
				
ค่าตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหาและ
				
ก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและ
				
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
1.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็ น กรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
แต่งตัง้ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ หรื อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
ส�ำหรับกรณีอื่น
1.2 ในการสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ
ผู้บริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนควรด�ำเนินการดังนี้
			 1.2.1 ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะส่วนตัวอืน่ ทีเ่ ห็นว่า
มีความส�ำคัญของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็นผู้น�ำ
ความรู้ และประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีต่ อ้ งการ
มี คุ ณ ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน (Integrity and
Accountability) ยึดมัน่ ในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิด
เห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
		 1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เป็น
กรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
		 1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทศิ เวลาส�ำหรับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั เช่น ในการพิจารณาเสนอชือ่
กรรมการเดิมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจ�ำนวน
ครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ส่วนบุคคลทีจ่ ะถูก
เสนอชือ่ เป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่บุคคล
นั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
		 1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ นัน้
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยราชการ
1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ ว
กับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition)
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมีกรรมการที่มีจ�ำนวน
เพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น ส่วนองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทน
2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และผู้
บริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพือ่
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว
แต่กรณี ค่าตอบแทนในทีน่ ี้ ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจ�ำ
(Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ย
ประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้ง
ต่อการประชุมส�ำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่
จ่ายตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัส
หรือบ�ำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อนื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
2.2 เพือ่ ให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ควรด�ำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ดังต่อไปนี้
		 2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่
สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณสมบัตทิ บี่ ริษทั ต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
เทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึง่ อาจวัดได้จากยอด
ขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของก�ำไร (Profitablility)
และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
		 2.2.2 ค่ า ตอบแทนควรเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการรแต่ละคน กรรมการที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควรได้รับค่า
ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทน
เพิม่ เติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษทั
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
สมาชิกของคณะกรรมการบริษทั และสมาชิกของคณะกรรมการชุด
ย่อยในอัตราที่เหมาะสม
		 2.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการทีจ่ า่ ยตามผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยงกับผล
ตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มกี าร
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จ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ก็จะไม่มกี ารพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่
กรรมการ
		 2.2.4 กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ด้วย จะได้รบั ค่า
ตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
2.3 ทบทวนและให้ค�ำแนะน�ำต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดัง
กล่าวข้างต้นก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.4 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
ต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป เพือ่ ก�ำหนดค่าตอบแทน
ก่อนน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของผู้บริหารระดับสูงใน
ต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไปนัน้ ควรจะพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านทีส่ ำ� คัญอืน่ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทั และผูถ้ อื
หุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
ประกอบพิจารณาด้วย
2.5 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฎิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอกตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอค�ำ
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ที่ก�ำหนดไว้ในกฏบัตรดังนี้
• รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ใน
เรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่ส�ำคัญอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรจะได้รับทราบ
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนในปีทผี่ า่ นมาต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดท�ำเป็นรายงาน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559)
ดังนี้
1. นายกมล
จันทิมา
ประธานกรรมการ		
				
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการก�ำกับดูแล		
				
กิจการที่ดี
3. นายพิชัย
เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการก�ำกับดูแล		
				
กิจการที่ดี
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล
2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำเสนอหรือแนะน�ำต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ค�ำปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
5. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย 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 ที่
เกีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
7. พิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกีย่ วกับ
เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เมือ่ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ให้กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริม
สร้างความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

10. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส
อันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ทราบหรือพิจารณาในกรณีทมี่ เี รือ่ งซึง่ มีผลกระ
ทบต่อบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ รวมทัง้ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
11. รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบเป็นประจ�ำทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ของบริษัท ได้แก่
		 11.1 รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่
ลงนามโดยประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 11.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
บทบาทหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางวรรณี สิรกิ าญจน ซึง่ เป็น
ผูบ้ ริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน และเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละ
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. สนับสนุนคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั ซึง่ ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. ประสานงานภายในบริษัท โดยประสานงานกับคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจัดการ ฝ่ายบริหาร
บริษัท หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และเลขานุการบริษัท
3. ประสานงานภายนอกบริษัท โดยประสานงานกับเจ้า
หน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพนักงาน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น
4. จัดเตรียมการประชุม จัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม
และยกร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงยกร่างเอกสารคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที นี่ ำ� เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนยกร่างข้อมูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะ
เปิดเผยในแบบรายงาน 56-1 และแบบรายงาน 56-2
5. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559)
ดังนี้
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ		
				
บริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริหาร
				
ความเสี่ยง
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการบริหาร
				
ความเสี่ยง
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. สอบทานและน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ก� ำ กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและการปฏิ บั ติ ต ามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความ
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญและด�ำเนินการ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมส�ำหรับการจัดการความเสีย่ ง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการจัดการ ประกอบ
ด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 9 คน ดังนี้
1. นายวิน
วิริยประไพกิจ ประธานคณะกรรมการ
		 		
จัดการ
2. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการจัดการ
3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง กรรมการจัดการ
4. นายนาวา
จันทนสุรคน กรรมการจัดการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการจัดการ
6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการจัดการ
7. นายถาวร
คณานับ
กรรมการจัดการ
8. นายสุนทร วสันต์เสรีกุล กรรมการจัดการ
9. นายทินกร ผดุงวงศ์
กรรมการจัดการ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จัดการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั เิ กีย่ วกับนโยบาย 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) ทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
4. ด�ำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ
• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจ�ำกัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็น
จ�ำนวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี ส�ำหรับการก�ำหนดจ�ำนวนวาระสูงสุดที่
กรรมการจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัท นั้น
บริษทั ยังมิได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความคล่องตัวในการสรรหาบุคคล
ที่มีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับ
ภารกิจทีจ่ ะได้รบั มอบหมายและมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของ
บริษัท”
• คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับจ�ำนวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของ
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ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่อ
อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การ
ค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
หมายเหตุ
• ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง
ประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
นั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
• หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้ งลายมือ
ชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ
(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
• กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการ
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผู้
บริหารและกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า
เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
• บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หมายถึง บริษทั ย่อยตัง้ แต่สอง
บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดนี้ ดังนี้ “ใน
การสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนควรด�ำเนินการดังนี้
• ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะส่วนตัวอืน่ ทีเ่ ห็นว่ามีความ
ส� ำ คั ญ ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป ทีต่ อ้ งการสรรหา เช่น มีความเป็นผูน้ ำ�
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ มี
คุ ณ ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน (Integrity and
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Accountability) ยึดมัน่ ในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยีย่ งมืออาชีพ มีวฒ
ุ ภิ าวะและความมัน่ คง และกล้าแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
• พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
• พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาส�ำหรับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั เช่น ในการพิจารณาเสนอชือ่
กรรมการเดิมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจ�ำนวน
ครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ส่วนบุคคลทีจ่ ะถูก
เสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่บุคคล
นั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
• ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมี
คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับบริษทั รวมถึงเป็นกรรมการของบริษทั อืน่ ซึง่ ท�ำการค้าหรือก�ำลัง
ติดต่อที่จะท�ำการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทในเครือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
			
(2) การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการ
บริหารจัดการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
• มีการก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดสรรต�ำแหน่งกรรมการ และ/
หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือผูบ้ ริหารระดับสูงจากผูถ้ อื หุน้ แต่ละ
กลุ่ม เพื่อไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งผู้
ถือหุ้นฯ ต้องด�ำเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint
Venture Agreement) ที่ได้ตกลงร่วมกัน

(3) สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขอ
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ทุกปี โดยให้นำ� เสนอมายังบริษทั ล่วงหน้าทางระบบ
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(1) กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและนโยบายของบริษทั ในการก�ำกับ
ดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ป้องกันการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
เกีย่ วกับการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ จะก่อให้เกิดความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีดังนี้
• พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ.12/2552 เรือ่ ง การจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2552
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั พ.ศ. 2550
แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ซึ่งประกาศใช้ทดแทน
ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ดังนี้
		 - ขยายความหมายของค�ำว่าผู้บริหารที่ต้องรายงาน
การ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้ครอบคลุมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับผู้จัดการ
ส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
		 - ก�ำหนดเพิ่มเติมให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อ
หรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ทีต่ นเอง คูส่ มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ถือ ในช่วงระยะเวลาสิบสี่วัน ก่อน
วันที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
		 - คงเนื้อหาเดิมว่ากรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายในที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก�ำลังจะเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือผูอ้ นื่ และจะ
ต้องไม่น�ำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท หรือไปใช้ในการแนะน�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทแก่ผู้อื่นด้วย และ
		 - กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือครอบ
ครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็น

การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม

(1) กลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้บริษัทสามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัท เป็นดังนี้
• บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไป
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/
หรือผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน ในหน่วยงานที่ส�ำคัญเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานในบริษัทดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา
ร่วมทุน (Joint Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
• ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปตาม Job Description ของต�ำแหน่งงานของ บริษทั ย่อย หรือ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดท�ำและ
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันเป็นรายเดือน รวมถึงการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางใน
การด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
กับการด�ำเนินงานของบริษัท
• ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของบริษัท ได้ก�ำหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การก�ำกับดูแลกิจการ

เท่านัน้ รวมทัง้ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน
ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ�ำนาจของบริษัทหรือเป็น
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
หรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลภายในของบริษทั ได้
(2) การก�ำกับดูแลให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และนโยบายของบริษัท
• มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�ำคัญของ
บริษทั ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิด
เผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่าน
สือ่ อืน่ ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
• มี ก ารรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู้บริหารของบริษัท
• มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครัง้ ตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
• บริษทั ก�ำหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินยั กรณีพนักงาน
กระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัยต�ำแหน่ง
หน้าที่การงานที่ท�ำกับบริษัท หรือน�ำความลับเกี่ยวกับการบริหาร
งาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นใดของบริษัทไปเปิดเผย
ตามแนวปฏิบตั ิ ว่าด้วยเรือ่ ง มาตรการโทษทางวินยั และการด�ำเนิน
การทางวินัย อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล
ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรือ่ ง วินยั และโทษทาง
วินัย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2556
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
กับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 4,037,000 บาท
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชี
KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 89,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่า
บริการตรวจสอบโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนทีป่ ระสงค์จะขอ
ใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลประจ�ำปีในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้
สอบบั ญ ชี แ ละส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วมี จ� ำ นวนเงิ น รวม
140,000 บาท
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียม
บริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ ส�ำนักงานภาษี
KPMG LLP มีจ�ำนวนเงินรวม 28,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ

การถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ในปี 2556 ซึง่ อ้างอิงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นสากลของ
The Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย
5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.1.1 ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ต ้ อ งมี ก าร
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับ
แต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ส่วนการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวน
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด
ได้เข้าชือ่ กันท�ำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการทีข่ อ
ให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
		 ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 29 เมษายน 2556
		 ทัง้ นี้ ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แต่ละครัง้ คณะ
กรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องได้รบั การปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ต้องแจ้ง
วันทีก่ ำ� หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record
Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น
		 1.1.2 บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ที่ ก� ำ หนด
ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดข้อมูลของ
แต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระการประชุม พร้อมน�ำส่งเอกสารข้อมูลส�ำคัญทีใ่ ช้ประกอบ
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การพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
รายงานประจ�ำปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การใช้สทิ ธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ รวมทัง้ เอกสาร
อื่นประกอบ เช่น ส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่
เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือมอบฉันทะ รายการเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 และแผนที่สถานที่
ประชุม โดยจัดส่งไปยังบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD) ล่วงหน้า
21 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เพื่อจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป
		 1.1.3 บริษทั ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมด้วยข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้ประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ต้อง
พิจารณาตัดสินใจในทีป่ ระชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 24 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และตลอดเวลา รวมทัง้ มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนได้รบั เอกสาร
1.2 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
		 1.2.1 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยจัดการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2556 ในเวลา 14.00 น.
ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่ 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคาร
จอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดย
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยเส้นทางรถไฟฟ้า (BTS – Bangkok
Mass Transit System)
		 ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ด้วยการจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแลต้อนรับ และเปิด
ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง มีการน�ำ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การ
นับคะแนน และการแสดงผล โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ดตั้งแต่
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 เป็นต้นมา ซึง่ มีผลให้การด�ำเนิน
การประชุมเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.3.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่
29 เมษายน 2556

จ�ำนวนกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม/ทั้งหมด
ผู้มิได้เข้าร่วมประชุม
11 คน / 13 คน

1) นางเกษรี ณรงค์เดช
2) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

		 1.3.2 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อที่ประชุม
โดยมีประธานกรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ต อบค� ำ ถามในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 บริษัทยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษัท มายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร
กับบริษัทได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address :
agm24@ssi-steel.com หรือทางไปรษณียม์ ายังประธานกรรมการ
บริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้
จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
และให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ประโยชน์ในการทีบ่ ริษทั
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ด้วย
1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.4.1 เลขานุการบริษทั ได้จดั ท�ำมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทยังได้
เปิดเผยเพิม่ เติมถึงคะแนนเสียงของแต่ละมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แบ่ง
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส�ำหรับ
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จดั ท�ำแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดทุกครัง้ ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ สาระทีส่ ำ� คัญ
ในรายงานการประชุม ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่
เข้าร่วมประชุม รายชือ่ กรรมการบริษทั ทีม่ ไิ ด้เข้าร่วมประชุม วิธกี าร
ลงคะแนนเสียง ค�ำแถลง ค�ำชี้แจง ข้อสังเกต ค�ำถาม และค�ำตอบ
โดยสรุป ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24 ไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา
19.41 น. หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ และจัดให้มีการเผยแพร่
รายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.ssi-steel.com
		 1.4.2 เลขานุการบริษทั เป็นผูด้ แู ลและจัดเก็บรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับ
การประชุมผู้ถอื หุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1    การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ
		 2.1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มีสทิ ธิในการเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อ
ของบุคคลที่จะพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาและตามรายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ได้
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
		 2.1.2 ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2556 บริษทั ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เรื่อง การเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยน�ำ
เสนอมายังบริษัทล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
e-mail address : agm24@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์ มายัง
เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ssisteel.com
		 2.1.3 ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ว่า
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่ส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์เพือ่ พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวม
ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี 2557
โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องเสนอข้อมูลมาทางระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ที่
e-mail address : agm25@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์ มายัง
เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่ให้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด และในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ หรือกรณี
ที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขานุการบริษัทจะเสนอ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 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
ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จะ
เลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และนับตั้งแต่การ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา บริษทั ได้เพิม่ ทางเลือกในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ข. ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งผู้ที่บริษัทก�ำหนดให้รับมอบฉันทะ
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 มีกรรมการอิสระ 1 คน
หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้
สุดแท้แต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
2.3   การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.3.1 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผู้ซึ่งเป็น
ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ
ของบริษัท วิธีในการด�ำเนินการประชุม และวิธีในการใช้สิทธิลง
คะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
		 2.3.2 การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม และด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้
ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 ถ้าที่ประชุมประสงค์จะเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการ
ประชุมดังกล่าว จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานจึงจะ
สามารถเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ได้ และเท่าที่
ผ่านมาจนถึงปี 2556 ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้มี
การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนน
เสียงรวมหนึง่ ในสามจะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ และบริษทั
ก็ไม่เคยเพิม่ วาระการประชุมใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกเหนือจาก
วาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

		 2.3.3 บริษทั ได้กำ� หนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงโดยใช้บตั ร
ลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม โดยใช้เสียงข้างมากของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะ
ต้องใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยูต่ าม 1) นัน้ ลงคะแนนให้แก่บคุ คล
แต่ละคนซึง่ ตนประสงค์จะเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบปรัชญาใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่ได้เสนอทบทวน
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทาง
ที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็น
เอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับ
เคลื่อนการด�ำรงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อน�ำไปสู่การเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 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
บริษทั ให้ความสอดคล้องกับปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ดังนี้
“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอย่างยั่งยืน”

การก�ำกับดูแลกิจการ

แผนธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับปี 2556-2558 ได้มีการทบทวน
โดยคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของแต่ละสายงานหรือฝ่าย
งาน โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 17 มกราคม
2556 และเมื่อเดือนตุลาคม 2556 บริษัทได้เริ่มทบทวนแผนธุรกิจ
ของบริษทั ฉบับปัจจุบนั เพือ่ ปรับปรุงเป็นแผนธุรกิจของบริษทั ฉบับ
ใหม่ ส�ำหรับปี 2557 - 2559 โดยฝ่ายบัญชีบริหาร งบประมาณและ
การวางแผนได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของบริษัท ให้
ท�ำการทบทวนข้อมูลแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของแต่ละสายงานหรือ
ฝ่ายงาน และมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
จัดการกับผู้บริหารของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน เพื่อจัดท�ำเป็น
แผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินค้าและบริการนั้นๆ
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี
ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพือ่
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์โดย
มิชอบ
6) ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าและบริการของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท

3.  คู่ค้า
บริษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรม โดยตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั
จึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา การ
เจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการ
ค้ากับคู่ค้า
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผล
ประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริต ต้องเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อคูค่ า้ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษทั มีหน้า
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�ำหนดแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการ
เงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
3) แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ
ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
2. ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูง
กว่าความคาดหมายของลูกค้า
2) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือ่ ให้ทราบเกีย่ ว
กับสินค้า และบริการ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็นจริงทีเ่ ป็นเหตุ

4. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2) ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย
5. พนักงาน    
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความ
ส�ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผล
ตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือ
ความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกาย
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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1) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี ค วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
5) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
6) หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระ
ท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนักงาน
6. องค์กรที่ก�ำกับดูแล
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตามกฏ
หมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือต่อองค์กรทีก่ ำ� กับดูแลอย่าง
เต็มที่

7.  สังคมและชุมชน
บริษัทตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีความ
มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) เพื่อลดและควบคุม
ความเสีย่ งจากภัยอันตรายทีอ่ าจเกิดแก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในปี 2556 ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ประเภทต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประเภทรางวัล

จัดโดยหน่วยงาน

รางวัล SET Awards 2013 - บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ประจ�ำปี 2556 ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง ธนาคาร
10,000 - 20,000 ล้านบาท
รางวัล CSRI Recognition

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
10 ปีตดิ ต่อกัน (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2556) ประเภทไม่มสี หภาพแรงงาน (ติดต่อกันสองปีซอ้ น)
รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน กระทรวงแรงงาน
ให้เป็นศูนย์ประจ�ำปี พ.ศ. 2556” (Zero Accident Campaign 2013)
ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2556 (Annual General Meeting: AGM)
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2556 ระดับดีเลิศ ตามโครงการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ กระทรวงแรงงาน
ท�ำงานระดับประเทศ ประจาํ ปี 2556 (รางวัลต่อเนือ่ งสองปี)
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3.1  การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กร
ที่ก�ำกับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
(Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการ
ด�ำเนินงานที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การส�ำรวจความ
คิดเห็นของลูกค้า การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท
การรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถาม
ตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุน
สินค้าและบริการชุมชน การจัดประชุม สัมมนาผูซ้ อื้ พบผูข้ าย ประจ�ำ
ปี 2556 เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับข่าวการ
จัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้คคู่ า้ และ
ผู้ที่สนใจทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะท�ำงาน หรือคณะอนุทำ� งานต่างๆ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั ิ
งานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้
3.1.1  ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น   
		
• ส�ำนักเลขานุการบริษัทได้ด�ำเนินการต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.1.2  ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า       
		
• สายธุรกิจ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวม
ทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อน�ำข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดประชุมกับลูกค้าราย
ส�ำคัญเป็นรายเดือน การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำ
ทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ
ลูกค้าบางราย อีกทัง้ ยังให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ และให้ความช่วยเหลือ
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
		
• คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม กั บ ลู ก ค้ า ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมในการ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของ
บริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
กับลูกค้า เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดอัตราการ
สูญเสียที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับ
ลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
เป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�ำหรับ
ค� ำ สั่ ง ซื้ อ ที่ ต ้ อ งการสิ น ค้ า แบบเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า
สามารถจ�ำหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้ โดยในปี 2556 บริษทั ได้

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 13
ของปริมาณการ ส่งมอบสินค้าทั้งหมด
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 2556 จ�ำนวน 2
ราย เพื่อทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical
Protocol and Specification) ในการพัฒนาชัน้ คุณภาพของวัตถุดบิ
ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด
มากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน
		
• ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ได้พัฒนาวิธีการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้าจ�ำนวน 1 ราย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนิน
ธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย
		
• จัดตัง้ คณะอนุทำ� งานโครงการ Slab Supply Chain
Integration เพื่อประสานงานกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในสหราชอาณาจักร เพือ่ ปรับปรุงวิธดี ำ� เนินการและรายละเอียด
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) โดยมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์ร่วม
กันในการด�ำเนินธุรกิจ
		
		
• ส�ำนักจัดซื้อกลุ่มได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
			
• เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับข่าวการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.ssi-steel.com
เพือ่ ให้คคู่ า้ ทราบ และให้ผทู้ สี่ นใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษทั
สามารถขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูข้ ายของบริษทั ได้โดยตรง หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั และให้สามารถเสนอราคางานจัดซือ้ จัดจ้างได้ดว้ ย
เพือ่ ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษทั
			
• เสาะหาผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการรายใหม่ๆ เพิม่
เติมอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้มผี ขู้ าย ผูใ้ ห้บริการ และผูผ้ ลิตทีม่ ศี กั ยภาพ
ทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการ ด้วยราคา
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน
			
• จัดให้มกี ารประชุมและสัมมนาร่วมกับผูข้ าย
และผูใ้ ห้บริการปีละครัง้ โดยในปี 2556 ได้จดั ขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
และแนวทางในการจัดซือ้ จัดจ้างร่วมเครือสหวิรยิ า รวมทัง้ นโยบาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านจัดซือ้ จัดจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั และได้เปิดโอกาสให้ผขู้ าย
และผู้ให้บริการได้เข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
สหวิริยาอีกด้วย
			
• ในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหา
จากผูข้ ายทัว่ ไปมูลค่าประมาณ 4,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้า
ในกลุ่มพลังงาน 2,800 ล้านบาท ลูกรีด 255 ล้านบาท อะไหล่ 340
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ล้านบาท งานบริการ 650 ล้านบาท และอื่นๆ 55 ล้านบาท รวมถึง
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่าประมาณ 276 ล้าน
บาท และในปี 2557 คาดว่าจะมีมลู ค่าการจัดซือ้ จัดหาจากผูข้ ายทัว่ ไป
เพิม่ ขึน้ เป็น 4,500 ล้านบาท และจากชุมชนเพิม่ ขึน้ เป็น 300 ล้านบาท
			
• เข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิตและระบบการ
บริหารงานของ ผูข้ ายทัว่ ไปในปี 2556 จ�ำนวน 43 ราย และชุมชน
บางสะพาน จ�ำนวน 5 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้งให้
ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และก�ำหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
			
• ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า
ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายงานบริการที่
จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทีผ่ ลิต
ได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)
3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า     
		
• บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั วิ า่ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่
ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
		
• ผู้บริหารของบริษัทได้มีการพบประสังสรรค์กับผู้
บริหารของคูแ่ ข่งทางการค้า เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดีและเสริม
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
3.1.5  ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน    
		
• สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุ่งมั่นด�ำเนินการ
ตามปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของ
บุคลากรว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของ
องค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดย
ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจ
พนักงาน จัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น
เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวติ และ
อุบตั เิ หตุ การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน ทุนการศึกษา สวัสดิการ
รถรับ-ส่ง และโรงอาหารส�ำหรับพนักงานทีโ่ รงงานเอสเอสไอบางสะพาน
สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน เป็นต้น
		
• บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงานให้มี
สวัสดิการพนักงานทีด่ ี และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทัง้ ของพนักงาน และของ
ครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 2 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2555 - 2556) และได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2547 - 2556) และบริษัทยังค�ำนึงถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานของ
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บริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยบริษัทได้
มุ่งเน้นการสร้างสายใยภายในองค์กร ภายใต้โครงการชื่อ “Care
Organization” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการ
ที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ
อาทิ 1) โครงการย่อยผูบ้ ริหารพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการชีแ้ จง
นโยบายแต่ละสายงาน กิจกรรมผูบ้ ริหารพบปะพนักงาน โดยเฉพาะ
ในโรงงาน 2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม
การสอนงาน โดยมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษากับพนักงาน ทั้งเรือ่ งงาน
และเรือ่ งส่วนตัว 3) โครงการย่อยพบปะกันระหว่างพนักงาน ได้แก่
กิจกรรมพี่เลี้ยง เพื่อการดูแลพนักงานใหม่ กิจกรรม Buddy ซึ่ง
เป็นการจับคู่กันท�ำความดี นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง
สมดุลของชีวิตการท�ำงานและครอบครัว โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้
ครอบครั ว มามี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ กิ จ กรรมระหว่ า งครอบครั ว
พนักงาน พนักงาน และบริษัท และยังคงแนวคิดการส่งเสริม
พนักงานให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นทีย่ อมรับของสังคม ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมเพิม่ เสริมสร้างวิถเี อสเอสไอ (SSI WAY) อันประกอบด้วย
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ค่านิยมของบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน โดยสร้างบุคคล
ต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในการ
สร้างค่านิยมที่ดีต่อไป
		
• บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญในการน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ โดยได้ท�ำการสื่อสารผ่านช่อง
ทางต่ า งๆ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และสม�่ ำ เสมอ ได้ แ ก่ วารสารภายใน
หนังสือพิมพ์ภายใน เสียงตามสาย โทรทัศน์ภายใน SMS โทรศัพท์
มือถือ รวมถึง Social Network ได้แก่ Facebook ภายในองค์กร
อี ก ทั้ ง การฝึ ก อบรมหั ว หน้ า งานให้ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย และบริษทั มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้สิทธิการบริหารจัดการแก่
พนักงานเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการ
นันทนาการ เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินการในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็น
สิง่ ทีส่ ะท้อนว่าบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้
จัดขึ้นนั้น ค�ำนึงถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับ
บริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป
3.1.6  ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ำกับดูแล  
		
• บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ถูก
ต้องตามกฎหมายบริษทั และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ
โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อ
องค์กรทีก่ ำ� กับดูแลอย่างเต็มที่ โดยมุง่ หวังให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั เป็นองค์กรทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจริยธรรม อันเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะส่งผลให้กระบวนการ
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และขั้นตอนการท�ำงานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน    
		
• ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
		
• คณะท�ำงานบริหารจัดการเพือ่ ลดการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆตามราย
ละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจ�ำปี 2556 ในเรื่อง การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในหัวข้อย่อย เรื่อง การบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
• ส�ำนักจัดซื้อกลุ่มได้สนับสนุนโครงการประหยัด
พลังงาน โดยในปี 2556 ได้จดั หาอุปกรณ์หลอดไฟประหยัดพลังงาน
LED 20 W. จ�ำนวน 300 หลอด มาติดตั้งที่ห้องมอเตอร์ และห้อง
Sub-station โรงงานบางสะพาน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั การ
สนับสนุนจากภาครัฐ
3.2   มาตรการชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ด�ำเนินการในบางประการ
โดยการท�ำประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ในบางกรณี ได้แก่
๏ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
๏ การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)
๏ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมา
จากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability
Insurance)
๏ การประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิดของทรัพย์สนิ การประกัน
ภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน�้ำระเบิด และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (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
ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดท�ำประกันภัย เพื่อ
ขยายความคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบธุรกิจ

อยู่ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพือ่ ประเมินความเสีย่ ง
ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียอยูเ่ ป็น
ระยะๆ และจัดท�ำประกันภัยเพิม่ เติมเพือ่ ให้ความคุม้ ครองเหมาะสม
กับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)
3.3   ข้อพิพาทที่ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้มีการด�ำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ทีบ่ ริษทั
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ำกับดูแล
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั (Legal Compliance) โดยการจัดท�ำ
บัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ตลอด
จนปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ กฎหมายดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู ่
สม�่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�ำนัก
กฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�ำคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น ส�ำนักกฎหมาย
กลุ่มเป็นผู้ด�ำเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งรายงานผลความ
คืบหน้าและความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความและข้อ
พิพาทเหล่านั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ ทราบเป็นระยะๆ อีกทัง้ ยังได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย
3.4   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีจ่ ะมาช่วยก�ำกับดูแล
บริษัท จึงได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและ
จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�ำผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจ หรือการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการ
กระท�ำการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัท หรือการกระท�ำการขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่อง หรือการกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�ำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้
รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
รายงานประจ�ำปี 2556
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บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้
บริษทั ทราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิง่ ขึน้ และเป็นโอกาส
ให้บริษทั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอด
จนวางมาตรการป้องกันต่างๆ ให้รดั กุมยิง่ ขึน้ อันจะท�ำให้การบริหาร
งานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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 ซึง่ ผูแ้ จ้งสามารถแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง
ได้แก่
		
• ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address :
ssigcg@yahoo.com หรือ
		
• ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ปณ.534 ปณจ.บางรัก กทม.
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ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ก�ำหนด
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ
มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�ำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้า
ถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
กล่าวคือ กล่องรับข้อความทางระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์หรือตู้
รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่ง
พนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ
ข้อความหรือตูร้ บั จดหมายนีไ้ ด้ เว้นแต่บคุ คลผูไ้ ด้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่เห็นเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกมัน่ ใจได้วา่ บริษทั
มีชอ่ งทางทีป่ ลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกับการจัด
ท�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างด�ำเนิน
การตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13/2556 เมือ่ วันที่
14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) และ
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น�ำบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ฯิ ต่อไป ซึง่ บริษทั ได้แจ้งค�ำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษทั ไปยัง
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็น
เลขานุการ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2556 และได้รบั หนังสือแจ้งตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เมือ่ เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ
เรือ่ ง กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม (After Process)
ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันกาล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ก�ำหนดโดยน�ำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ
รวมถึงสาธารณชน ได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งด้วยข้อมูลส�ำคัญเหล่านีอ้ าจ
มีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนัยส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
แถลงถึงเจตนาอย่างชัดแจ้งในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบเรือ่ งการเปิด
เผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม
4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ หรือข้อก�ำหนดหรือ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2556 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
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็น
รายไตรมาส และประจ�ำปีหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พร้อมทัง้ เปิดเผยค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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(Management Discussion and Analysis : MD&A) ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• จัดส่งรายงานประจ�ำปี 2555 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษทั พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี และ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศดั ง กล่ า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
• เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2555 (แบบ 56-1) ไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และตรง
ตามก�ำหนดเวลา
4.2    การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
		
เพื่อความโปร่งใสของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อสือ่ สาร และมีหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ กลุม่ บุคคลผูเ้ กีย่ วข้องข้างต้นได้รบั ทราบข้อมูลทีน่ ำ� มา
ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในเชิงลึก
ได้ดยี งิ่ ขึน้ ในปี 2554 บริษทั ได้รวมหน่วยงานดังกล่าวกับฝ่ายการเงิน
เป็น ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2556 ได้มีประกาศบริษัทเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์กลุ่ม สังกัดส�ำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม ด้านการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทใหม่ ทั้งนี้ ยังมีส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์ เพือ่ ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของ
บริษัทได้ด�ำเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ssi-steel.com โดยบริษัทได้
ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงาน
ประจ�ำปี ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา

4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
		
ในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม มีการด�ำเนิน
กิจกรรมที่ส�ำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
		
• จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
และข้อมูลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั รวมทัง้ นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา และอย่าง
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
กับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail
address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียนรับบริการ
ข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
		
• จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของ
บริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
		
• จัดให้มกี ารประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst
Meeting) เป็นรายไตรมาสๆ ละ 2 ครั้ง รวมจ�ำนวน 8 ครั้ง คือ ช่วง
ก่อนเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันเปิดเผยงบการเงินและช่วงหลังเปิดเผยงบการเงิน ซึง่ บริษทั
จะจัดประชุมในวันท�ำการเดียวกันกับหรือหลังจากวันทีบ่ ริษทั ได้เปิด
เผยงบการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		
• ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู ้ ล งทุน
(Opportunity Day) เป็นรายไตรมาส เพือ่ แถลงผลการด�ำเนิน งานและ
ฐานะการเงินของบริษัท รวมจ�ำนวน 4 ครั้ง
		
• จัดให้มกี ารประชุมสถาบันการเงินทีใ่ ห้การสนับสนุน
ทางการเงินกับบริษทั (Lender Meeting) รวมจ�ำนวน 4 ครัง้
		
• จั ด ให้ ผู ้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น ทั้ ง ไทยและต่ า ง
ประเทศ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษทั หลักทรัพย์ รวมถึงผูล้ งทุน
รายย่อยเข้าพบปะกับผู้บริหารระดับสูงเป็นรายกลุ่ม (Group
Meeting) หรื อ เป็ น รายบุ ค คลหรื อ รายบริ ษั ท (One-on-One
Meeting) ณ ส�ำนักงานกรุงเทพฯ รวมถึงจัดการประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล
(Conference Call) กับกองทุนต่างประเทศ รวมจ�ำนวน 12 ครั้ง
		
• เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์และผูล้ งทุนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ (Corporate Roadshow) ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั
น�ำเสนอข้อมูลของบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ รวมจ�ำนวน 2
ครั้ง ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ครั้งที่        วันที่
1 13 มีนาคม 2556
				
				
2 29 - 31 สิงหาคม 2556
				

        วัตถุประสงค์
The SET & CIMB Thailand 		
Corporate Day : Hidden Gems
(Singapore)
เข้าร่วมงาน Thailand Focus ณ
โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

		
• จัดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อย และสถาบัน
การเงิ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น กั บ บริ ษั ท เข้ า เยี่ ย มชม
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท กระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ เป็นกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน รวมทัง้ การด�ำเนินการขนถ่ายสินค้า
ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ อ�ำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจ�ำนวน 2 ครั้ง
		
• สร้างช่องทางการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน
และผู้ที่สนใจ ทาง Social Network (Socialise IR) โดยการสร้าง
Twitter Account โดยใช้ชื่อว่า ir_ssi เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับนักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจ
4.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นและ

สาธารณชน
		
ในปี 2556 ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
		
• จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส ในวัน
ท�ำการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินหลังสอบทานหรือ
หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
		
• จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
		
• จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้
รับการติดต่อจากสือ่ มวลชน เพือ่ สร้างความ เข้าใจแก่สอื่ มวลชนให้
รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
		
• จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัท
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
• สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายงาน
ประจ�ำปี
			
• การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
			
สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.
com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ

090

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

		
• จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูลเพิม่ เติมจากบริษทั ได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : pr-ir@
ssi-steel.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จดั แบ่งบทบาทหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบของบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญออกจากกัน กล่าวคือ
นายวิทย์ วิรยิ ประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และ
นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
			
ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
บริษัทยังมิได้ก�ำหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า ประธาน
กรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็นข้อจ�ำกัดที่
ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมในการด� ำ รง
ต�ำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั ต้องการ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้ามีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งการบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์
และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั
ทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการก�ำกับดูแลการบริหาร
งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย
เลขานุการบริษัท
บริษทั มีเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ และปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสาน
งานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีราย
ละเอียดเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท
5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็น
ชอบในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
และนโยบายในการด�ำเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ
ประจ�ำปีของบริษัท รวมทั้งก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ผล และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่
ก�ำกับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ เพือ่
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ให้บริษทั สามารถเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึง่ จะเพิม่ มูลค่า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
		
5.1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์รว่ มกันในการทีจ่ ะ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในบริษทั ซึง่
ต้องพึ่งพาและประสานการท�ำงานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน
คือ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น
อิ ส ระ และผู ้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท โดยในส่ ว นของ
คณะกรรมการบริษัทจ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่แจ้งชัด ดังนั้น เมื่อปี
2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบาย
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งได้ก�ำหนดให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีจ�ำนวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ซึง่ สมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556
		
5.1.2 จริยธรรมกรรมการ
		
เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ดังนั้น ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็น
ชอบในการก�ำหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
		
1) กรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมัน่ ในจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�ำหนดไว้
		
2) กรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท
		
3) กรรมการบริษทั พึงอุทศิ เวลาปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้บริษทั เจริญ
ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
		
4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย
ปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
		
5) กรรมการบริษัทไม่พงึ อาศัยต�ำแหน่งหน้าทีใ่ น
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�ำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
5.1.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มกี ารด�ำเนินการรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึง่ จะยังประโยชน์ตอ่ ความน่าเชือ่ ถือ
ในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
		
1) ก�ำหนดระเบียบเกีย่ วกับการให้สว่ นลดในการ
ขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขาย
และส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่ง
ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา
		
2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the
Extension of Commercial Credit) เพือ่ ให้การอนุมตั สิ นิ เชือ่ การค้า
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการ
ให้สนิ เชือ่ การค้าของบริษทั และแต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณาสินเชือ่
(Credit Committee) เพื่อท�ำหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้
วงเงินและประเภทสินเชือ่ การค้าในระดับทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า โดย
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�ำระหนี้
รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า
ของลูกค้าแต่ละรายด้วย
		
3) ก�ำหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ
ราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินธุรกิจระหว่าง
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
		
4) การจัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ
และผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี 2556 โดย
แสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		
5) ก�ำหนดแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วย
เรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของ
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย ได้
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส
		
6) ก�ำหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่
พนักงานในการถือปฏิบตั วิ า่ การกระท�ำใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระท�ำดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น
		
7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่างบท
วิเคราะห์ทางกฎหมายจากบริษทั วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง 1) การเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยง ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และกลุม่ บริษทั Vanomet และ
ระหว่างบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่ บริษทั
Vanomet 2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมน�ำเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ความเห็ น ทางกฎหมายของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายของบริษัทในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อขาย
เหล็กแท่งแบน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีวาระ
การประชุมเพือ่ พิจารณาถึงรายการของธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมทีท่ ำ�
กับบริษทั นัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการท�ำธุรกรรมดัง
กล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว
         
5.1.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายใน
		
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการทีบ่ ริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรือ่ งดังกล่าว
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี จะช่วยลดความเสีย่ งและป้องกันความ
เสียหายจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และท�ำให้บริษัทสามารถ
บรรลุวสิ ยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษทั
ได้ พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจหน้าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตามประกาศบริษทั
เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับ
ที่ 3) ลงวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2551 ซึ่ ง มี ก ารทบทวนล่ า สุ ด เมื่ อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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5.1.5 การบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง ปัจจัยความเสีย่ ง

5.2   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
		 5.2.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั
		
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ริเริ่มด�ำเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งท�ำการ
ประเมินผลส�ำหรับปี 2548 ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทประจ�ำปี (Board of Directors Self-Assessment
Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด�ำเนินการ
ประเมินผลเป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะโดยรวม เพือ่
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี คณะ
กรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเป็นรายบุคคล
5.2.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

ชุดย่อย
		
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้มกี าร
ประเมินผลตนเองปีละครัง้ เช่นกัน โดยมีการประเมินผลตนเองตัง้ แต่
ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Committee
Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors :
IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา
(The American Institute of Certified Public Accountants :
AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
ตนเองโดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะ
กรรมการตรวจสอบ” ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้จัดท�ำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จ�ำกัด ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัทจด
ทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ส�ำหรับรายงานผลการ
ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุกปี
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5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่า
ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารจะก�ำหนดให้เป็นค่า
ตอบแทนรายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอืน่ จะก�ำหนดให้เป็นแต่ละ
ครั้งของการประชุม ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทโดยรวม ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้า
หมายการปฏิบัติงานประจ�ำปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่า
ตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงน่าจะอยูใ่ นระดับเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบ
เทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีเ่ ทียบเคียงกันได้ดว้ ย
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2554 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ สนอโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้
รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ด
เกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ปี 2556 ปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของบริษทั ให้สงู ขึน้ โดยน�ำความรูด้ งั กล่าวมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมี
ทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบัน
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
เพื่อรองรับการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/สัมมนา
พนั ก งาน และแนวปฏิ บั ติ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง การเบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
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5.4.1 การพัฒนากรรมการ
		
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			
กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาใหม่
ส�ำนักเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 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) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการ
อบรมสัมมนาต่างๆ ในปี 2556 มิได้มกี รรมการบริษทั คนใดเข้าร่วม
สัมมนาในโครงการอบรมสัมมนาทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัด
5.4.2 การพัฒนาผูบ้ ริหารและแผนการสืบทอดงาน
		
1) การปฐมนิเทศผูบ้ ริหารใหม่
		
ส�ำหรับผูบ้ ริหารใหม่ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารแนะน�ำ
ลักษณะธุรกิจ การด�ำเนินงานของบริษทั และของหน่วยงานต่างๆ โดย
ผูบ้ ริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ จัดเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
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ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�ำงาน อาทิ คู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั คูม่ อื บริษทั “วิถเี อสเอสไอ (SSI WAY)”
		
2) การอบรมสัมมนาของผูบ้ ริหาร
			
ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้า
รั บ การอบรมสั ม มนาในหลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ภายในบริ ษั ท
(In-house Training) และภายนอกบริษัท
ส�ำหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทน
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพือ่ เป็นการวางแผนและเตรียมความ
พร้อมด้านอัตราก�ำลังของบริษัทในอนาคต โดยก�ำหนดผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง (Successor) ในต�ำแหน่งงานหลัก (Key Position)
คณะอนุ ท� ำ งานวางแผนและพั ฒ นาผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง
(Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและก�ำหนดรูปแบบ
การพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพือ่ ให้ผู้
สืบทอดต�ำแหน่งมีศกั ยภาพครบถ้วนตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนด
ไว้ โดยบริษทั ได้กำ� หนดพนักงานผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญ ยกเว้น
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และจัดท�ำแผนพัฒนา
บุคคลดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการปรับปรุงตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษทั มีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยู่
ในรายงานความรับผิดต่อสังคมของบริษทั ซึง่ ได้จดั พิมพ์เป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https// www.ssi-steel.com
ทั้งนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ยึดตามแนวทางวิสยั ทัศน์ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผล
ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และได้บูรณาการนโยบาย
ด้านต่างๆ อาทิ ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความ
เหมาะสมต่อการด�ำเนินงานและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ และ ทั้งนี้ได้ก�ำหนด
แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ
“สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง (innovate • strength)”

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประยุกต์
ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G3.1
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล

การด�ำเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลีย่ งการเกิดข้อ
ขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�ำบัญชี
รายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทบี่ ริษทั ต้องถือปฏิบตั ิ ตลอดจนการ
ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ กฎหมายดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า ง
สม�่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�ำนัก
กฎหมายกลุม่ (Group Legal Office) เพือ่ รวบรวมข้อมูลส�ำหรับน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับคดีความและข้อพิพาททีส่ ำ� คัญของบริษทั ซึง่ เปิดเผยอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั นัน้ ส�ำนักกฎหมายกลุม่
เป็นผูด้ ำ� เนินการติดต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคืบหน้า
ตลอดจนความคิดเห็นและแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาทเหล่า

นั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน (After Process)

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียบนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ
โดยในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 35
โครงการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึง่
มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และ
ส่วนที่สอง คือการพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ การ
สนับสนุนเพิม่ เติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ โดย
มีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ด�ำเนินการในปี 2556 ดังนี้
• บริษัทร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี ใน
วันที่ 6 เมษายน 2556 โดยรายได้จากการจัดงานในครัง้ นีน้ ำ� ไป
สมทบทุนในโครงการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสด้านโรคเรือ้ น และ
ให้ทุนการศึกษา 999 ทุน แก่เด็กก�ำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก
บิดา - มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
• กิจกรรมสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาประจ�ำปี 2556 เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2556
เพื่ อ หารายได้ ใ ห้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ร าชประชาสมาสั ย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยเสด็จพระราชกุศลเพือ่ ช่วยเหลือเยาวชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งสิ้น 632 คน จาก 36 ประเทศ มีรายได้จากค่าสมัครจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,132,000 บาท
• กิ จ กรรมฅนเหล็ ก มิ นิ ม าราธอน 2556 ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร
อุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) (SSI) บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด (SUS) บริษทั
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (NS Blue Scope) และ
บริษทั นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมคิ นิ กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(NSGT) ได้ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรม เดิน-วิง่ การกุศล เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
Thailand Iron Man Mini Marathon 2013 “ฅนเหล็กมินมิ าราธอน”
ครัง้ ที่ 6 น�ำเงินรายได้ 2.4 ล้านบาท บริจาคให้กบั มูลนิธิ 24 แห่ง
เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาส มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,400 คน
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• บริษัทได้ด�ำเนินการโครงการทางด้านการพัฒนาการศึกษา

•

•

ประกอบด้วย กองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
โครงการมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเขต
บางสะพานตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง
เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2556 บริษทั ได้มอบทุนให้แก่นกั เรียน
จ�ำนวน 21 โรงเรียน รวม 189 ทุน รวมมูลค่า 483,500 บาท
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามลสารทีร่ ะบายออกจาก
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีว
อนามัยของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย โครงการ
เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด โครงการเอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ปลูกป่า 86 ไร่ กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน โครงการ
ธนาคารขยะเอสเอสไอส�ำหรับสถานศึกษา โครงการค่ายนัก
อนุรักษ์รุ่นเยาว์ โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556
โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2013 (SSI-KIDS)
และ โครงการนักสืบเยาวชน
โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็น
กิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ำกิจกรรม
และด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและชุ ม ชนในเขตอ� ำ เภอ
บางสะพานเพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน ปี
2556 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมเอสเอสไอ
อาสาหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ
ร้อยความดี พันดวงใจ เอสเอสไออาสา จ�ำนวน 33 ความดี และ
กิจกรรมเอสเอสไออาสาส�ำนักงานกรุงเทพ 1 กิจกรรม รวม
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,035 คน หรือคิดเป็น 8, 280
ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา
ชุมชน ทั้งสิ้น 1,442 คน หรือคิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน

แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การมี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็น
ภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 13/2556 เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และน� ำ บริ ษั ท เข้ า สู ่ ก ระบวนการรั บ รองเป็ น สมาชิ ก
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โครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1) แจ้งค�ำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษทั ไปยังคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยเป็นเลขานุการ เมือ่
เดือนพฤศจิกายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
2) แต่งตัง้ คณะท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษัทเพื่อพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะท�ำงาน
ได้ท�ำการศึกษาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น
3) คณะท�ำงานตอบแบบประเมินตนเองฯ เพือ่ เตรียมน�ำเสนอคณะ
กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี พิ จ ารณาว่ า บริ ษั ท ควรต้ อ ง
ปรับปรุงในเรื่องใด หรือต้องจัดท�ำมาตรการใดๆ เพิ่มเติมจาก
เดิมที่มีอยู่ โดยในขั้นตอนของการประเมินได้มีการทบทวนวิถี
เอสเอสไอ (SSI WAY) ซึง่ เป็นการรวบรวมปรัชญาในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมของ
พนั ก งาน รวมถึ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ อื่ น ของบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใช้ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันไปพร้อมด้วย
4) คณะท�ำงานยกร่างนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเตรียม
น�ำเสนอคณะกรรมการจัดการพิจารณากลั่นกรอง และคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ พี จิ ารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
		
ส�ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปี 2556 มีดังนี้
1) มอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของคณะท�ำงานเข้าร่วม
สัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เพื่อรับทราบถึงวิธีการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ วัตถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนในกระบวนการรับรองบริษัท
(Certification Process) ในหลักสูตร “Anti-Corruption: The
Practical Guide (ACPG/2013)” และ ”วิธกี ารเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เมื่อ
วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ตามล�ำดับ และมีตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา
Thailand’s 4th National Conference on Collective Action
Against Corruption ในหั ว ข้ อ “Working Models for
Governance in Corporate Operations and Infrastructure
Projects” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

ความรับผิดชอบต่อสังคม

2) ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง
ปั่น ต้านโกง โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ
บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม
2556 เพื่อร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ครั้งส�ำคัญในการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
บริษัทมีแผนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในปี 2557 ดังนี้
1) เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

2) สือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ฯิ ไปยังพนักงานทุกคนเพือ่ ทราบ
และน�ำไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
เพื่ อ ทราบและขอความร่ ว มมื อ ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น
3) ด�ำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
4) จัดท�ำแผนด�ำเนินการเพือ่ น�ำบริษทั เข้าสูก่ ระบวนการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริตต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท

		 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามรายงานของกรรมการ
ตรวจสอบที่รายงานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี าร
รายงานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ จากผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�ำหรับปี 2556 ตามแบบ
ประเมิ น ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏผลอยูใ่ นเกณฑ์ดี และบริษทั สามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบ
ภายในของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยบริษัทได้จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบ
ภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2541 มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับส�ำนักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Charter)

รายละเอียดของหัวหน้างาน

(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
			 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
คือ นางวรรณี สิรกิ าญจน ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจ
สอบภายใน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 23/2541
เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2541 ได้มมี ติให้แต่งตัง้ นางวรรณี สิรกิ าญจน
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วัน
ที่ 8 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ต�ำแหน่งดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2542 ได้มีมติให้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การประชุมและองค์ประชุม ขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน
2542 เป็นต้นไป และล่าสุด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 4/2551 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติให้ปรับปรุงแก้ไข
เพิม่ เติมข้อก�ำหนดเกีย่ วกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
ว่าด้วยการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารสูงสุดของ
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ส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบด้วย โดยได้ระบุให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
นอกจากมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลแล้ว ยังมีหน้าที่พิจารณา
ความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ ริหารสูงสุด
ของส�ำนักตรวจสอบภายใน
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ ตี อ่ หัวหน้างานตรวจ
สอบภายในของบริษัท
			 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบ
ภายในมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่
(3) แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
			 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ
3.7 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ
35.19 โดยมีการควบคุมร่วมกัน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัและ
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ำกัด

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จ�ำกัด (มหาชน)

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร
ประภาวิทย์ จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท อาคารเวสเทิร์น
จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต
จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท เรือล�ำเลียงบางปะกง เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
จ�ำกัด
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

รายการระหว่างกันในปี 2556
(ล้านบาท)
ให้บริการท่าเทียบเรือน�ำ้ ลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
ขายเครื่องจักร
รายได้อื่นๆ
ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ขายเครื่องจักร
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อนื่ ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการตัดเหล็ก
ขายเหล็กแท่งแบน
ขายเครื่องจักร
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
รายได้อื่นๆ
ซื้อ (SSI)
เช่าพื้นที่ส�ำนักงานกรุงเทพ
ค่าที่พัก
ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
รายได้อื่นๆ
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
ขายเครื่องจักร
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งทางน�้ำ

บริษัท ท่าเรือ บางปะกง
จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
รายได้อื่นๆ

บริษัท ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

4.17
0.03
0.28
5.59
2,569.14
4.07
29.08
41.47
14.12
1.67
8.11
0.05
0.10
11,220.22
0.15
16.80
0.14
179.27
0.02
2.87
1.70
16.86
72.26
17.58

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ

0.69
0.00
4.25

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น

10.47
0.01
3.14
0.06

รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

3.78
0.11

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

1,978.86
0.01
0.39
0.66
1.84
385.32

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
1.56 เจ้าหนี้อื่น

0.21
0.03
1.51
0.10

21,258.85 ลูกหนี้การค้า
17.36 เจ้าหนี้การค้า

1,978.01
0.21

11.30
0.06
0.25
1.50
344.82
1.23
0.26
185.12

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

3.04
7.35
2.02
18.27

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.11
0.04
8.32

0.36 ลูกหนี้การค้า
23.45 เจ้าหนี้การค้า
0.00 เจ้าหนี้อื่น

0.30
0.19
1.27

0.02 เจ้าหนี้การค้า

0.02

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

099

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกันในปี 2556
(ล้านบาท)

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา
จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส
จ�ำกัด

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

0.01

ไม่มี

-

ต้นทุนทางการเงิน

22.20

ไม่มี

-

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการบริษทั ถือ
หุน้ ทางอ้อม

ให้บริการซ่อมบ�ำรุง

0.06

ไม่มี

-

บริษัท บางปะกงการโยธา
จ�ำกัด

เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ กี รรมการบริษทั ถือ
หุน้ ทางอ้อม

ใช้บริการงานก่อสร้าง

6.50 ลูกหนี้อื่น

Redcar Bulk Terminal
Limited

เป็นนิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทางอ้อม
ร้อยละ 50 โดยมีการควบคุมร่วมกัน

ใช้บริการ

Vanomet AG

บริษทั ย่อยของนิตบิ คุ คลทีถ่ อื หุน้ ทัง้
ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในบริษทั
เกินกว่าร้อยละ 10

ซื้อเหล็กแท่งแบน
ต้นทุนทางการเงิน

Vanomet International
AG

บริษทั ย่อยของนิตบิ คุ คลทีถ่ อื หุน้ ทัง้
ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในบริษทั
เกินกว่าร้อยละ 10

ซื้อวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก
แท่งแบน

Sahaviriya Shipping UK
Limited

มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบริษทั ถือหุน้ ทางอ้อม

ใช้บริการขนส่ง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เป็นการท�ำรายการเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งเป็นไปตามความ
จ�ำเป็นทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดอันก่อให้เกิดแก่บริษทั
แล้ว ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่าง
จากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั มอบอ�ำนาจจากกรรมการบริษทั
ให้เป็นผู้อนุมัติการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจตาม
ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ทีส่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

100

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

0.04

800.49 ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น

119.53
369.24
471.03

28,762.51 เงินล่วงหน้าค่า
386.48 สินค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
14,713.32 ลูกหนี้การค้า

1,667.81

1,539.22 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

3,583.13
1,067.53
524.88
1.79
83.03

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกล่าว ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ ว
กับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคาขายสินค้าของ
บริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีสำ� หรับงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษทั
ย่อย และงบการเงินรวม ส�ำหรับปี 2556
		 สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409
		 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ในปี 2554 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข และมีข้อสังเกต
ในปี 2555 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข และมีข้อสังเกต
ในปี 2556 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข และมีข้อสังเกต
โดยสามารถสรุป ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการ
เงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน รวมถึงค�ำ
อธิบายสาเหตุ หรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ
ได้ดังต่อไปนี้
1) ผูส้ อบบัญชีตงั้ ข้อสังเกตว่า กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ขายสินค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันเป็นจ�ำนวนรวม 49,945 ล้านบาท และ 35,048 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 77 ของยอดขาย
สินค้ารวมของกลุม่ บริษทั และของบริษทั ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ยอดค้างช�ำระของลูกหนี้การค้าจากกิจการที่
เกีย่ วข้องกันของกลุม่ บริษทั และของบริษทั มีจำ� นวนรวม 4,174
ล้านบาท และ 3,957 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั
และบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนรวม 31,402 ล้านบาท และ 28,042
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 65 ของ
ยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
			 ค�ำอธิบายเพิม่ เติมของบริษทั การขายสินค้าของบริษทั
โดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลูกค้าทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับการขายสินค้าให้ลกู ค้าภายใน
ประเทศ จะประกอบด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้ง
ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้
บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือ
หุน้ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil
Center) เนือ่ งจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสีย่ งค่อน
ข้างสูงเพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้า

			 โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทขายสินค้าตามปกติ
ธุรกิจให้ในสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูงเมือ่ เทียบกับยอดขายสินค้ารวม
ของบริษทั นัน้ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ มาก่อนบริษทั โดยถูกจัดตัง้ ขึน้ มา
เพือ่ ท�ำการจัดจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและสินค้าเหล็กชนิดอืน่ ๆ
ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจในทางการค้าตามปกติทั่วไป ที่จะแยก
ระหว่างการประกอบการผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายออกจากกัน
			 นอกจากนี้ บริษัทในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษทั ให้กบั ลูกค้าทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กันและบริษทั อืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันในมาตรฐานราคาทีไ่ ม่แตกต่าง
กัน โดยขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการสัง่ ซือ้ และความสม�ำ่ เสมอในการ
สั่งซื้อ และเนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงมี
ข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับงบการเงินให้ระบุรายการ
กับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยถ้าเป็นการซือ้ ขายระหว่าง
กันก็ให้ระบุนโยบายอันเกีย่ วกับราคาโอนไว้ดว้ ย ตามรายละเอียด
ทีแ่ สดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั
2) ผูส้ อบบัญชีตงั้ ข้อสังเกตว่า กลุม่ บริษทั มีขาดทุนสุทธิในระหว่าง
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 7,346 ล้าน
บาท (ไม่รวมกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วม
กันจ�ำนวน 363 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมี
หนีส้ นิ หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวน
เงิน 15,890 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,569 ล้านบาท ปัจจัย
ดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 2(จ) และ 14 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของ
กลุม่ บริษทั และบริษทั กลุม่ บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและวิธกี าร
ในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึง
การไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไข (การได้รับผ่อนผันจากผู้ให้กู้ยืม
เงินส�ำหรับการไม่สามารถปฎิบตั เิ งือ่ นไขดังกล่าว) ตามสัญญา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปรับปรุงตารางการจ่ายช�ำระ
คืนเงินต้นตามที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ และการจัดการกับเงิน
ทุนหมุนเวียนที่ต้องการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัท
มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 354 ล้านบาท
			 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
หาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทโดยใช้หลักการด�ำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐาน
ว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอส�ำหรับ
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การด�ำเนินธุรกิจที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ความเหมาะ
สมของข้อสมมติฐานจะขึ้นอยู่กับการประสบความส�ำเร็จใน
ปรับปรุงความสามารถในการท�ำก�ำไรและกระแสเงินสด การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการจัดการ
กับเจ้าหนี้การค้า จากผู้ร่วมทุนใหม่รายอื่น และความสามารถ
ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ (ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ความเคลือ่ นไหวด้านราคาตลาดของโลก
เป็นอย่างมาก)
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการ
จัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และ
หนี้สิน ซึ่งอาจจ�ำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
			 ค�ำอธิบายเพิม่ เติมของบริษทั ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556
บริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุนและจัดโครงสร้าง
ทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan)
เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะ
ยาว ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2555
ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัท
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้ความสนับสนุนทางการเงิน
หรือ MOU for Financial Backing กับกลุม่ ธนาคารผูส้ นับสนุน
เงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 3 ราย และกลุ่ม
ธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อสรุปแนวทางการให้
ความสนับสนุนทางการเงิน และปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ยืมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และในส่วนของการระดมทุน
เพิม่ เติมนัน้ บริษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
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ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (“Rights Offering”) และบุคคลในวงจ�ำกัด เสร็จสิ้น
ไปแล้วเป็นจ�ำนวนรวม 13,829.6 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย
0.68 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 9,404.1 ล้านบาท และ
ได้ ด� ำ เนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช� ำ ระแล้ ว ของบริ ษั ท เป็ น
32,166.3 ล้านบาท การด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวจะท�ำให้
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั มีความแข็งแกร่งมากขึน้ พร้อมรองรับ
วงจรอุตสาหกรรมเหล็กโลกได้อย่างมีความยืดหยุน่ ทางการเงิน
เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนทางการเงินลดลง
และสร้างโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
3) ผูส้ อบบัญชีตงั้ ข้อสังเกตว่า กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้นำ� นโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลข
เปรียบเทียบทีน่ ำ� มาแสดงนีน้ ำ� มาจากงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการของกลุม่ บริษทั และบริษทั ทีต่ รวจสอบแล้ว ณ
วันที่ และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจาก
ปรับปรุงรายการตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 3
			 ค�ำอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยน
นโยบายการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ซึ่ ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบ
การเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2557 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทในข้อ 3
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)
%

(บาท)

%

242,137,778

0.3

168,972,867

0.2

6.0

5,837,967,720

6.6

5,239,820,058

6.1

2,265,496,613

2.7

2,407,838,016

2.7

657,303

0.0

17,387,555,837

20.5

21,614,642,763

24.4

25,177,544,379

29.2

1,183,130,464

1.3

-

-

(บาท)

%

163,098,186

0.2

ลูกหนี้การค้า

5,108,189,827

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

3,230,008,421

3.8

1,742,921,276

2.0

855,790,879

1.0

28,154,348,884

33.2

33,028,638,017

37.3

31,442,785,486

36.4

3,839,291,317

4.5

3,499,195,864

4.0

4,683,313,931

5.4

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

-

-

เงินมัดจ�ำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร

-

-

-

-

20,248,305

-

52,424,543,309

61.9

51,861,354,984

58.6

50,148,668,232

58.1

249,476,666

0.3

72,104,862

0.1

40,221,191

0.0

3,268,823

0.0

123,001

0.0

-

55,256,538

0.1

58,636,322

0.1

28,419,083

0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

56,571,823,653

66.8

55,491,415,033

62.7

54,920,870,742

63.6

รวมสินทรัพย์

84,726,185,537 100.0

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1)

88,520,053,050 100.0

86,363,656,228 100.0

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)

%

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21,888,601,462

25.8

25,308,702,846

28.6

22,838,581,474

26.4

เจ้าหนี้การค้า

12,614,249,781

14.9

11,837,700,764

13.4

10,684,521,525

12.4

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

1,568,448,371

1.9

386,873,467

0.4

1,458,949,484

1.7

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

1,924,003,791

2.3

4,563,773,409

5.2

1,422,914,092

1.6

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

49,845,471

0.1

46,848,337

0.1

4,647,669

0.0

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

6,896,383

0.0

4,966,327

0.0

5,589,442

0.0

ประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาทีส่ ร้างภาระ

337,508,589

0.4

788,290,541

0.9

315,843,658

0.4

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

98,021,120

0.1

-

-

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

7,790,000

0.0

11,835,195

0.0

11,835,195

0.0

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

3,676,521

0.0

3,499,595

0.0

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,642,869,004

6.7

6,062,691,628

6.8

751,375,558

0.9

44,043,889,373

52.0

49,113,203,229

55.5

37,494,258,097

43.4

%

(บาท)

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)

%

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)

27,879,310,667

32.9

20,424,803,737

23.1

19,625,144,398

22.7

149,008

0.0

1,317,709,181

1.5

-

-

161,062,683

0.2

210,908,153

0.2

9,498,879

0.0

6,241,605

0.0

3,407,299

0.0

6,011,096

0.0

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

161,647,754

0.2

149,105,649

0.2

133,328,397

0.2

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และอื่น ๆ

597,841,684

0.7

498,068,487

0.6

1,526,241,220

1.8

1,264,733,220

1.5

3,191,153,871

3.6

2,621,388,314

3.0

1,517,745

0.0

1,843,458

0.0

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

30,072,504,366

35.5

25,796,999,781

29.1

23,921,612,304

27.7

รวมหนี้สิน

74,116,393,739

87.5

74,910,203,010

84.6

61,415,870,401

71.1

%

(บาท)

%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)

%

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)
(บาท)

%

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

39,867,778,559

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

32,166,258,124

38.0

27,080,630,230

30.6

18,184,108,235

21.1

ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

(5,678,076,131)

(6.7)

(4,050,175,205)

(4.6)

(1,238,241,813)

(1.4)

366,219,977

0.4

98,073,878

0.1

-

-

24,779

0.2

179,317,781

0.2

-

-

4,500,473,668

5.3

4,502,659,350

5.1

5,986,592,996

6.9

- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

104,851,834

0.1

-

-

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

593,137,611

0.7

222,600,945

0.3

432,569,792

0.5

530,226,819

0.6

530,226,819

0.6

530,226,819

0.6

(22,789,391,004) (26.9) (15,797,759,712) (17.8)

200,501,831

0.2

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ

39,867,778,559

20,434,108,235

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
- กลุ่มบริษัท

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

9,793,725,677

11.6

12,765,574,086

14.4

24,095,757,860

27.9

816,066,121

1.0

844,275,954

1.0

852,027,967

1.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

10,609,791,798

12.5

13,609,850,040

15.4

24,947,785,827

28.9

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

84,726,185,537 100.0

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

1)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

88,520,053,050 100.0

86,363,656,228 100.0

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
กลับรายการประมาณการหนีส้ นิ เกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อม
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ในตราสาร
ทุนการบัญชีด้านผู้ลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กลับรายการภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
1)

(บาท)

%

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)

64,735,191,615
651,738,474

98.2
1.0

60,091,875,621
512,001,675

97.1
0.8

47,643,504,597
331,185,862

89.4
0.6

362,779,468
-

0.6
-

345,846,077

0.6

-

0.0

%

(บาท)

%

142,576,089 0.2
65,892,285,646 100.0

807,540,275 1.3
154,004,390 0.2
61,911,268,038 100.0

5,271,236,412 9.9
60,478,891 0.1
53,306,405,762 100.0

69,764,980,902 105.9
485,040,455 0.7
331,739,832 0.5
798,301,839 1.2
133,151,158 0.2
383,945,425 0.6

72,264,724,418 116.7
407,200,104 0.7
336,622,346 0.5
789,214,954 1.3
136,962,352 0.2
-

49,399,049,885
238,999,826
213,952,934
1,637,862,989
103,447,575
529,779,897

(450,781,952) (0.7)
3,586,832,743 5.4
75,033,210,402 113.9

490,126,469 0.8
3,926,243,685 6.3
78,351,094,328 126.6

311,046,385 0.6
2,209,908,160 4.1
54,644,047,651 102.5

250,729,794 0.4
(987,604) (0.0)
(8,890,194,962) (13.5) (16,440,813,894) (26.6)
1,907,137,410 2.9
569,691,763 0.9
(6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6)

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

92.7
0.4
0.4
3.1
0.2
1.0

(0.2)
(2.8)
1.0
(1.7)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)

%

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

25541)
%

(บาท)

%

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

(7,052,530,181) (10.7) (15,917,987,022) (25.7)

(980,773,237)

(1.8)

0.1

52,106,987

0.1

(6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6)

(928,666,250)

(1.7)

62,472,629

0.1

46,864,891

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

1)

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

(0.24)

(0.84)

(0.06)

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)

(0.24)

(0.84)

-

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
(บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

25541)
%

(6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6)

(บาท)

%

(928,666,250)

(1.7)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ

370,536,666

0.6

(209,968,847)

(0.3)

433,103,730

0.8

-

-

807,540,275

1.3

-

-

- กลุ่มบริษัท

324,593,031

0.5

- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

159,662,460

0.2

ค่าเสือ่ มราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา

(360,964,762)

(0.5)

(368,261,116)

(0.6)

(303,548,047)

(0.6)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

8,741,850

0.0

74,595,067

0.1

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

502,569,245

0.8

(503,634,896)

(0.8)

129,555,683

0.2

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(6,480,488,307)

(9.8) (16,374,757,027) (26.4)

(799,110,567)

(1.5)

(6,517,927,337)

(9.9) (15,871,122,131) (25.6)

(836,511,025)

(1.6)

(0.8)

37,400,458

0.1

(9.8) (16,374,757,027) (26.4)

(799,110,567)

(1.5)

การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

1)

37,439,030
(6,480,488,307)

0.1

(503,634,896)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

(บาท)

25541)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี

(6,983,057,552) (15,871,122,131)

(928,666,250)

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

2,506,053,831

2,015,125,393

955,754,100

ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

-

973,309

927,231

ต้นทุนทางการเงิน

3,586,832,743

3,926,243,685

2,209,908,160

ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(687,904,094)

(62,997,996)

28,145,996

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

(146,309,486)

146,309,486

-

กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง

(140,649,895)

(692,941,144)

1,083,526,852

-

-

2,339,250

18,324,640

18,145,810

16,525,518

(450,781,952)

490,126,469

311,046,385

-

(807,540,275)

-

(286,103)

7,750,765

10,808,901

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

12,744,833

-

-

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(1,700,000)

(2,049,326)

129,615,413

ตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
อื่นๆ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
กลับรายการภาษีเงินได้

1)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

(250,729,795)

987,604

129,615,413

-

-

-

(362,779,468)

-

-

47,959,281

-

-

-

-

(5,271,236,412)

(1,907,137,413)

(569,691,763)

(538,591,052)

(4,759,420,430) (11,400,680,114)

(1,989,895,908)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

25541)

(บาท)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

1,299,668,179
34,130,690
4,367,736,821
(1,817,785,234)
3,379,784
761,339,650
1,748,044,240
(4,045,195)
(177,144,849)

(849,485,239)
(2,298,970,000)
4,255,842,760
(948,296,134)
(30,217,239)
1,213,005,924
338,182,383
5,182,162,701

(2,183,400,676)
278,120
(6,220,358,520)
(332,316,781)
(31,760,012)
7,416,550,286
(25,821,332)
259,536,177

อื่นๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

(325,713)
(5,782,535)
(26,148,462)
(1,423,646,946)

(122,611,338)
523,662
(2,368,558)
(22,891,004)
(4,685,802,196)

(184,378,134)
(3,101,970)
(18,624,728)
(3,313,293,478)

-

-

(767,623,571)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
1)

1,568,247,452
(750,627,394)
(144,619,447)
541,633
(842,054,654)
(168,512,410)

(5,053,539,083) (4,797,791,804)
- (20,486,777,113)
(48,427,926)
(4,162,821)
15,144,321
2,688,218
378,493,300
(4,708,329,388) (26,898,648,791)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

111

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

(บาท)

25541)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

3,458,226,968

5,945,870,357

6,099,393,882

(500,000)

(13,876,754)

(83,527,460)

(3,705,550,841)

(3,790,684,020)

(2,032,053,279)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,066,268,051

2,470,121,372

10,232,712,609

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

1,961,332,906

1,410,258,400

จ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

(3,371,591,306)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

156,805,770

4,980,386,709

22,079,996,095

จ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว

(964,169,723)

(688,300,711)

(7,007,598,938)

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน

-

-

(488,005,765)

เงินสดรับจากการน�ำทรัพย์สินไปท�ำสัญญาขายและเช่ากลับคืน

-

275,999,857

15,278,325

(55,404,350)

(39,537,818)

(13,035,985)

-

2,250,000,000

-

(1,228,566,000)

(501,567,123)

-

-

(1,045,637)

-

(66,150,000)

(9,800,025)

(24,500,017)

(1,339,040,125)

9,467,307,807

30,188,917,867

(83,905,589)

73,176,223

(23,024,402)

4,865,997

(11,312)

22,641,158

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

242,137,778

168,972,867

169,356,111

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

163,098,186

242,137,778

168,972,867

ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน

จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1)

ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

0.64
0.12
0.03
11.22
32
4.01
90
5.75
63
59

0.67
0.12
(0.11)
10.28
35
3.43
105
6.45
56
84

0.84
0.14
(0.12)
10.94
33
2.77
130
7.17
50
113

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

(7.44%)
(8.68%)
0.18%
(0.25)
(10.79%)
(62.52%)

(19.91%)
(22.81%)
2.11%
0.34
(26.27%)
(86.37%)

(3.47%)
(8.19%)
9.01%
0.84
(2.04%)
(4.55%)

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

(8.14%)
(8.93%)
0.76

(18.20%)
(27.42%)
0.71

(1.52%)
(0.10%)
0.83

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

6.99
4.89
1.37
0.74
-

5.50
3.81
(0.23)
(0.81)
-

2.46
1.82
(0.62)
(0.48)
-

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1) (เท่า)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (เท่า)
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
1)

สินค้าคงเหลือไม่รวมวัสดุโรงงานและอะไหล่
รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

0.30

0.47

1.33

(0.24)

(0.84)

(0.06)

-

-

-

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

สินทรัพย์รวม

(4.29%)

2.50%

103.24%

หนี้สินรวม

(1.06%)

21.97%

171.55%

7.89%

26.32%

(0.24%)

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

(53.65%)

(22.65%)

120.55%

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(55.69%)

1523.00%

(140.10%)

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต

รายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการ

114

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

Sahaviriya Steel Industries PCL

รายงานประจ�ำปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

115

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำ�หรับปี 2556
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปีมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อที่จะ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการใดๆ ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม และงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

ตาราง 1: สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและให้บริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กลับรายการ (การตั้งส�ำรอง) จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจ
EBITDA 1)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
1)

2556
ม.ค.-ธ.ค.
65,387
(70,250)
(4,863)
(1,263)
451
363
(2,888)
(3,565)
(2,506)
1,907
(1,072)
688
(7,053)
(0.24)

2555
ม.ค.-ธ.ค.
60,604
(72,672)
(12,068)
(1,263)
(490)
(10,597)
(3,876)
(2,015)
570
283
63
(15,918)
(0.84)

+/YoY
+8%
-3%
+60%
+0%
+192%
N.A.
+73%
-8%
+24%
+235%
N.A.
N.A.
+56%
+128%

EBITDA ปี 2556 รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556
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ตาราง 2: ผลการดำ�เนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

2556

2555

+/-

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.

YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 1)
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง

65,387
45,599
19,132
169
486

60,604
48,470
11,688
169
277

+8%
-6%
+64%
+0%
+76%

EBITDA 1)
งบการเงินรวม 2)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 3)
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ตัดรายการระหว่างกัน

(2,888)
2,967
(6,018)
284
95
(217)

(10,597)
1,121
(11,855)
280
97
(240)

+73%
+165%
+49%
+1%
-2%

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ 1)
งบการเงินรวม 4)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือน�้ำลึก
ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
ตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(7,053)
210
(7,259)
156
49
(278)
69

(15,918)
(1,655)
(14,194)
122
47
(285)
47

+56%
+113%
+49%
+28%
+6%

1)

รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว ในขณะที่ EBITDA และ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ยังไม่ได้หกั รายการระหว่างกัน

2)

EBITDA รวมปี 2556 รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556

3)

EBITDA ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ปี 2556 รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 225 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556

4)

การบันทึกก�ำไรในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd. บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method
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ตาราง 3: สรุปตัวเลขส�ำคัญของบริษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน)
หน่วย :
เหรียญสหรัฐต่อตัน
ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ค่าการรีด (HRC Spread) 1)
HRC Rolling Margin 2)
HRC EBITDA3)
ปริมาณขาย (พันตัน) 4)
ปริมาณการผลิต (พันตัน)

2556

2555

+/-

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.

YoY

689
651
122
17.6%
46.0
2,134
2,131

716
712
93
13.0%
16.7
2,184
2,096

-4%
-9%
+31%

1)

ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

2)

HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย

3)

HRC EBITDA ปี 2556 รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน TCRSS 225 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน

4)

ปริมาณขายปี 2555 รวมปริมาณ HRC รับจ้างรีด จ�ำนวน 29 พันตัน

+176%
-2%
+2%

ตาราง 4: สรุปตัวเลขส�ำคัญของ SSI UK (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)
หน่วย :
เหรียญสหรัฐต่อตัน
ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย
Slab Spread 1)
Slab Margin 2)
ปริมาณขายรวม (พันตัน)
สัดส่วนการขายให้บุคคลภายนอก
ปริมาณการผลิต (พันตัน)
1)

2556

2555

+/-

ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-ธ.ค.

YoY

499
385
114
22.8%
2,807
40%
2,770

529
461
69
13.0%
1,680
18%
1,765

-6%
-16%
+66%
+67%
+57%

ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

2)

Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ย

แผนภาพ 1 : รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และให้บริการรวม 65,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY เนื่องจาก
ปริมาณขายของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณขายแก่
ลูกค้าภายนอกของธุรกิจโรงถลุงเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีตน้ ทุนขายและ
ให้บริการรวม 70,250 ล้านบาท ลดลง 3% YoY เนื่องจากผล
ประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก อันเป็นผลมาจาก 1)
ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 2) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Conversion
Cost) ลดลง และ 3) ต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วยลดลงจากการขยายขนาด
การผลิต

บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนขั้นต้น 4,863 ล้าน
บาท มี EBITDA ติดลบ 2,888 ล้านบาท (รวมก�ำไรจากการขายเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 363 ล้านบาท) และมีผลขาดทุน
สุทธิ 7,053 ล้านบาท (รวมการกลับรายการภาษีเงินได้ 1,907 ล้าน
บาท) คิดเป็นผลขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้ 0.24 บาท โดยมีอตั ราส่วนความ
สามารถในการท�ำก�ำไรติดลบ ดังแสดงในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ เมื่อ
เทียบกับปีก่อน จะพบว่าขาดทุนลดลงมาก จากปริมาณผลิตและ
ปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รวมถึงส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายและวัตถุดิบที่ปรับตัวดีขึ้นของทั้งธุรกิจโรงถลุงเหล็กและ
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน แต่งบการเงินรวมยังมีผลขาดทุนอยูจ่ ากการ
ผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ยังต�่ำกว่าจุดคุ้มทุน
ม.ค.-ธ.ค 2556

ม.ค.-ธ.ค. 2555

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

(10.8)

(26.3)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

(8.1)

(18.2)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(62.5)

(86.4)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

(0.24)

(0.84)

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท)
รายได้ ในปี 2556 บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้
บริการ 45,599 ล้านบาท ลดลง 6% YoY จากปริมาณขาย HRC
2,134 พันตัน ลดลง 2% YoY ตามความต้องการภายในประเทศ
ที่ลดลงจากการชะลอการซื้อและการเร่งระบายสินค้าคงเหลือ
ในช่วงไตรมาส 2/2556 และจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่
แน่นอนในช่วงปลายปี 2556 มีราคาขายเฉลี่ย 21,135 บาท/ตัน
หรือประมาณ 689 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 4% YoY โดยเป็นการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products)
34% ของปริมาณขายรวม
ค่าใช้จา่ ย บริษทั มีตน้ ทุนขายและให้บริการ 43,035 ล้าน
บาท ลดลง 10% YoY เนื่องจาก 1) ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่
ลดลง และ 2) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ที่ลด
ลงจากประสิทธิภาพในการผลิตทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการลดต้นทุนพลังงาน
ซึง่ เป็นต้นทุนหลัก โดยแยกเป็นต้นทุนขายจ�ำนวน 43,125 ล้านบาท
และการกลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน
90 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 770 ล้านบาท
ลดลง 1% YoY มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 2,023 ล้านบาท ลดลง 3%
YoY จากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระ
ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2556 บริษัทมีค่าการรีด
(HRC Spread) อยู่ที่ 122 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณ 17.6% เพิ่มขึ้นจาก 93 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ในปี 2555
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ก�ำไร บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น 2,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306%
YoY มี EBITDA 2,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165% YoY โดยคิดเป็น
HRC EBITDA/ตัน ที่ 46.0 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ซึ่งรวมผลของการ
กลั บ รายการค่ า เผื่ อ การลดมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า คงเหลื อ ประมาณ
1.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน และก�ำไรจากการขายเงินลงทุน 3.5 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน) เพิ่มขึ้นจาก 16.7 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปีก่อน และมี
ก�ำไรสุทธิ 210 ล้านบาท ก�ำไรเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิ 1,655
ล้านบาท ของปี 2555 เนื่องจากค่าการรีด (HRC Spread) ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลงจาก
ประสิทธิภาพในการผลิตดีขนึ้ ภาระดอกเบีย้ จ่ายลดลง รวมทัง้ ก�ำไร
จากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 225 ล้านบาท

แผนภาพ 2 : รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็ก
			 แผ่นรีดร้อน (บริษัท)

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
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แผนภาพ 3 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจ
			 โรงถลุงเหล็ก (SSI UK)

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
รายได้ ในปี 2556 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้
บริการรวม 45,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% YoY จากการขายเหล็ก
แท่งแบน 2,807 พันตัน เพิ่มขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึง่ เพิง่ เริม่ ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแท่งแบนเมือ่ เดือนเมษายน 2555
มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 499 เหรียญสหรัฐ/ตัน ทั้งนี้ เมื่อตัดรายการ
ระหว่างกันแล้ว SSI UK จะมีรายได้จากการขายและให้บริการลูกค้า
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย อยู่ที่ 19,132 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
การขายเหล็ ก แท่ ง แบนให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก 1,110 พั น ตั น
หรือประมาณ 40% เป็นหลัก
ค่าใช้จา่ ย ในปี 2556 SSI UK มีตน้ ทุนขายและให้บริการ
53,103 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายจ�ำนวน 53,168 ล้านบาทและ
การกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน
65 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและให้บริการเพิม่ ขึน้ 11% YoY เปรียบ
เทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น 29% YoY
เนือ่ งจากต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง รวมถึงปริมาณผลิตและประสิทธิภาพ
การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต ้ น ทุ น การผลิ ต ต่ อ หน่ ว ย
(Conversion Cost) ลดลงเป็นอย่างมาก มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 369 ล้านบาท มีการกลับรายการการตั้งส�ำรองจาก
ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 451 ล้านบาท และมีภาระ
ดอกเบี้ ย จ่ า ย 1,522 ล้ า นบาท ลดลง 14% YoY เนื่ อ งจาก
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้
ดอกเบี้ยจ่ายส�ำหรับวัตถุดิบลดลง

Slab Spread ในปี 2556 SSI UK มี Slab Spread
อยู่ที่ 114 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น Slab Margin ประมาณ 22.8%
โดย Slab Spread เพิ่มขึ้นจาก 69 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2555
ก�ำไร ในปี 2556 SSI UK มีผลขาดทุนขั้นต้น 7,845
ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 6,018 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ
7,259 ล้านบาท (รวมการกลับรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจำ� นวน 1,925 ล้านบาท) ขาดทุนลดลง YoY จากผลขาดทุน
ขั้นต้น 12,944 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 11,855 ล้านบาท และ
ผลขาดทุนสุทธิ 14,194 ล้านบาท ในปี 2555 โดยผลประกอบการ
ที่ดีข้ึนดังกล่าวมาจาก 1) ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 2) ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วย (Conversion Cost) ลดลง และ 3) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลงจากปริมาณการผลิตสูงขึ้น

ธุรกิจท่าเรือน้ำ�ลึก (PPC)
รายได้ ในปี 2556 PCC มีรายได้จากการให้บริการรวม
394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY ถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าผ่านท่า
ลดลง 2% YoY เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่า
(PPC Shore Crane) ในปี 2556 เต็มปี เทียบกับปี 2555 ซึ่งเริ่มมี
รายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าจากไตรมาส 2/2555

แผนภาพ 4 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจท่าเรือ
			 น้ำ�ลึก (PPC)

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2556
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ก�ำไร ในปี 2556 PPC มีก�ำไรขั้นต้น 235 ล้านบาท มี
EBITDA 284 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 156 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3%,
1% และ 28% YoY ตามล�ำดับ เนือ่ งมาจากรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ดอกเบีย้
จ่ายที่ลดลงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นลดลงและช�ำระหนี้
ระยะยาวครบถ้วนแล้ว รวมถึงไม่มีรายการปรับปรุงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีเหมือนในปี 2555

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง (WCE)
รายได้ ในปี 2556 WCE มีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% YoY จากการเพิ่มขึ้น
ของเกือบทุกส่วนธุรกิจ โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการ
ขายและให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ประมาณ 53% ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมคลัง
สินค้า กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิค

แผนภาพ 5 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจ
			 วิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง (WCE)

เรซิน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และพลังงานไฟฟ้า
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ส และกลุ่มคมนาคม
ก�ำไร ในปี 2556 WCE มีก�ำไรขั้นต้น 156 ล้านบาท
มี EBITDA 95 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
26%, ลดลง 2% และเพิ่มขึ้น 6% YoY ตามล�ำดับ เนื่องจากราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นมากในเกือบทุกส่วนงาน

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)
รายได้ ปี 2556 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 11,563
ล้านบาท ลดลง 19% YoY เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่ ทีถ่ ดถอยของ
เหล็กแผ่นรีดเย็นตามภาวะตลาดโลก โดยมีปริมาณขาย CRC 441
พันตัน ลดลง 13% จากปีกอ่ น เนือ่ งจากการทุม่ ตลาดของเหล็กแผ่น
รี ด เย็ น จากต่ า งประเทศ ที่ ม าจากประเทศเกาหลี แ ละอิ น เดี ย
โดย TCRSS ได้ด�ำเนินการส่งหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อแจ้ง
เตือนแก่ประเทศผู้ผลิตในการรักษาระดับปริมาณการน�ำเข้าแล้ว
ก�ำไร ปี 2556 TCRSS มีก�ำไรขั้นต้น 659 ล้านบาท
มี EBITDA 824 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 193 ล้านบาท ลดลง 8%
ลดลง 8% และ เพิ่มขึ้น 52% YoY ตามล�ำดับ โดยก�ำไรขั้นต้น
และ EBITDA ลดลง ตามรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตามก�ำไรสุทธิที่
เพิ่มขึ้นมาจากความส�ำเร็จในการเพิ่มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

แผนภาพ 6 : รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็กแผ่น
			 รีดเย็น (TCRSS)
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จ�ำนวน 84,726 ล้านบาท ลดลง 3,794 ล้านบาท จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือลดลง 4% YoY เนื่องจากการลดลง
ของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ อันเป็นผลมาจากการบริหาร
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์อื่นๆ
สินทรัพย์รวม

การจั ด เก็ บ รายได้ แ ละการบริ ห ารการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า คงเหลื อ
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและ
วัตถุดิบระหว่างทางของบริษัท โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของ
สินทรัพย์ ดังนี้

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท
163
5,108

ร้อยละ
6

31 ธ.ค. 2555
ล้านบาท
242
5,838

ร้อยละ
7

31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
169
5,240

ร้อยละ
6

17,388

21

21,615

24

25,178

29

52,425

62

51,861

59

50,149

58

3,839

5

3,499

4

4,683

6

5,804

7

5,465

6

84,726

100

88,520

100

945
86,364

1
100

ลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 5,108 ล้านบาท ลดลง 13% เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2555 เนือ่ งจากผลของการบริหารการจัดเก็บรายได้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าสุทธิ
17,388 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากผลของการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือที่มี

ประสิทธิภาพและการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบ
ระหว่างทางของบริษัท ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีมูลค่าสุทธิ 52,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จาก ณ สิ้นปี 2555
จากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ PCI ของ SSI UK

รายงานประจำ�ปี 2556
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หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน
สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน

23,813

28

29,924

34

25,682

30

เจ้าหนี้การค้า

12,614

15

11,838

13

10,685

12

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน

27,885

33

21,957

25

19,641

23

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

149

-

1,318

1

-

-

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ

598

1

498

1

1,526

2

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์

1,265

1

3,191

4

2,621

3

หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,792

9

6,185

7

1,261

1

10,610

13

13,610

15

24,948

29

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

84,726

100

88,520

100

86,364

100

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จ�ำนวน 74,116 ล้านบาท ลดลง 1% YoY เมื่อเทียบกับ 31
ธันวาคม 2555 จากหนีส้ นิ หมุนเวียนทีล่ ดลงและมีการจ่ายช�ำระคืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมี
ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน 51,916 ล้านบาท และมี
หนีส้ นิ สุทธิทมี่ ภี าระดอกเบีย้ จ่าย (Net Debt) จ�ำนวน 51,753 ล้านบาท
โดยแบ่ ง เป็ น หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ส่ ว นที่ ห มุ น เวี ย น
จ�ำนวน 23,813 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 ในขณะที่
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน มีจ�ำนวน 27,885
ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงิน
กู้ยืมระยะยาว ถึงแม้จะมีการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน
แล้วก็ตาม
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ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 22% YoY เหลือ 10,610 ล้านบาท
เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานของ SSI UK เป็น
หลัก ถึงแม้วา่ ระหว่างปี 2556 บริษทั จะมีการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนรวมจ�ำนวน 5,085.6 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม
3,458 ล้านบาท ก็ตาม ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4.89 เท่า จาก 3.81 เท่า ณ 31
ธันวาคม 2555

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สภาพคล่อง
1.

กระแสเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ลดลงจากสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 84 ล้านบาท รายละเอียดของ
กระแสเงินสด เป็นดังนี้
 เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมด� ำ เนิ น งาน 1,424
ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ� ำ นวน 4,759 ล้ า นบาท ซึ่ ง ได้ ร วมผลขาดทุ น สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท
และบริษัทย่อยจ�ำนวน 6,983 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ
ที่กล่าวมาข้างต้น และ (2) มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานสุทธิจำ� นวน 3,335 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

2.

เงิ น สดใช้ ไ ปสุ ท ธิ ใ นกิ จ กรรมลงทุ น 169 ล้ า นบาท
แม้จะมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
แต่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม และผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,339 ล้านบาท
มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ คือ เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายช�ำระต้นทุนทางการเงิน เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสัน้
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก


อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2555 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง ดังนี้
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี

0.64

0.67

0.84

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

32

35

33

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

90

105

130

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.64 เท่า ลดลงเล็กน้อย
จากสิ้นปี 2555 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้า
และมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวข้างต้น

ราคาหุ้น

ราคาหุ้นของบริษัทในรอบปี 2556 ราคาซื้อขายต�่ำสุดอยู่ที่
0.30 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และสูงสุดอยู่ที่ 0.72
บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
เท่ากับ 85.8 ล้านหุน้ ต่อวัน และมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ เท่ากับ 47.0
ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น และ
ณ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง เป็ น วั น ท� ำ การวั น สุ ด ท้ า ยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู่
ที่ 0.30 บาทต่อหุ้น
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)(บริษัท) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจ
สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน_โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้หลักการด�ำเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์
ในการจัดท�ำงบการเงิน
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ขายสินค้า
ตามปกติ ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น และกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น เป็ น จ� ำ นวนรวม 49,945 ล้านบาท และ 35,048 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 77 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุม่ บริษัทและของบริษัทตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ยอดค้างช�ำระของลูกหนีก้ ารค้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของกลุม่ บริษทั และของบริษทั มีจำ� นวนรวม 4,174 ล้านบาท และ 3,957 ล้านบาท
ตามล�ำดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนรวม 31,402
ล้านบาท และ 28,042 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 65 ของยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข) ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2(จ) และ 14 กลุม่ บริษทั มีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 7,346 ล้านบาท (ไม่รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันจ�ำนวน 363 ล้านบาท) และ
ณ วันเดียวกันกลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 15,890 ล้านบาท และบริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียน
รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,569 ล้านบาท ปัจจัยดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 2(จ) และ 14 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกลุม่ บริษทั และบริษทั กลุม่ บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและวิธกี ารในการบริหารสภาพคล่องและ
สถานการณ์อนื่ ๆ ซึง่ รวมถึงการไม่สามารถปฏิบตั เิ งือ่ นไข (การได้รบั ผ่อนผันจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินส�ำหรับการไม่สามารถปฎิบตั เิ งือ่ นไขดังกล่าว)
ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปรับปรุงตารางการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นตามที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ และการจัดการกับเงิน
ทุนหมุนเวียนที่ต้องการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 354 ล้านบาท
ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ได้จัดท�ำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้หลักการด�ำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีขอ้ สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน
และวงเงินสินเชือ่ เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจทีก่ ลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องการ ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานจะขึน้ อยูก่ บั การประสบ
ความส�ำเร็จในปรับปรุงความสามารถในการท�ำก�ำไรและกระแสเงินสด การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินตลอดจนการจัดการกับ
เจ้าหนีก้ ารค้า จากผูร้ ว่ มทุนใหม่รายอืน่ และความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืน่ เพือ่ ให้มเี งินทุนเพียงพอ (ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ความเคลือ่ นไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ อาจจ�ำเป็น
หากกลุม่ บริษทั และบริษทั ไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
ค) ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้น� ำ นโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่
วั น ที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบทีน่ ำ� มาแสดงนีน้ ำ� มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่ บริษทั และบริษทั
ทีต่ รวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3

(สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

2556

2555

2555

2556

2555

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

163,098,186

242,137,778

168,972,867

104,973,281

61,448,751

27,365,829

5, 7

5,108,189,827

5,837,967,720

5,239,820,058

3,970,782,374

3,851,839,645

2,910,740,874

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

2,265,496,613

2,407,838,016

657,303

3,169,171,068

158,199,721

801,943,433

สินค้าคงเหลือ

8

สินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย

10

-

1,183,130,464

-

-

1,343,128,679

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5

3,230,008,421

1,742,921,276

855,790,879

295,144,373

573,786,307

333,214,798

ลูกหนี้การค้า

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

17,387,555,837 21,614,642,763 25,177,544,379 13,100,034,025 16,300,907,669 19,514,776,539

28,154,348,884 33,028,638,017 31,442,785,486 20,640,105,121 22,289,310,772 23,588,041,473

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีร้ ะยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

5

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

-

-

- 27,760,791,887 24,080,276,336 12,534,552,269

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

10

3,839,291,317

3,499,195,864

4,683,313,931

3,159,668,346

3,159,668,346

4,502,797,025

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

11

-

-

-

-

-

-

-

-

20,248,305

-

-

-

เงินมัดจ�ำเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

572,895,770

520,105,735

-

52,424,543,309 51,861,354,984 50,148,668,232 16,211,977,856 16,749,475,544 17,513,577,566
249,476,666

72,104,862

40,221,191

175,347,582

37,036,928

39,896,584

3,268,823

123,001

-

-

-

-

55,256,538

58,636,322

28,419,083

7,626,043

7,240,116

6,780,012

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

56,571,836,653 55,491,415,033 54,920,870,742 47,888,307,484 44,553,803,005 34,597,603,456

รวมสินทรัพย์

84,726,185,537 88,520,053,050 86,363,656,228 68,528,412,605 66,843,113,777 58,185,644,929
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
14
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
5, 15
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้น
5
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
14
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
14
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ทีถ่ งึ ก�ำหนด
14
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินจากสัญญา
31
ที่สร้างภาระ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระ
ภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
16
รวมหนี้สินหมุนเวียน

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

21,888,601,462 25,308,702,846 22,838,581,474 11,693,813,956 16,122,282,982 16,683,917,377
12,614,249,781 11,837,700,764 10,684,521,525 8,842,631,570 9,488,739,930 6,363,294,173
1,568,448,371

386,873,467

1,458,949,484

72,345,470

167,735,869

35,499,101

1,924,003,791

4,563,773,409

1,422,914,092

1,811,782,920

2,207,073,087

1,282,304,137

49,845,471

46,848,337

4,647,669

-

-

-

6,896,383

4,966,327

5,589,442

5,212,228

3,962,784

4,737,588

337,508,589

788,290,541

315,843,658

-

-

-

98,021,120
7,790,000
11,835,195
11,835,195
7,790,000
11,835,195
11,835,195
3,676,521
3,499,595
5,642,869,004 6,062,691,628
751,375,558 1,775,552,134 1,008,556,448
238,369,964
44,043,889,373 49,113,203,229 37,494,258,097 24,209,128,278 29,010,186,295 24,619,957,535

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
14, 18
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
14
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
14
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
17
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
33
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
13
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

597,841,684
498,068,487 1,526,241,220
1,264,733,220 3,191,153,817 3,936,747,311 1,185,702,812 1,177,847,363 1,245,084,413
1,517,745
1,843,458
823,875
823,875
30,072,504,366 25,796,999,781 25,236,971,301 13,364,590,349 10,671,736,576 10,842,986,666

รวมหนี้สิน

74,116,393,739 74,910,203,010 62,731,229,398 37,573,718,627 39,681,922,871 35,462,944,201

27,879,310,667 20,424,803,737 19,625,144,398 12,057,875,635
149,008 1,317,709,181
149,008
161,062,683
210,908,153
9,498,879
6,241,605
3,407,299
6,011,096
4,313,692
161,647,754
149,105,649
133,328,397
115,725,327

8,065,068,169
1,317,709,181
2,655,024
107,632,964

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

9,497,288,403
5,143,605
95,470,245
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลง
สภาพด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
-   กลุ่มบริษัท
-   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
     สำ�รองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
31 ธันวาคม
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)

19
39,867,778,559 39,867,778,559 20,434,108,235 39,867,778,559 39,867,778,559 20,434,108,235
19

32,166,258,124 27,080,630,230 18,184,108,235 32,166,258,124 27,080,630,230 18,184,108,235
(5,678,076,131) (4,050,175,205) (1,238,241,813) (5,678,076,131) (4,050,175,205) (1,238,241,813)

18
18

366,219,977
24,779

98,073,878
179,317,781

-

366,219,977
24,779

98,073,878
179,317,781

-

20

4,500,473,668
104,851,834
593,137,611

4,502,659,350
222,600,945

4,789,274,397
432,569,792

4,389,275,236
-

4,357,853,424
-

4,626,801,625
-

20

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

530,226,819
530,226,819
530,226,819
530,226,819
530,226,819
530,226,819
(22,789,391,004) (15,797,759,712)
115,513,089 (819,234,826) (1,034,736,021)
619,805,862
9,793,725,677 12,765,574,086 22,813,450,519 30,954,693,978 27,161,190,906 22,722,700,728
816,066,121
844,275,954
818,976,311
10,609,791,798 13,609,850,040 23,632,426,830 30,954,693,978 27,161,190,906 22,722,700,728
84,726,185,537 88,520,053,050 86,363,656,228 68,528,412,605 66,843,113,777 58,185,644,929

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย

5, 28

64,735,191,615

60,091,875,621

45,598,513,188

48,399,115,142

รายได้จากการให้บริการ

5, 28

651,738,474

512,001,675

-

70,690,383

10

362,779,468

-

225,118,774

-

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

-

345,846,077

-

427,065,295

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

-

807,540,275

-

-

-

-

128,849,984

92,699,975

142,576,089

154,004,390

109,765,889

80,014,027

65,892,285,646

61,911,268,038

46,062,247,835

49,069,584,822

69,764,980,902

72,264,724,418

43,034,683,249

47,773,254,068

ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น

5, 9
5

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

5, 8

ต้นทุนการให้บริการ

5

485,040,455

407,200,104

-

64,506,600

ค่าใช้จ่ายในการขาย

5, 22

331,739,832

336,622,346

323,760,988

321,833,783

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5, 23

798,301,839

789,214,954

389,395,530

408,844,021

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5, 24

133,151,158

136,962,352

56,710,433

46,142,795

383,945,425

-

13,978,060

-

31

(450,781,952)

490,126,469

-

-

5, 26

3,586,832,743

3,926,243,685

2,034,264,431

2,109,545,438

75,033,210,402

78,351,094,328

45,852,792,691

50,724,126,705

250,729,794

(987,604)

-

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่ง กำ�ไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - การบัญชี
ด้านผู้ลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

10

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กลับรายการภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(8,890,194,962) (16,440,813,894)
27

1,907,137,410

569,691,763

(6,983,057,552) (15,871,122,131)

209,455,144 (1,654,541,883)
547,786

-

210,002,930 (1,654,541,883)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

131

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(7,052,530,181) (15,917,987,022)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

69,472,629

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

46,864,891

(6,983,057,552) (15,871,122,131)

210,002,930 (1,654,541,883)
-

-

210,002,930 (1,654,541,883)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

132

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

29

(0.24)

(0.84)

0.01

(0.09)

(0.24)

(0.84)

0.01

(0.09)

งบการเงิน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(6,983,057,552) (15,871,122,131)

210,002,930 (1,654,541,883)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงาน ต่างประเทศ

370,536,666

(209,968,847)

-

-

-  กลุ่มบริษัท

324,593,031

-

379,255,083

-

-  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

159,662,460

-

-

-

(360,964,762)

(368,261,116)

(333,931,771)

(336,185,251)

8,741,850

74,595,067

(8,403,235)

67,237,050

502,569,245

(503,634,896)

36,920,077

(268,948,201)

การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่

12

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

27

(6,480,488,307) (16,374,757,027)

246,923,007 (1,923,490,084)

(6,517,927,337) (15,871,122,131)

246,923,007 (1,923,490,084)

การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

37,439,030

(503,634,896)

(6,480,488,307) (16,374,757,027)

-

-

246,923,007 (1,923,490,084)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

133

134

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

18

-

-

-

-

-

27,080,630,230 (4,050,175,205)

-

-

รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

-

-

8,896,521,995 (2,811,933,392)

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

8,896,521,995 (2,811,933,392)

-

-

โอนไปกำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

-

18,184,108,235 (1,238,241,813)

     กำ�ไร (ขาดทุน)

     ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ตีราคา

ส่วนต�่ำ
กว่ามูลค่าหุ้น

18,184,108,235 (1,238,241,813)

     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รวมรายการกับผูเ้ ป็นเจ้าของทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้

    เงินปันผลจ่ายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

18, 19

    เพิ่มหุ้นสามัญ

18

3

    ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

98,073,878

-

-

-

-

98,073,878

-

98,073,878

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อย
สิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

-

-

-

179,317,781

-

-

-

-

179,317,781

-

(113,489,665)

(18,283,119)

311,090,565

สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้นสามัญ

-

-

-

-

-

115,513,089

(84,988,742)

200,501,831

-

- (1,197,318,599)

(209,968,847)

-

-

-

-

-

-

(281,900,826)

-

-

-

-

-

-

432,569,792 4,789,274,397

4,714,221
530,226,819 (15,797,759,712)

-

(4,714,221)
222,600,945 4,502,659,350

-

- (15,917,987,022) (209,968,847) (281,900,826)

-

กลุ่มบริษัท

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์
รวม
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

311,090,565

-

(15,415,787)

(491,869,673)

(491,869,673)

- (15,917,987,022)

- 6,361,980,262

-

-

- 6,066,305,484

-

(4,714,221)

- 4,725,260,295 12,765,574,086

-

- (491,869,673) (16,409,856,695)

-

-

-

-

-

-

-

- 5,221,844,189 22,813,450,519

- (1,197,318,599) (1,282,307,341)

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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

432,569,792 5,986,592,996

(บาท)

ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่าง
(ขาดทุนสะสม) จากการแปลงค่า
งบการเงิน

- (15,917,987,022)

-

-

-

-

-

530,226,819

-

530,226,819

สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

311,090,565

(9,800,025)

(15,415,787)

(503,634,896)

844,275,954 13,609,850,040

-

35,099,668 (16,374,757,027)

(11,765,223)

46,864,891 (15,871,122,131)

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

(9,800,025)

-

- 6,066,305,484

-

818,976,311 23,632,426,830

(33,051,656) (1,315,358,997)

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

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

งบการเงิน

  

-

-

-

-

รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

โอนไปกำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

     ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ตีราคา

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

32,166,258,124 (5,678,076,131)

-

-

-

     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

5,085,627,894 (1,627,900,926)

-

-

5,085,627,894 (1,627,900,926)

27,080,630,230 (4,050,175,205)

-

27,080,630,230 (4,050,175,205)

ส่วนต�่ำ
กว่ามูลค่าหุ้น

     กำ�ไร (ขาดทุน)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รวมรายการกับผูเ้ ป็นเจ้าของทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้

18

    ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

18, 19

3

    เงินปันผลจ่ายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

    เพิ่มหุ้นสามัญ

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามทีร่ ายงานในงวดก่อน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

-

(179,293,002)

-

179,317,781

-

179,317,781

สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้นสามัญ

366,219,977

-

-

-

-

-

24,779

-

-

-

-

-

268,146,099 (179,293,002)

-

268,146,099

-

98,073,878

-

98,073,878

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อย
สิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

-

(100,130,887)

-

-

-

-

-

60,898,889

530,226,819 (22,789,391,004)

-

-

- (7,052,530,181)

-

- (7,052,530,181)

-

-

-

-

530,226,819 (15,797,759,712)

กลุ่มบริษัท

- (1,125,664,838)

(6,589,400)

-

4,403,718

4,403,718

-

-

-

-

-

593,137,611 4,500,473,668

-

-

370,536,666

370,536,666

-

-

-

-

-

222,600,945 4,502,659,350

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

-

-

-

-

-

(61,400,026)

-

(501,137)

-

534,602,844 (6,517,927,337)

534,602,844

- (7,052,530,181)
534,602,844

104,851,834 5,198,463,113 9,793,725,677

(54,810,626)

-

159,662,460

-

88,853,097
- 3,546,580,065

-

-

- 3,457,726,968

- 4,725,260,295 12,765,574,086

- (1,125,664,838) (1,225,795,725)

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

159,662,460

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

222,600,945 5,628,324,188

(บาท)

ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่าง
(ขาดทุนสะสม) จากการแปลงค่า
งบการเงิน

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

สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

3,480,430,065

(66,150,000)

88,853,097

3,457,726,968

502,569,245

-

816,066,121 10,609,791,798

501,137

-

37,439,030 (6,480,488,307)

(32,033,599)

69,472,629 (6,983,057,552)

(66,150,000)

(66,150,000)

-

-

844,275,954 13,609,850,040

(46,186,211) (1,271,981,936)

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

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุน
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
    เพิ่มหุ้นสามัญ
    ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่

18
18, 19
18

3

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

-

27,080,630,230 (4,050,175,205)

-

8,896,521,995 (2,811,933,392)
8,896,521,995 (2,811,933,392)

-

98,073,878

-

179,317,781

-

- 311,090,565
- (18,283,119)
98,073,878 (113,489,665)
98,073,878 179,317,781

-

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

-

-

- 311,090,565
- 6,066,305,484
- (15,415,787)
- 6,361,980,262

530,226,819 (1,034,736,021) 4,357,853,424 4,357,853,424 27,161,190,906

- (1,654,541,883)
- (1,654,541,883)
- (268,948,201) (268,948,201) (268,948,201)
- (1,654,541,883) (268,948,201) (268,948,201) (1,923,490,084)

-

530,226,819 708,189,869 5,783,502,031 5,783,502,031 23,967,785,141
- (88,384,007) (1,156,700,406) (1,156,700,406) (1,245,084,413)
530,226,819 619,805,862 4,626,801,625 4,626,801,625 22,722,700,728

(บาท)

สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนต�่ำ
ทุนที่ได้รับจาก สิทธิแปลง
กว่ามูลค่าหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้ สภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อย เป็นหุ้นสามัญ
สิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

18,184,108,235 (1,238,241,813)
18,184,108,235 (1,238,241,813)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงิน

โอนไปกำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
     ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุน
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
    เพิ่มหุ้นสามัญ
    ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่

18
18, 19
18

3

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

-

32,166,258,124 (5,678,076,131)

-

5,085,627,894 (1,627,900,926)
5,085,627,894 (1,627,900,926)

179,317,781
179,317,781

366,219,977

-

24,779

-

268,146,099 (179,293,002)
268,146,099 (179,293,002)

98,073,878
98,073,878

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

210,002,930
210,002,930

-

36,920,077
36,920,077

-

36,920,077
36,920,077

210,002,930
36,920,077
246,923,007

- 3,457,726,968
88,853,097
- 3,546,580,065

5,498,265 (5,498,265) (5,498,265)
530,226,819 (819,234,826) 4,389,275,236 4,389,275,236 30,954,693,978

-

-

530,226,819 (946,352,014) 5,447,316,780 5,447,316,780 28,339,038,269
- (88,384,007) (1,089,463,356) (1,089,463,356) (1,177,847,363)
530,226,819 (1,034,736,021) 4,357,853,424 4,357,853,424 27,161,190,906

(บาท)

สำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนต�่ำ
ทุนที่ได้รับจาก สิทธิแปลง
กว่ามูลค่าหุ้น การซื้อคืนหุ้นกู้ สภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อย เป็นหุ้นสามัญ
สิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

27,080,630,230 (4,050,175,205)
27,080,630,230 (4,050,175,205)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส�ำหรับปี

(6,983,057,552) (15,871,122,131)

210,002,930 (1,654,541,883)

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

2,506,053,831

2,015,125,393

735,416,348

687,541,812

ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

-

973,309

-

973,309

ต้นทุนทางการเงิน

3,586,832,743

3,926,243,685

2,034,264,431

2,109,545,438

ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(687,904,094)

(62,997,996)

180,943,829

(68,070,896)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

(146,309,486)

146,309,486

-

-

กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง

(140,649,895)

(692,941,144)

(90,168,329)

(296,919,072)

18,324,640

18,145,810

5,782,535

12,897,603

(450,781,952)

490,126,469

-

-

-

(807,540,275)

-

-

(286,103)

7,750,765

10,726

10,639,187

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

12,744,833

-

-

-

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(1,700,000)

(2,049,326)

-

-

(250,729,795)

987,604

-

-

-

-

(128,849,984)

(92,699,975)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ส่วนแบ่งขาดทุน(ก�ำไร)จากเงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

10

(362,779,468)

-

(225,118,774)

-

อื่นๆ

10

47,959,281

-

-

-

(1,907,137,413)

(569,691,763)

(547,786)

-

(4,759,420,430) (11,400,680,114)

2,721,735,926

709,365,523

กลับรายการภาษีเงินได้
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ

1,299,668,179

(849,485,239)

(118,942,729)

(941,098,771)

34,130,690 (2,298,970,000) (2,959,500,314)

334,043,712

4,367,736,821

4,255,842,760

3,291,041,973

3,510,787,942

(1,817,785,234)

(948,296,134)

197,587,359

(301,737,245)

-

-

4,438,725

(511,861,524)

3,379,784

(30,217,239)

(385,927)

(460,104)

761,339,650

1,213,005,924

(870,405,234)

3,185,272,442

1,748,044,240

338,182,383

(95,390,399)

130,904,484

(4,045,195)

-

(4,045,195)

-

(177,144,849)

5,182,162,701

798,334,256

671,827,231

-

(122,611,338)

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(325,713)

523,662

2,309,829

823,875

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

(5,782,535)

(2,368,558)

-

(734,884)

(26,148,462)

(22,891,004)

(4,793,249)

(3,547,150)

1,423,646,946 (4,685,802,196)

2,961,985,021

6,783,585,531

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในบริษัทย่อย

-

- (3,680,515,551) (11,236,024,067)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1,568,247,452

-

1,568,247,452

-

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(750,627,394) (5,053,539,083)

(108,138,259)

(191,297,266)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(144,619,447)

(48,427,926)

(102,902,704)

(6,927,976)

541,633

15,144,321

462,194

1,171,963

-

-

128,849,984

92,699,975

(842,054,654)

378,493,300

-

-

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(168,512,410) (4,708,329,388) (2,193,996,884) (11,340,377,371)

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

   

   

   

   

3,458,226,968

5,945,870,357

3,458,226,968

5,945,870,357

(500,000)

(13,876,754)

(500,000)

(13,876,754)

ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน

(3,705,550,841) (3,790,684,020) (2,099,912,978) (1,973,957,801)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)

1,066,268,051

2,470,121,372

57,900,409

(561,634,395)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

-

1,961,332,906

-

-

จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

- (3,371,591,306)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

14

156,805,770

4,980,386,709

-

-

จ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว

14

(964,169,723)

(688,300,711)

(905,733,600)

(546,972,500)

-

275,999,857

-

-

(55,404,350)

(39,537,818)

(5,878,406)

(5,941,385)

-

2,250,000,000

-

2,250,000,000

(501,567,123) (1,228,566,000)

(501,567,123)

เงินสดรับจากการน�ำสินทรัพย์ไปท�ำสัญญาขายและ
เช่ากลับคืน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

(1,228,566,000)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

-

(1,045,637)

-

(1,045,637)

(66,150,000)

(9,800,025)

-

-

(1,339,040,125)

9,467,307,807

(724,463,607)

4,590,874,762

(83,905,589)

73,176,223

43,524,530

34,082,922

4,865,997

(11,312)

-

-

242,137,778

168,972,867

61,448,751

27,365,829

163,098,186

242,137,778

104,973,281

61,448,751

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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6

งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายการไม่เป็นเงินสดที่สำ�คัญ
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

13,320,376

279,920,848

8,786,520

2,678,000

13,186,150

50,766,051

11,267,774

2,548,516

4,486,369,435

-

4,486,369,435

-

-

-

-

309,700,000

268,147,498

152,595,000

268,147,498

152,595,000

2,167,096,999

-

-

-

ปรับปรุงตารางจ่ายช�ำระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เปลี่ยนค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญ
ปรับปรุงตารางจ่ายช�ำระจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีเป็น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุ				 รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

142

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

หน้า
143
143
146
147
156
164
165
167
167
169
174
175
180
184
190
191
191
193

หมายเหตุ				 รายการ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ทุนเรือนหุ้น
ส�ำรอง
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

หน้า
195
196
196
199
199
200
201
201
202
204
206
207
213
214
215
216
217

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
งบการเงิ น นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น จากคณะ
กรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

1

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 28/1 อาคารประภาวิท ย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ประเทศไทย บริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกันซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”
บริษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่
เดือนกันยายน 2537
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา
จ�ำกัด (ถือหุน้ ร้อยละ 25.77 เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย)
Vanomet Holding AG (ถือหุน้ ร้อยละ 18.72 เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้
ขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์

สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 8.7 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย)
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการผลิตและจ�ำหน่ายแผ่น
เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

ส่วนงานด�ำเนินงาน

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก
และปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิด
เผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตาม
ราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่ส�ำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงินดังต่อไปนี้
- สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรแสดงด้วยราคายุติธรรม

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก
และปรับปรุงใหม่ข้างต้น ณ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับ
งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
และไม่ได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 34

(ค) สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท
ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดง
เป็นหลักพัน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบาย
การบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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
ข้อสมมติฐานทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
ส�ำคัญต่อการรับรูจ้ ำ� นวนเงินในงบการเงินซึง่ ประกอบด้วยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ท) และ 13

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 10 และ 12

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและสมมติฐานที่ส�ำคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(จ) ผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัส
ตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อธุรกิจ SSI Teesside
(เดิมชื่อ Teesside Cast Products) จาก Tata Steel UK Limited
โดยมีสินทรัพย์ที่ระบุได้เป็นจ�ำนวนเงิน 684 ล้านเหรียญสหรัฐ
(20,487 ล้ า นบาท) บริ ษั ท และบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
ยูเค จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินหลายฉบับ เพื่อสนับสนุนการซื้อ
ธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น การตามแผนการเริ่ ม ผลิ ต ใหม่ เ กี่ ย วกั บ
โครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โรงงานถลุงเหล็ก
และผลิตเหล็กกล้าประเภทเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ได้หยุดด�ำเนินการ
ผลิตตัง้ แต่ปี 2553 โดยโรงงาน SSI Teesside สามารถเริม่ ด�ำเนินการ
ผลิตเต็มรูปแบบได้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ซึ่งล่าช้ากว่า
ก� ำ หนดการเดิ ม ราคาตลาดเหล็ ก ของโลกได้ ล ดลงอย่ า งมาก
ในระหว่างปี 2555 และมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั และกลุม่ บริษทั ความส�ำเร็จของการซือ้ กิจการ
การเลื่อนก�ำหนดการของแผนการกลับมาเริ่มผลิตใหม่และความ
เคลื่อนไหวของราคาตลาดของเหล็ก มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัท
มีขาดทุนสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 7,346 ล้านบาท (ไม่รวมก�ำไรจากการ
ขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันจ�ำนวน 363 ล้านบาท)
(2555: 15,871 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 15,890
ล้านบาท (2555: 16,085 ล้านบาท) และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน
รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,569 ล้านบาท
(2555: 6,721 ล้านบาท)

144

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
และบริษัท กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีการในการบริหาร
สภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติ
เงื่อนไข (การได้รับผ่อนผันจากผู้ให้กู้ยืมเงินส�ำหรับการไม่สามารถ
ปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าว) ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
การปรับปรุงตารางการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นตามทีก่ ำ� หนดในสัญญา
เงิ น กู ้ และการจั ด การกั บ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ ต ้ อ งการ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็น
จ�ำนวนเงิน 354 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท�ำงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามหลักการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องโดยพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
ในระหว่างปี 2555 และ 2556 (1) บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้รบั วงเงินกูย้ มื เพิม่ เติมจ�ำนวน 75 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (2,312 ล้านบาท) จากบริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์
จ� ำ กั ด (บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ) และได้ รั บ วงเงิ น กู ้ จ ากธนาคาร
ทีส่ นับสนุนทางการเงินของกลุม่ บริษทั รวมจ�ำนวน 190 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (5,857 ล้านบาท) โดยเป็นวงเงินกู้ระยะยาว 90 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพื่อการลงทุนปรับปรุงเตาถลุง และวงเงินกู้ระยะสั้นจ�ำนวน
100 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 14 และ (2) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ด้อยสิทธิจำ� นวนเงิน 2,250 ล้านบาท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทประกาศแผนการเพิ่มเงินทุนและจัดโครงสร้างทางการ
เงิ น แบบเบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น
ในระยะยาว แผนการดังกล่าวประกอบด้วย การระดมทุนจากผู้ถือ
หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น อื่ น ๆ และการแก้ ไ ขเงื่ อ นไขเงิ น กู ้ ยื ม เดิ ม เพื่ อ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท
ในระหว่างปี 2555 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้มีการด�ำเนิน
การโดยน�ำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบดังนี้
ในปี 2555
(1) บริษัทและบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท Vanomet (“Vanomet”)
โดย Vanomet ตกลงที่ จ ะลงทุ น ในบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 170 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทและ
การให้สินเชื่อการค้าแก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
(2) บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารผู้ให้เงิน
กู้ระยะยาวและธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อตกลงแผนการ
จ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่ธนาคารผูใ้ ห้เงินกูย้ มื หมุนเวียนตามราย
ละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
(3) บริษทั ได้ลงนามในข้อตกลงหุน้ ส่วนธุรกิจกับ JFE Steel
Corporation (“JFE”) และ Marubeni-Itochu Steel Inc. (“MISI”)
โดย JFE และ MISI ตกลงทีจ่ ะลงทุนในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ในจ�ำนวนรายละ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ บริษทั ทัง้ สองได้ลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัทแล้วในปี 2555 ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
(4) บริษทั ได้ดำ� เนินการเปลีย่ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่
บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
จ�ำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด แล้ว
(5) บริษัทได้น�ำเงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากบริษัท
สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ไปด�ำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้
แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษทั จาก Vanomet AG จ�ำนวน 600,000
หน่วย และด�ำเนินการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 18
(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

ในปี 2556
(7) บริษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงเกีย่ วกับการปรับปรุงระยะเวลา
การช�ำระคืนเงินกู้ของบริษัทกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทุกรายตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14
(8) บริ ษั ท ได้ จั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ให้ แ ก่
Vanomet ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั และบุคคลในวงจ�ำกัดเป็นจ�ำนวน
7,973 ล้านบาท
(9) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้บรรลุข้อ
ตกลงเกีย่ วกับการปรับปรุงระยะเวลาช�ำระคืนเงินกูเ้ พิม่ เติมออกไป
เป็นระยะเวลา 1-3 ปี และยังไม่มีการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นจนกว่า
จะถึงเดือนธันวาคม 2557
(10)  การบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ในขณะทีค่ วามต้องการ
ของตลาดในประเทศมีจ�ำกัด
(11)  การได้รบั วงเงินสินเชือ่ ทางการค้าเพิม่ เติมจากเจ้าหนี้
การค้า
ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถ
หาแหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ใ นอนาคต งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยฝ่ า ยบริ ห ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท และ
บริษัทโดยใช้หลักการด�ำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐานว่า
กิ จ การมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและวงเงิ น สิ น เชื่ อ เพี ย งพอส� ำ หรั บ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ต้ อ งการ อย่ า งไรก็ ดี
ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานจะขึ้นอยู่กับการประสบความ
ส�ำเร็จในปรับปรุงความสามารถในการท�ำก�ำไรและกระแสเงินสด
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการจัดการ
กับเจ้าหนี้การค้า จากผู้ร่วมทุนใหม่รายอื่น และความสามารถ
ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืน่ เพือ่ ให้มเี งินทุนเพียงพอ (ซึง่ ขึน้ อยู่
กั บ สถานการณ์ ค วามเคลื่ อ นไหวด้ า นราคาตลาดของโลกเป็ น
อย่างมาก)
กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับธนาคาร ผูร้ ว่ มทุน  และเจ้าหนีก้ ารค้าเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
ทางการเงินต่อไป รวมถึงการชี้แจงกับธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินและแนวโน้มของ
กลุ่มบริษัท
ผลของความไม่แน่นอนทีก่ ล่าวข้างต้น อาจมีผลกระทบ
ต่อการได้รับคืนมาของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
(จ�ำนวนเงิน 27,482 ล้านบาท) และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การที่ ทั้ ง บริ ษั ท และบริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ยู เ ค จ� ำ กั ด
มีสญ
ั ญาค�ำ้ ประกันซึง่ กันและกัน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ด�ำเนินงานที่ SSI Teesside (จ�ำนวนเงิน 44,068 ล้านบาท) ที่รวม
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อยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาพคล่อง กระแส
เงิ น สด และภาระผู ก พั น ทางการเงิ น ทั้ ง หมดของกลุ ่ ม บริ ษั ท
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ไ ด้ ร วมการจั ด
ประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งอาจจ�ำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้

3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยน
นโยบายการบัญชีดังนี้





การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน

รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีใหม่ทกี่ ลุม่ บริษทั ถือ
ปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ง)
ดั ง นี้ ส� ำ หรั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่ น ที่ อ อกและ
ปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
ข) การบัญชีภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทก่ี จิ การได้รบั คืนหรือต้องจ่ายในอนาคต
ตามล�ำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับ
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่
ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้
อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ท)
กลุม่ บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลัง
ในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
3
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
1,265
1,272
1,315
1,186
1,178
1,245
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง
(1,125)
(1,126)
(1,197)
(1,097)
(1,089)
(1,157)
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
(98)
(100)
(85)
(88)
(88)
(88)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง
(1,223)
(1,226)
(1,282)
(1,186)
(1,178)
(1,245)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง
(39)
(46)
(33)
งบการเงินรวม
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
ก�ำไรส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)
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2555
(3)
3

0.00011
0.00011

(ล้านบาท)
(1)
1

0.00007
0.00007

2556

2555
(1)
1

-

0.00002
0.00002

-
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		 ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
		 ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
21 (ปรับปรุง 2552) เพือ่ เสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ทีใ่ ช้ในการ
รายงาน ซึ่ ง เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ พิ จ ารณาว่ า เป็ น สกุ ล เงิ น ในสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ก�ำหนดให้กิจการระบุสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศ
ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน และรายงานผลกระทบจาก
การแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง
2552) ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้ค�ำ
นิยามส�ำหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือ
จากสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
ผู้บริหารก�ำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
บริษทั เป็นสกุลเงินบาท ดังนัน้ การถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญ
ต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และก�ำไรสะสมของกลุ่มบริษัท
ง) การน�ำเสนอข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงาน
ด�ำเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกีย่ วกับการแสดงข้อมูลส่วนงาน
ด�ำเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป
กลุม่ บริษทั ได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินปี 2556 ของ
กลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นและ
ไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินหรือก�ำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 น�ำเสนอ
มุ ม มองของผู ้ บ ริ ห ารในการรายงานข้ อ มู ล ส่ ว นงาน จึ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน
ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มี
อ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและเพื่อ
จัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทน�ำเสนอ
ข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14
เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

การเปลี่ยนแปลงการน�ำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนงานนีไ้ ม่มผี ลกระทบทีม่ สี าระส�ำคัญต่อข้อมูลส่วนงานทีเ่ คยน�ำ
เสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

4

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบั ญ ชี ที่ น� ำ เสนอดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ ถื อ ปฏิ บั ติ
โดยสม�ำ่ เสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ยกเว้น
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 3 เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมประกอบด้ ว ยงบการเงิ น ของบริ ษั ท
บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า “กลุม่ บริษทั ”)
และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
		 การรวมธุรกิจ
กลุม่ บริษทั บันทึกบัญชีสำ� หรับการรวมธุรกิจตามวิธซี อื้
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบาย
ทางการเงินและการด�ำเนินงานของกิจการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์
จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ�ำนาจในการควบคุม
กลุ่มบริษัทต้องน�ำสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการ
พิจารณา วันทีซ่ อื้ กิจการคือวันทีอ่ ำ� นาจในการควบคุมนัน้ ได้ถกู โอน
ไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน
อ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซ่ อื้ โดยวัดจากมูลค่า
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า
ยุ ติ ธ รรม) ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ร ะบุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาซึ่ ง
วัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุม่ บริษทั ทัง้ นี้
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิด
ขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทน
โครงการของผูถ้ กู ซือ้ เมือ่ รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สนิ้ สุด
ความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุม่ บริษทั และผูถ้ กู ซือ้ ให้ใช้
ราคาที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุใน
สัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทนที่
โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
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หากมี ก ารออกโครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์
(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของ
ผู้ถูกซื้อถืออยู่ (โครงการผู้ถูกซื้อ) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต
ผูซ้ อื้ ต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการ
ท�ำงานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทน
ทีโ่ อนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรูเ้ ป็นผลตอบแทน
พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการ
รวมธุรกิจ รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ หากมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ ของกลุม่ บริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
		 บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่
บริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุมทั้งทาง
ตรงหรือทางอ้อมในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนิน
งานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท
ย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตาม
ความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น นโยบายเดี ย วกั น กั บ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมแม้วา่ การปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
		 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วน
ร่วมในการควบคุมการด�ำเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และ
ในการตัดสินใจทางการเงินและการปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันบันทึกในงบการ
เงินรวมโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธสี ว่ นได้เสียของบริษทั
ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท�ำรายการดังกล่าว
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งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก�ำไร
หรือขาดทุน และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของบริษทั ทีถ่ กู ลงทุนภาย
หลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับ
ของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ จนถึงวันที่
การมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญนัน้ สิน้ สุดลง เมือ่ ส่วนแบ่งผลขาดทุน
ที่กลุ่มบริษัทได้รับมีจ�ำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน
นัน้ มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุม่ บริษทั จะถูกทอนลงจน
เป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อช�ำระ
ภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน
		
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม
รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการ
เงินรวม ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการกับกิจการ
ทีค่ วบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีก่ ลุม่ บริษทั มีสว่ น
ได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด
รายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง แต่เท่าทีเ่ มือ่ ไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่างประเทศ
		 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละ
สกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนิน
งาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
แปลงค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการ
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่เกิดรายการ
		
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์แ ละหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่
เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ
แปลงค่ า เป็ น เงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า
บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป
เมือ่ มีการช�ำระหนีร้ ายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนีห้ รือ
เจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาด
หมายว่าจะมีแผนการช�ำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระ
เงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
รายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ และรั บ รู ้ ใ นก� ำ ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถกู น�ำมา
ใช้ เ พื่ อ จั ด การความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหา
เงินและกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
ไม่ได้มีไว้เพือ่ ค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ทไี่ ม่เข้าเงือ่ นไขการ
ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า
		 การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่จะมีในอนาคต
ก�ำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกใช้ในการ
ป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่า
จะเกิดขึน้ ในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่ารายการทีค่ าด
ไว้เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับการรับรู้
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วง
หน้าตามสัญญา
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ผลต่างทีเ่ กิดจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ รับรู้
และบั น ทึ ก โดยปรั บ ปรุ ง กั บ ดอกเบี้ ย จ่ า ยของเงิ น กู ้ ยื ม ที่ ไ ด้ รั บ
การป้องกันความเสีย่ งนัน้ ในกรณีของสัญญาซือ้ ขายอัตราดอกเบีย้
ล่วงหน้า จ�ำนวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�ำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็น

ก�ำไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุ
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นตัวเงินโดยการปรับปรุงกับดอกเบี้ย
รับหรือดอกเบี้ยจ่าย ในกรณีของสัญญาซื้ออัตราดอกเบี้ยชนิด
สามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวม
เป็นสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตัด
บัญชีเป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดประกอบด้ ว ย
ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้องช�ำระ
คื น เมื่ อ ทวงถามถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น ในงบ
กระแสเงินสด
(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้ง
หนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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 ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็น
หนี้สูญ
(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของวัตถุดิบประเภทสินแร่ค�ำนวณโดยใช้วิธี
เข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดบิ ประเภทเหล็กแท่งแบนค�ำนวณ
โดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก สินค้าส�ำเร็จรูปและลูกรีด (ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของอะไหล่และวัสดุ) ค�ำนวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือ
ต้นทุนอืน่ เพือ่ ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า
รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึง
ระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขาย
ได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นโดยประมาณ
ในการขาย
(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก
ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่ จ ะได้ รั บ คื น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการขายมากกว่ า มาจากการใช้
สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ต่ อ ไป จั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย
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สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่า
ด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม
หั ก ต้ น ทุ น ในการขาย ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม
สินทรัพย์ที่ยกเลิกน�ำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นอันดับแรก
แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตาม
สัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือและ
สินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการลด
มูลค่าในครั้งแรกและผลก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภาย
หลังรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ผลก�ำไรรับรูไ้ ม่เกินยอดผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุน
ส่ ว นการบั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ใน
งบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
		 การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมือ่ มีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงิน
สุทธิทไี่ ด้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือ
หุ้น จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่
ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
(ฌ) สัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทน
จากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้
เป็ น รายได้ โ ดยทั น ที แต่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก รั บ รู ้ เ ป็ น รายการรอ
ตัดบัญชีและทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์
และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�ำนวนเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่า
ที่จ ่ ายช�ำระจะปั นส่ วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ
ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้
ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่
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(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 การรับรู้และการวัดมูลค่า
		 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
		 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดิน อาคารและ
เครื่องจักรที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
ราคาทีต่ ใี หม่หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ ก�ำหนดจากการ
เกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่
หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมทีค่ ำ� นวณจากมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลัง
จากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา
ของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทกี่ จิ การก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์นนั้ อยูใ่ นสภาพที่
พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขน
ย้ า ย การบู ร ณะสถานที่ ตั้ ง ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละต้ น ทุ น การกู ้ ยื ม
นอกจากนี้ ต้นทุนอาจรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความ
เสี่ ย งกระแสเงิ น สดจากการซื้ อ ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ถูกโอนจากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซ์ อฟแวร์ซงึ่ ไม่สามารถท�ำงาน
ได้ โ ดยปราศจากลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟแวร์ นั้ น ให้ ถื อ ว่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟแวร์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ท่ า กั น ต้ อ งบั น ทึ ก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
จ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้
สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่ จ�ำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสม
		 สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยง
และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้
มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม
หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
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ทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�ำให้อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
		 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตี ร าคาใหม่ ด� ำ เนิ น การโดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการ
ประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่าง
อย่างเป็นสาระส�ำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์สว่ นทีต่ เี พิม่ ขึน้ จะบันทึกไปยังก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคา
สินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่
เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�ำไรหรือ
ขาดทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ช้ิ น เดี ย วกั น นั้ น แล้ ว ในกรณี ที่ มู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำหรับมูลค่าทีล่ ดลงเฉพาะจ�ำนวนทีล่ ดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ทเี่ คยบันทึกไว้ครัง้ ก่อนในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สิน
จะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและ
โอนโดยตรงไปปรับกับส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับสินทรัพย์ที่ตีราคา
ใหม่ที่ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ใหม่ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จะโอน

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ส่วนการผลิต
ส่วนงานผลิตถ่าน Coke
ส่วนงานผลิตเหล็ก
ส่วนการบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค
เรือลากจูง
โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน

โดยตรงไปก�ำไรสะสม ในกรณีทมี่ กี ารจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ คยตีราคา
ใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่ายจะโอน
โดยตรงไปยังก�ำไรสะสมและไม่รวมในการค�ำนวณก�ำไรหรือขาดทุน
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วน
หนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน
จะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		 ค่าเสื่อมราคา
ค่ า เสื่ อ มราคาค� ำ นวณจากมู ล ค่ า เสื่ อ มสภาพของ
รายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรื อ ต้ น ทุ น ในการเปลี่ ย นแทนอื่ น หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า คงเหลื อ
ของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี้

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 - 30 ปี
5 - 17 ปี
5 ปี
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ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทตี่ รี าคาใหม่ทไี่ ด้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม
2554 ค�ำนวณจากราคาทุนเดิม ส่วนสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่ได้มา
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2554 ค�ำนวณจากราคาของสินทรัพย์ทต่ี รี าคาใหม่
กลุ ่ ม บริ ษั ท ไม่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาส� ำ หรั บ ที่ ดิ น และ
สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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
เมื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต โดยรวมเป็ น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึง
ค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		 ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
จ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ตามระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนซึ่ ง ไม่ ร วมค่ า ความนิ ย ม
โดยเริม่ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมือ่ สินทรัพย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะ
ให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์สำ� หรับปีปจั จุบนั
และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

วิ ธี ก ารตั ด จ� ำ หน่ า ย ระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฏ) การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรั พ ย์ ต ามบั ญ ชี ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ การ
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้
รับคืน ส�ำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการ
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ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพย์เพิม่ ของสินทรัพย์ชนิ้ เดียวกันทีเ่ คยรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนจี้ ะรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้
เมือ่ มีการลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการ
เงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วน
ของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับ
ยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบ่ นั ทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุ น เป็ น ผลต่ า งระหว่ า งราคาทุ น ที่ ซื้ อ กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
		 การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้
จนกว่ า จะครบก� ำ หนดและลู ก หนี้ ที่ บั น ทึ ก โดยวิ ธี ร าคาทุ น
ตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ ในอนาคต คิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริง ส�ำหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
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
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใด
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สดรั บ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั้ เกีย่ วข้องด้วย
		 การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูก
กลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิม่ ขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คย
รับรู้ใ นก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก
โดยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ� ำ หน่ า ยและตราสารหนี้ ที่ จั ด ประเภทเป็ น
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หลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย การกลั บ รายการจะถู ก บั น ทึ ก ในก� ำ ไรหรื อ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารทุนทีจ่ ดั ประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ�ำหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรม
หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้
สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ ริม่ แรกและยอดหนีเ้ มือ่ ครบก�ำหนดไถ่ถอน
จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอน
ไปอีกกิจการหนึง่ แยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) และจะไม่มี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่าย
สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิน
จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยพนั ก งานในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ
ผูกพันสุทธิของกลุม่ บริษทั จากโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ถกู
ค� ำ นวณแยกต่ า งหากเป็ น รายโครงการจากการประมาณผล
ประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบัน
และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการ
ในอดี ต ที่ ยั ง ไม่ รั บ รู ้ แ ละมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ โ ครงการ
อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ได้รับการ

จัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่
ประมาณการไว้ เมือ่ มีการค�ำนวณผลของผลประโยชน์ของพนักงาน
ของกลุม่ บริษทั การรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์จำ� กัดเพียงยอดรวมของต้นทุน
ในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการ
สมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้น
ต�ำ่ ส�ำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุม่ บริษทั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
มี ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท ถ้ า ถู ก รั บ รู ้ ภ ายในระยะเวลาของโครงการ
หรือ การจ่ายช�ำระของหนี้สินของโครงการ
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์
สัดส่วนที่เ พิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เ กี่ยวข้องกับต้นทุนบริการ
ในอดี ต ของพนั ก งานรั บ รู ้ ใ นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรง
ตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด
ผลประโยชน์ทเี่ ป็นสิทธิขาดจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน
ทันที
กลุ ่ ม บริ ษั ท รั บ รู ้ ก� ำ ไรขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนด
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
		 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�ำนาญ เป็นผล
ประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบัน
และงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ได้รับการ
จัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้เคียง
กับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท โดยค�ำนวณตามวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่ม
บริ ษั ท แสดงเจตนาผู ก พั น อย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การเลิ ก จ้ า ง
และไม่มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
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ทัง้ การเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออก
จากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่
กลุม่ บริษทั เสนอให้มกี ารออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความเป็น
ไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้น และสามารถประมาณ
จ�ำนวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลด
กระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
นับจากวันที่รายงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น ของพนั ก งาน
วั ด มู ล ค่ า โดยมิ ไ ด้ คิ ด ลดกระแสเงิ น สดและรั บ รู ้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
เมื่อพนักงานท�ำงานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับ
การจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�ำไร หากกลุ่ม
บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่
จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพ่ นักงานได้ทำ� งานให้ในอดีตและ
ภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระ
หนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด
ทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงถึง
ภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้
สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
		 ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทและตามที่กฎหมาย
ที่ก�ำหนด
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบ
หรือก่อให้เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือ
ก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท
พึงได้รบั น้อยกว่าต้นทุนทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินการตามข้อผูกพันใน
สัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ สิน้ สุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิทคี่ าดว่าจะเกิด
ขึ้นเมื่อด�ำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า กลุ่มบริษัท
รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อยค่า ที่เกิด ขึ้น จากสิน ทรัพย์ที่ระบุไว้
ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
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(ด) รายได้
รายได้ ท่ี รั บ รู ้ ไ ม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และแสดงสุ ท ธิ
จากส่วนลดการค้า
		 การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั ส�ำคัญไปให้กบั
ผู้ซื้อแล้ว 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
ให้บริการนัน้ ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้
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
		 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑ์คงค้าง
		 ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็น
ตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุม่ บริษทั จะรับรูร้ ายได้ดว้ ยจ�ำนวน
เงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
(ต) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงิน
กู ้ ยื ม และประมาณการหนี้ สิ น ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเวลา
ที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขายขาดทุนจากมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน ขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนีก้ ารค้า)
และขาดทุนจากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(ถ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่า
ทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
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ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้อง
จ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
		 การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่า
ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วน
ประกอบหรือไม่ กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การใช้สนิ ทรัพย์ทมี่ ี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้
สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่
กลุ ่ ม บริ ษั ท แยกค่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ สั ญ ญาเช่ า และส่ ว นที่ เ ป็ น
องค์ ป ระกอบอื่ น โดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ น เกณฑ์ ใ นการแยก
หากกลุ ่ ม บริ ษั ท สรุ ป ว่ า เป็ น สั ญ ญาเช่ า การเงิ น แต่ ไ ม่ ส ามารถ
แบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวน
ทีจ่ า่ ย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีส้ นิ จะรับรูโ้ ดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน
เว้ น แต่ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการรวมธุ ร กิ จ
หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่าย
ช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปี
ที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี โดยใช้ อั ต ราภาษี ท่ี ป ระกาศใช้ ห รื อ ที่ ค าดว่ า
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บั น ทึ ก โดยค� ำ นวณจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินและจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป
นี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน
ในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อน
ถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สิน
ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษี
ที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษี
ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้
ตั้ ง ภาษี เ งิ น ได้ ค ้ า งจ่ า ยเพี ย งพอส� ำ หรั บ ภาษี เ งิ น ได้ ท่ี จ ะจ่ า ย
ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย
รวมถึ ง การตี ค วามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์
ในอดี ต การประเมิ น นี้ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานการประมาณการและ
ข้ อ สมมติ ฐ าน และอาจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยน
การตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี
เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ามารถหั ก กลบได้ เ มื่ อ กิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่ จ ะน� ำ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น มา
หักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้
ประเมิ น โดยหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ห น่ ว ยงานเดี ย วกั น ส� ำ หรั บ
หน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่าง
กันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายช�ำระหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และ
จ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ�ำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ดั ง กล่ า ว สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะถู ก ทบทวน
ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ธ) ก�ำไรต่อหุ้น
กลุม่ บริษทั แสดงก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและก�ำไรต่อหุน้
ปรั บ ลดส� ำ หรั บ หุ ้ น สามั ญ ก� ำ ไรต่ อ หุ ้ น ขั้ น พื้ น ฐานค� ำ นวณ
โดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท
ด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกจ�ำหน่ายระหว่างปี
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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ก� ำ ไรต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลดค� ำ นวณโดยการหารก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ของ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีป่ รับปรุงด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ที่ออกจ�ำหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด
และสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน

5

เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการ
เป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับกลุม่ บริษทั   หากกลุม่ บริษทั
มีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัท
มีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกัน
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

(น) รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของกลุม่ บริษทั (ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�ำเนินงาน
นั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

ชื่อกิจการ
บริษัท เครือสหวิริยา จำ�กัด
Vanomet Holding AG

ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี กั บ บริ ษั ท ย่ อ ย และกิ จ การที่ ค วบคุ ม
ร่วมกันได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10
ส�ำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีดังนี้

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.77 และ
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 18.72 และ
มีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.7 และ
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและ
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม

สวิตเซอร์แลนด์

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ไทย

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด

ไทย
ไทย

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)

ไทย

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำ�กัด

ไทย

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำ�กัด

ไทย

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำ�กัด

ไทย

บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ไทย
ไทย

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด

ไทย

บริษัท สห สเปเชียล สตีล จำ�กัด
บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด

ไทย
ไทย
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ชื่อกิจการ
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำ�กัด
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท ประจวบบางสะพาน จำ�กัด
บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำ�กัด
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำ�กัด
บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท บางปะกงการโยธา จำ�กัด
บริษัท สหโลจิสติกส์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
Sahaviriya Shipping Limited
Sahaviriya Shipping UK Limited
Vanomet AG
Vanomet Finance AG
Vanomet International AG
Vanomet Asia AG
Atlantic Steel AG
บริษัท สหบางปะกงสตีล จำ�กัด
บริษัท สหสตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาแคปปิตอลโฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำ�กัด
บริษัท เคพี แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท พิชัยเกษตรและที่ดิน จำ�กัด
บริษัท สห ลอง สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จำ�กัด

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ไทย
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ฮ่องกง
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
อังกฤษ
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
สวิตเซอร์แลนด์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
สวิตเซอร์แลนด์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
สวิตเซอร์แลนด์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
สวิตเซอร์แลนด์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
สวิตเซอร์แลนด์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน
บริษัทย่อย
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
รายงานประจำ�ปี 2556
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ชื่อกิจการ
บริษัท สหวิริยาออร์คิด จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน สุรศักดิ์เมืองชล จำ�กัด
บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จำ�กัด
บริษัท เอสเอ็มไอ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เอสเอ็มไอ โปรดักส์ จำ�กัด
บริษัท เอสเอสที บางปะกง จำ�กัด
บริษัท ทองเรียลเอสเตท จำ�กัด
บริษัท กฤษณา เรสซิเดนท์ จำ�กัด
บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สิน สาทร เหนือ-ใต้ จำ�กัด
บริษัท ประจวบ สตีล จำ�กัด
บริษัท ป้อมพระจุลสตีล จำ�กัด
บริษัท สห เอช-บีม จำ�กัด
บริษัท สหพาณิชย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอสวี นิททัน จำ�กัด
ผู้บริหารสำ�คัญ
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ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อม
ไทย
มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางอ้อม
ไทย
บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กลุม่ บริษทั (ไม่วา่ จะทำ�หน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อยและ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
การให้บริการท่าเรือ

การให้บริการอื่น
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น

ซื้อสินค้า

รับบริการอื่น

รับบริการท่าเรือ

ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้น
อยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�ำหนดราคา
ตามอัตราที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และ
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารและการให้ บ ริ ก ารงาน
ซ่อมบ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
 ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
 รายได้ จ ากการขายเศษวั ส ดุ ก� ำ หนดราคาขาย
ตามน�ำ้ หนักของเศษวัสดุตามอัตราทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
 รายได้ จ ากการส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บั ติ ง าน
ในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นไป
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
 รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�ำหนดราคา
ตามราคาและเงือ่ นไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้า
ทั่วไปส�ำหรับรายการประเภทเดียวกัน
 รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อย ส่วนหนึ่งถูกก�ำหนดโดยสูตรค�ำนวณราคา
ที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว
 ซื้อลูกรีด ก�ำหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
 ค่าบริการงานซ่อมบ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา
ซ่ อ มบ� ำ รุ ง ระยะยาวซึ่ ง อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นได้
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ


ค่ า บริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ก� ำ หนดราคาตามอั ต รา
ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและ  ค่ า บริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ก� ำ หนดราคาตามอั ต รา
บริหาร
ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึ้น
อยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ก� ำ หนด
ราคาตามอัตราที่ก�ำหนด โดยกระทรวงคมนาคม
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการ
ตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ�ำรุงก�ำหนดราคาตามสัญญา และเงื่อนไขทาง
การค้าทั่วไป
 ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
 รายได้จากขายเศษวัสดุก�ำหนดราคาขายตามน�้ำ
หนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
 รายได้ จ ากการส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารไปปฏิ บั ติ ง าน
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน
 รายการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก�ำหนดราคา
ตามราคาตลาด


ค่าขนส่งสินค้าก�ำหนดราคาตามน�้ำหนักของสินค้า
และระยะทางตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาขนส่ง
 ค่าเช่าคลังสินค้าก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
 ค่าบริการตัดเหล็กก�ำหนดราคาตามสัญญา
 ค่าเช่าที่พักพนักงานก�ำหนดราคาตามที่ตกลงกับ
ผู้ให้เช่าโดยก�ำหนดล่วงหน้าเป็นรายปี




ค่าขนส่งในประเทศก�ำหนดราคาตามน�้ำหนักของ
สินค้าและระยะทางตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา
ขนส่ง
 ค่าเช่าส�ำนักงานก�ำหนดราคาตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าที่พักพนักงานก�ำหนดราคาตามที่ตกลงกับ
ผู้ให้เช่าโดยก�ำหนดล่วงหน้าเป็นรายปี
 ค่าคอมมิชชั่นก�ำหนดราคาตามสัญญา
 ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก�ำหนดตาม
อัตราทีต่ กลงกันซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราตามท้องตลาด


รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
ซื้อสินค้าและบริการ
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
ซื้อสินค้าและบริการ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผู้บริหารสำ�คัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

งบการเงินรวม
2556
2555

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-

26,789,417
18,468
128,850
27,912

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

2,573,214
70,545
800,486
14,117
1,665

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

2,569,145
14,107
1,661

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

47,372,204
30,083
30,601,463
58,473
351,723
408,679

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

32,479,075
1,252,686
56,715
345,705
129,276

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

130,495
2,623
33
133,151

134,976
1,952
34
136,962

55,020
1,669
21
56,710

44,587
1,533
23
46,143

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงไว้ข้างต้น ไม่รวมรายการขาย
ทางอ้อมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทโดยผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 16,965 ล้านบาท (2555: จ�ำนวน 12,404
ล้านบาท) ซึ่งได้ถูกตัดรายการแล้วในงบการเงินรวม
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้การค้า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
Vanomet AG
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
(ส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบที่จัดหาแทน และเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินค้า)
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

10,473

10,284

421

-

1,978,862
1,978,010
524,879
9,887
4,502,111
4,502,111

1,931,019
1,880,286
709,443
4,385
4,535,417
(41,708)
4,493,709

1,978,862
1,978,010
3,957,293
3,957,293

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

-

-

2,371,008

-

-

-

7,544
1,762

801
-
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งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG (ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า)
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)
Sahaviriya Shipping UK
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำ�กัด
อื่นๆ
รวม
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

119,535
7

108,211
79

7

79

1,667,813
385,318
83,026
7,350
208
2,240
2,265,497

2,297,378
612
1,515
43
2,407,838

396,102
385,318
6,992
438
3,169,171

156,790
528
2
158,200

-

-

536

590

369,238
3,139

2,178

273

317

4,252
3,780
388

3,957
6,215
150

4,252
3,780
388

3,957
6,215
150

380,797

12,500

9,229

11,229
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งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ลูกหนี้ระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด
รวม

-

-

572,896
572,896

520,106
520,106

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำ�กัด

-

-

79,028
59,465
19,933

22,113
12,822
-

3,583,132
2,018
660
451
3,586,261

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

3,016,663
1,987
660
402
3,178,138

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

-

-

17,393
18,496

21,095
26,332

471,029
62

266,250
56

62

56

1,067,525
18,270
8,325
1,274
1,511
452
1,568,448

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

6,832
18,270
8,325
1,274
1,251
442
72,345

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

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด
อื่นๆ
รวม
เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Vanomet AG
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำ�กัด
บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง จำ�กัด
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
อื่นๆ
รวม
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อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด มียอดขายเหล็กแท่งแบนรวมทัง้ สิน้ เป็นจ�ำนวน
2,500,000 เมตริกตันต่อปี เมื่อรวมยอดขายกับกิจการอื่นด้วย
ด้วยราคาซึ่งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
โดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดทั่วไป สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2555 และสิ้นสุดสัญญา
ในเดือนเมษายน 2562 (หรือ 7 ปี) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถ
ออกจดหมายเป็นลักษณ์อกั ษรแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาได้

ในเดื อ นกั น ยายนปี 2555 บริ ษั ท ส่ ง หนั ง สื อ ชี้ แ จง
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 บริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า
Vanomet Holding AG (“Vanomet”) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่
ของบริษทั โดยมีจำ� นวนหุน้ รวม 2,801,063,841 หุน้ ทัง้ นี้ มีสดั ส่วน
การถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 15.32 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ร้ อ ยละ18.72) ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ จ� ำ หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมด
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นผ่าน
ผู้รับฝากทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศของ Vanomet
จ�ำนวนหลายราย

		 สัญญาใช้บริการท่าเทียบเรือ
บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
ยู เ ค จ� ำ กั ด ได้ ท� ำ สั ญ ญาเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ Redcar
Bulk Terminal Limited ซึง่ เป็นกิจการทีบ่ ริษทั ย่อยมีอำ� นาจควบคุม
ร่วมแห่งหนึ่งด้วยปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าขั้นต�่ำ  10
ล้ า นตั น ต่ อ ปี ด้ ว ยราคาซึ่ ง เป็ น อิ ส ระในลั ก ษณะของผู ้ ไ ม่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั น โดยอ้ า งอิ ง อั ต ราค่ า บริ ก ารในตลาดทั่ ว ไป
และบริษัทย่อยไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบริการนี้ได้

สั ญ ญาที่ มี ส าระส�ำคั ญ กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน		
		 สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน
		 บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญาซื้ อ เหล็ ก แท่ ง แบนกั บ บริ ษั ท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ด้วยปริมาณซือ้ ขัน้ ต�ำ 
่ 1,500,000
ตัน ต่อปี หรือในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีล

6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2556

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)
682
241,456
242,138

747
162,351
163,098

2556
600
104,373
104,973

2555
600
60,849
61,449

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

155,399
5,869
1,052
778
163,098

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)
115,547
122,648
3,880
63
242,138

2556
104,973
104,973

2555
61,449
61,449

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7

ลูกหนี้การค้า
หมายเหตุ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) สำ�หรับปี

5

งบการเงินรวม
2556
2555
4,502,111
889,888
5,391,999
(283,809)
5,108,190

(146,309)

(พันบาท)
4,535,417
1,732,669
6,268,086
(430,118)
5,837,968

146,309

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3,957,293
297,298
4,254,591
(283,809)
3,970,782

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

-

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4,335,630

4,125,842

3,957,293

3,811,295

153,811
6,032
6,638
4,502,111
4,502,111

216,888
96,224
96,463
4,535,417
(41,708)
4,493,709

3,957,293
3,957,293

3,811,295
3,811,295

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
2556
2555
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินวันครบกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

366,956

494,635

3,915

40,545

154,734
45,856
322,342
889,888
(283,809)
606,079
5,108,190

683,737
198,508
68,065
287,724
1,732,669
(388,410)
1,344,259
5,837,968

9,574
283,809
297,298
(283,809)
13,489
3,970,782

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 ถึง 120 วัน ลูกหนี้การค้าจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ ที่เกิน
วันครบก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือนได้รับช�ำระเงินแล้วภายหลังในเดือนมกราคม 2557 จ�ำนวน 23.5 ล้านบาท
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
อื่นๆ
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

4,348,338
734,293
292,679
13,128
3,561
5,391,999

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
4,192,484
4,254,591
795,759
1,237,844
41,999
6,268,086
4,254,591

4,135,649
4,135,649

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8

สินค้าคงเหลือ
หมายเหตุ

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการ
ส่งมอบกรรมสิทธิสนิ ค้าและการบริหาร
สินค้าระหว่างทาง

งบการเงินรวม
2556
2555
3,837,326
68,350
5,717,432
2,036,444

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
3,851,034
3,858,515
32,936
10,713,230
2,073,459
2,193,649
1,222,876

3,865,191
6,755,843
1,250,059

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

3,112,322
3,088,186
17,860,060
(472,504)
17,387,556

5,436,948
22,227,797
(613,154)
21,614,643

3,112,322
3,088,186
13,355,358
(255,323)
13,100,035

4,775,306
16,646,399
(345,491)
16,300,908

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ
ที่ดำ�รงตามคำ�สั่งหรือจำ�นองเพื่อ
ค�้ำประกันหนี้สิน

12,454,903

14,181,237

8,978,731

10,472,735

งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ
ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

69,920,137
(155,156)
69,764,981

72,957,665
(692,941)
72,264,724

43,124,851
(90,168)
43,034,683

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
24,080,276
12,534,552
3,680,516
11,545,724

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

27,760,792

24,080,276

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2556 2555
(ร้อยละ)

204,000

204,000

2555

ในระหว่างปี 2556 ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยใช้วิธีการมูลค่ายุติธรรมสุทธิต้นทุนในการจ�ำหน่าย

ณ 31 ธันวาคม 2556 หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 556,999 หุ้น (2555: 480,736 หุ้น) ได้จ�ำน�ำไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 120.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

75,000

75,000
- 27,481,792 23,801,276
- 27,760,792 24,080,276

-

2556

-

2555
(พันบาท)

-

2556

-

2555

75,000
75,000
75,000
75,000
GBP 557 GBP 480.7
ล้าน
ล้าน 27,481,792 23,801,276
27,760,792 24,080,276

204,000

2556

ราคาทุน-สุทธิ

-

400,000

2555

การด้อยค่า

204,000

400,000

2556

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

บริษัทย่อย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด บริการท่าเรือน�้ำลึกและ
บริการขนถ่ายสินค้า
สำ�หรับเรือเดินทะเล
51.00 51.00
บริษัท เวสท์โคสท์
บริการซ่อมบำ�รุง
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
99.99 99.99
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
100.00 100.00
ยูเค จำ�กัด
ประเภทเหล็กแท่งแบน
รวม

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
ราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

128,850

60,000

68,850

2556

92,700

82,500

10,200

2555

เงินปันผลรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

10 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
4,683,314
3,159,668
-

ณ วันที่ 1 มกราคม
การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
อื่นๆ

3,499,196
159,662
250,730
(70,297)

(988)
(1,183,130)

-

(1,343,129)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,839,291

3,499,196

3,159,668

3,159,668

ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั ได้ลงนามในข้อตกลงหุน้ ส่วน
ธุรกิจกับ JFE และ MISI ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้ร่วมลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน (บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จ�ำกัด (มหาชน)) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะขายหุ้นทุนของ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ออกไปบางส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
จ�ำนวน 1,183 ล้านบาท และ 1,343 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นส่วนที่จะขายออก
ไปดั ง กล่ า วนั้ น ได้ แ สดงไว้ ภ ายใต้ “ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขาย”
และถูกวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้ว
ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการ
ขายหุ้นในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้แก่
JFE และ MISI และได้รับเงินเป็นจ�ำนวนรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 1,568 ล้านบาท) โดยมีก�ำไรจากการขายเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�ำนวน 363 ล้านบาท และ 225
ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล�ำดับ
โดยภายหลังจากท�ำรายการดังกล่าว บริษัทคงเหลือสัดส่วนการ
ลงทุนในบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 35.19

4,502,797
-

ในปี 2556 กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันแห่งหนึง่ ของบริษทั
ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์
กลุ่มบริษัทได้รับรู้การตีราคาดังกล่าวในบัญชี “เงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน” พร้อมส่วนเกินจากการตีราคาจ�ำนวน 160
ล้านบาท ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของและแสดงเป็นรายการ  
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือน ตุลาคม 2556 ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้น
ละ 4.5 บาท ท�ำให้ทนุ จดทะเบียนจากเดิมจ�ำนวน 10,703 ล้านบาท
ลดเหลือทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4,816.3 ล้านบาท โดยบริษัทยังคง
สัดส่วนความเป็นเจ้าของในสัดส่วนคงเดิมที่ร้อยละ 35.19
เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับ
แต่ละปี มีดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

169

170
2556

2555

ทุนชำ�ระแล้ว
2556

2555

2556

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

- 726,653 715,918
- 3,522,328 3,499,196

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ�ำน�ำหุ้นสามัญทั้งหมดในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (Redcar Bulk Terminal Limited) ไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ Redcar Bulk Terminal Limited ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตามล�ำดับ

( * ) รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

- 2,795,675 2,783,278

ส่วนได้เสีย-สุทธิ
จากการด้อยค่า
2556
2555

-

2555

การด้อยค่า

2555
2556
(พันบาท)

ส่วนได้เสีย

กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
ถือหุ้นทางตรง
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตและจำ�หน่าย
ไทย จำ�กัด (มหาชน) เหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน
35.19 50.15 (*) 4,816,350 10,703,000 3,817,962 3,817,962 2,795,675 2,783,278
ถือหุ้นทางอ้อม
Redcar Bulk Terminal บริการท่าเรือน�้ำลึก
Limited
และบริการขน
ถ่ายสินค้า
GBP 26.5 GBP 26.5
ส�ำหรับ
50.00 50.00
ล้าน
ล้าน 767,624 767,624 726,653 715,918
เรือเดินทะเล
รวม
4,585,586 4,585,586 3,522,328 3,499,196

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2556 2555
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2556

-

-

2555

เงินปันผลรับ

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2555

2556

2555

ทุนชำ�ระแล้ว
2556

2555

ราคาทุน

3,817,962 3,817,962

35.19 50.15(*) 4,816,350 10,703,000 3,817,962 3,817,962

(ร้อยละ)

2556

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ

(*) รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

รวม

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ผลิตและจำ�หน่ายเหล็ก
จำ�กัด (มหาชน)
แผ่นรีดเย็นชนิดม้วน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

658,294

658,294

2556

2555

ราคาทุน-สุทธิ
จากการด้อยค่า

658,924 3,159,668 3,159,668

658,294 3,159,668 3,159,668

(พันบาท)

2556

การด้อยค่า
2556

-

-

2555

เงินปันผลรับ

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

50.15 (*)
50.00

35.19
50.00

1,572,120
276,274
1,848,394

1,122,965
485,002
1,607,967

สินทรัพย์
หมุนเวียน

5,837,659
646,828
6,484,487

3,230,590
627,852
3,858,442

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

7,409,779
923,102
8,332,881

4,353,555
1,112,854
5,466,409

1,792,563
124,353
1,916,916

999,844
165,980
1,165,824

สินทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียน

728,335
85,701
814,036

506,408
6,928
513,336

หนี้สินไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

(*) รวมหุ้นในส่วนที่บริษัทถือหุ้นและส่วนที่จะขายออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้แสดงไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ปี 2555
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน)
Redcar Bulk Terminal Limited
รวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ปี 2556
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน)
Redcar Bulk Terminal Limited
รวม

สัดส่วนความ
เป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)

2,520,898
210,054
2,730,952

1,506,252
172,909
1,679,161

หนี้สินรวม

7,370,321
474,697
7,845,018

4,162,751
654,173
4,816,924

รายได้รวม

7,425,901
420,105
7,846,006

4,287,678
278,516
4,566,194

(55,580)
54,592
(988)

(124,927)
375,657
250,730

ค่าใช้จ่ายรวม กำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียโดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุงตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท
ตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียที่มีใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันตามส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่ม
บริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
- จากรายจ่ายฝ่ายทุน

- จากสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซื้อวัตถุดิบ

2556

2555

20 ล้านบาท

21 ล้านบาท และ
2 ล้านเหรียญสหรัฐ

12 ล้านบาท
0.18 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 86 ล้านเยนญี่ปุ่น
11 ล้านบาท
17 ล้านบาท
และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น

32 ล้านบาท
0.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 142 ล้านเยนญี่ปุ่น
15 ล้านบาท
31 ล้านบาท
4 ล้านเหรียญสหรัฐ
และ 0.75 ล้านเยนญี่ปุ่น

ในปี 2556 ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า โดยมีสมมติฐานตามวิธีการ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิจากต้นทุนในการจ�ำหน่าย

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด
รวม

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด
รวม

3.70

3.70

3.70

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2556
2555
(ร้อยละ)

3.70

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
2556
2555
(ร้อยละ)

2,206,900 2,206,900

ทุนชำ�ระแล้ว
2556
2555

2,206,900 2,206,900

ทุนชำ�ระแล้ว
2556
2555

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000
294,000

การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000
294,000

งบการเงินเฉพาะ
ราคาทุน
การด้อยค่า
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)

294,000
294,000

ราคาทุน
2556
2555

งบการเงินรวม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

ราคาทุน-สุทธิ
2556
2555

-

ราคาทุน-สุทธิ
2556
2555

-

-

-

เงินปันผลรับ
2556
2555

-

เงินปันผลรับ
2556
2555

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคาร
เครื่องจักร เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โรงงานและ เครื่องมือ ติดตั้งและ
ระหว่าง
ที่ดิน
สำ�นักงาน และอุปกรณ์ เครื่องใช้
ก่อสร้างและ
โรงงาน
สำ�นักงาน
ติดตั้ง
(พันบาท)
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
2,978,255 3,423,236 36,841,372
เพิ่มขึ้น
1,113 611,906
โอน
4,005
6,719 23,743,440
จำ�หน่าย
(643)
(3,695) (330,747)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
(43,288) 158,222 (1,307,349)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
2,938,329 3,585,595 59,558,622
เพิ่มขึ้น
127
92,118
โอน
87,566 2,174,116
จำ�หน่าย
(4,260)
ตีราคาใหม่
(51,106) (716,273) 566,098
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
89,141
36,528 2,345,980
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2,976,364 2,993,543 64,732,674

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

รวม

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

70,878 (1,121,537)

191,273
18,234
6,316
(5,729)
-

82,369 1,998,821 68,355,009
14,643 580,750 705,872
- (2,238,621)
29,377
(396)
- (10,385)
- (201,281)

210,094

96,616

21,648 2,493,297
362,598 71,371,889

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคาร
เครื่องจักร
เครื่อง ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โรงงานและ เครื่องมือ ตกแต่ง ติด
ระหว่าง
ที่ดิน
สำ�นักงาน และอุปกรณ์ ตั้งและ
ก่อสร้างและ
โรงงาน
เครื่องใช้
ติดตั้ง
สำ�นักงาน

รวม

(พันบาท)
ค่าเสือ่ มราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม
จำ�หน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม
ตีราคาใหม่
จำ�หน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

176
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

685,208 2,189,924 11,195,301
6,560 107,584 1,794,173

152,416
15,786

61,334
7,790

- 14,284,183
- 1,931,893

146
(643)

57,000
(1,660)

311,115
(37,902)

(13,821)

(8,211)

-

368,261
(62,237)

-

(2,297)

(26,149)

-

-

-

(28,446)

691,271 2,350,551 13,236,538
6,054 115,582 2,250,348

154,381
16,503

60,913
8,915

(3,045)
(42,400)
-

351,536
157,682
(3,829)

(5,605)

(396)

2,293 215,188
651,880 1,853,292 16,207,463

165,279

69,432

19,543
(634,677)
-

- 16,493,654
- 2,397,402
-

368,034
(519,395)
(9,830)

- 217,481
- 18,947,346

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
ที่ดินและ
อาคาร
เครื่องจักร
เครื่อง ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โรงงานและ เครื่องมือ ตกแต่ง ติด
ระหว่าง
ที่ดิน
สำ�นักงาน และอุปกรณ์ ตั้งและ
ก่อสร้างและ
โรงงาน
เครื่องใช้
ติดตั้ง
สำ�นักงาน
(พันบาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,293,047
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ
2,293,047
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,247,058
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ
2,247,058
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,324,484
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่าซื้อ
2,324,484

รวม

1,233,312 25,626,664

38,643

8,801 20,914,009 50,114,476

19,407
1,233,312 25,646,071

116
38,759

14,669
34,192
23,470 20,914,009 50,148,668

1,235,044 46,022,304

36,851

5,576 1,998,821 51,545,654

- 299,780
1,235,044 46,322,084

41
36,892

15,880
- 315,701
21,456 1,998,821 51,861,355

1,140,251 48,205,254

44,815

11,142

362,598 52,088,544

- 319,957
1,140,251 48,525,211

44,815

16,042
27,184

- 335,999
362,598 52,424,543

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 729 ล้านบาท (2555: 839 ล้านบาท)
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จ�ำนวน 58 ล้านบาท (2555: 52 ล้านบาท) มี
อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 4.8 ถึง 4.9 ต่อปี (2555: 4.8 ถึง 4.9 ต่อปี)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
อาคาร
เครื่องจักร
เครื่อง ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โรงงานและ เครื่องมือ ตกแต่ง ติด
ระหว่าง
ที่ดิน
สำ�นักงาน และอุปกรณ์ ตั้งและ
ก่อสร้างและ
โรงงาน
เครื่องใช้
ติดตั้ง
สำ�นักงาน
(พันบาท)
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
1,054,553 2,948,184 25,144,504
เพิ่มขึ้น
942
46,412
โอน
1,580
6,329
54,729
จำ�หน่าย
- (18,378)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
1,056,133 2,955,455 25,227,267
เพิ่มขึ้น
62,065
โอน
5,255
22,000
จำ�หน่าย
(819)
ตีราคาใหม่
(48,552) (716,858) 791,165
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1,007,581 2,243,852 26,101,678
ค่าเสือ่ มราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม
ตีราคาใหม่
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

รวม

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

60,661
4,396
(4,747)

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

159,926
16,192
3,277
(5,225)
174,170

60,310
10,067
70,377

166,709 29,625,800
14,784 103,108
(79,666) (49,134)
(6,044)
25,755
101,827 29,699,485

124,404
12,180

41,445
6,215

- 11,944,856
- 612,630

281,017
(6,581)

(6,019)

(4,747)

-

378,436 2,252,319 10,072,091
1,159
91,987 516,905

130,565
13,287

42,913
6,939

- 12,876,324
- 630,277

63
17,672 322,242
(40,746) (639,555) 326,801
(462)
338,912 1,722,423 11,237,577

(5,109)
138,743

49,852

- 339,977
- (353,500)
(5,571)
- 13,487,507

375,217 2,105,055 9,298,735
3,219
92,096 498,920
-

55,168
-

336,185
(17,347)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและ
เครื่อง ยานพาหนะ สินทรัพย์
อาคาร
เครื่องจักร
ส่วนปรับปรุง โรงงานและ เครื่องมือ ตกแต่ง ติด
ระหว่าง
ที่ดิน
ก่อสร้างและ
สำ�นักงาน และอุปกรณ์ ตั้งและ
เครื่องใช้
ติดตั้ง
โรงงาน
ส�ำนักงาน
(พันบาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

รวม

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 17,498,909
14,669
95,252 17,513,578

677,697
677,697

703,136 15,155,176
703,136 15,155,176

29,361
29,361

4,627
12,770
17,397

166,709 16,736,706
12,770
166,709 16,749,476

668,669
668,669

521,429 14,864,101
521,429 14,864,101

35,427
35,427

4,483
16,042
20,525

101,827 16,195,936
16,042
101,827 16,211,978

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ
อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง ได้ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม จ� ำ นวนแล้ ว
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 647
ล้านบาท (2555: 624 ล้านบาท)
ในเดือนตุลาคมปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้เคยออก
ประกาศฉบับที่ 25/2549 อนุญาตให้กิจการที่ใช้วิธีตีราคาใหม่
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนโดยให้ใช้ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์แทนจ�ำนวนที่ตีราคา

ใหม่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก�ำหนดให้รับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น
ในก�ำไรหรือขาดทุน ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้กิจการสามารถใช้วิธีที่เคยถือ
ปฏิบัติก่อนหน้านี้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 5 ปี กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่
จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาจะ
ค�ำนวณจากมูลค่าที่ตีราคาใหม่ ก�ำไรสุทธิ และก�ำไรต่อหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
กำ�ไรสำ�หรับปีลดลง (พันบาท)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท ต่อหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดลดลง (บาท ต่อหุ้น)
ในเดือนธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินราคาเพือ่ ประเมินราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ใหม่
การประเมินราคาดังกล่าวได้แล้วเสร็จในระหว่างไตรมาสที่หนึ่ง
ของปี 2556 ทั้งนี้ การประเมินราคามีวิธีใน การตีราคาใหม่ดังนี้
1) วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บยอดขาย ซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
ยอดขายล่าสุดและรายการของสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้ส�ำหรับ
- ที่ดิน
2) วิ ธี ร าคาทุ น ซึ่ ง พิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
หรือเปลี่ยนแทนสินทรัพย์หักการเสื่อมสภาพทางกายภาพและ
การใช้งานและการเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจและ/หรือการท�ำงาน
ส�ำหรับ
- ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และ
- เครื่องจักรและอุปกรณ์

2556
360,965
0.012
0.012

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555
368,261
0.019
0.019

2556
333,932
0.011
0.011

2555
336,185
0.018
0.018

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เป็น จ�ำนวนเงิน 12.7 ล้านบาท
(2555:ไม่ม)ี และกลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น
จ�ำนวน 1.7 ล้านบาท (2555: 2.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้จดจ�ำนอง/
จ�ำน�ำสินทรัพย์จ�ำนวนประมาณ 51,412 ล้านบาท (2555:50,901
ล้านบาท) บริษัท 16,051 ล้านบาท (2555:16,169 ล้านบาท)
เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำ
ประกันไฟฟ้า จัดตั้งท�ำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า ตามที่อธิบาย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
ในปี 2556 ผูบ้ ริหารทดสอบการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ามูลค่าของบริษัทย่อยดังกล่าวครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนซึ่งก�ำหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุน
ในการขาย

13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
2556

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

หนี้สิน
2555

(พันบาท)

2556

2555

1,662,963
(1,659,694)

8,658
(8,535)

(2,924,427)
1,659,694

(3,199,689)
8,535

3,269

123

(1,264,733)

(3,191,154)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2556

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สิน
2555

(พันบาท)

-

-

2556

2555

(1,185,703)

(1,177,847)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อส่วนทุนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลี่ยน

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2556

(พันบาท)

444
9
8,205

201
721
890

-

-

444
201
730
9,095

8,658

1,547,658
1,549,470

-

104,835
104,835

1,652,493
1,662,963

(91)
(3,181,802)
(14,874)
(2,922)
(3,199,689)

(58)
378,221
1,018
379,181

8,742
8,742

(112,661)
(112,661)

(149)
(2,907,500)
(14,874)
(1,904)
(2,924,427)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำหรับค่าเผื่อส่วนทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ Capital Allowance Act 2001 ภายใต้กฏหมายของสหราชอาณาจักร เป็นจ�ำนวน
ไม่เกินหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีอยู่

รายงานประจำ�ปี 2556
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
รวม

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลี่ยน

(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2555

39
7,531
7,570

444
(30)
674
1,088

-

-

444
9
8,205
8,658

(95)
(3,925,772)
(14,874)
(3,577)
(3,944,318)

5
590,789
655
591,449

74,595
74,595

78,586
78,586

(90)
(3,181,802)
(14,874)
(2,922)
(3,199,688)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม
2556

กำ�ไรหรือขาดทุน

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2556

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1,162,973)
(14,874)

547
-

(8,403)
-

(1,170,829)
(14,874)

รวม

(1,177,847)

547

(8,403)

(1,185,703)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม
2555

กำ�ไรหรือขาดทุน

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2555

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1,230,210)
(14,874)

-

67,237
-

(1,162,973)
(14,874)

รวม

(1,245,084)

-

67,237

(1,177,847)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชั่วคราว
- ยอดขาดทุนยกไป
หนี้สินภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชั่วคราว
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)

2556

2555

419,308
4,700,335

490,480
4,919,472

364,930
1,211,977

438,120
1,177,888

(9,968)

(17,641)

(9,968)

(17,641)

5,109,675

5,392,311

1,566,939

1,598,367

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2556
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14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�ำหนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึ่งปี
รวม
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม
รวมหนี้สิน

18

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)

2556

2555

281,231

-

-

-

21,607,371

25,308,703

11,693,814

16,122,283

1,924,004

4,563,773

1,811,783

2,207,073

49,845

46,848

-

-

6,896
23,869,347

4,966
29,924,290

5,212
13,510,809

3,963
18,333,319

27,879,311
149
161,063
6,242
28,046,765
51,916,112

20,424,804
1,317,709
210,908
3,407
21,956,828
51,881,118

12,057,875
149
4,314
12,062,338
25,573,147

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

หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ซึ่ ง ไม่ ร วมหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ แสดงตามระยะเวลา
ครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี
รวม
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23,812,605
18,766,351
9,113,109
51,692,065

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

(พันบาท)
29,872,476 13,505,597
20,501,253
8,303,259
1,241,260
3,754,766
51,614,989 25,563,622

2555
18,329,356
8,854,271
528,506
27,712,133

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน
สินค้าคงเหลือ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

51,411,732

(พันบาท)
50,901,491
16,050,520

16,169,419

24,527,929
12,454,903
88,394,564

24,517,194
14,181,237
89,599,922

23,801,276
10,472,735
50,443,430

27,481,792
8,978,731
52,511,043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
14.1 วงเงินกู้ส�ำหรับบริษัท จ�ำนวน 23,900 ล้านบาท สัญญาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เงินกู้ยืมที่ได้รับ

ข้อตกลงหลัก / เงื่อนไขอื่น

ผู้ให้กู้ยืม ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

ข้อตกลงหลัก

เงินกู้ ก วงเงิน 6,200 ล้านบาท
 เงิ น กู ้ ยื ม สกุ ล บาท ส่ ว นหนึ่ ง ใช้ ใ นการซื้ อ โรงงานถลุ ง เหล็ ก
และต้นทุนในการจัดการบริษัท และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนทั่วไป
อัตราดอกเบีย้ อิงกับ MLR และเงินกูม้ อี ายุ 7 ปี แต่ได้รบั การขยาย
ระยะเวลาไปอีก 3 ปี
 จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือน นับจากเดือนหลังจากเบิกเงิน
กู้ครั้งแรก (วันที่ 23 มีนาคม 2554)

1) ต้องด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (รวม) ไม่เกิน 2:1 ส�ำหรับ ปี 2554
และ 2555 (1.5:1 ส�ำหรับปีต่อไป)
2) ต้องด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้อย่างน้อย
1.2:1 โดยค�ำนวณทุกไตรมาส ตัง้ แต่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
3) การจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ควบรวมและซื้อกิจการอื่น และการจ่าย
เงินปันผล

เงินกู้ ข วงเงิน 5,700 ล้านบาท
 เงินกู้ยืมสกุลบาท เพื่อการช�ำระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคาร
พาณิชย์หลายแห่ง
 อัตราดอกเบีย
้ อิงกับ MLR และเงินกูม้ อี ายุ 7 ปี แต่ได้รบั การขยาย
ระยะเวลาไปอีก 2 ปี
 จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 3 เดือน นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้
ครั้งแรก (วันที่ 16 มีนาคม 2554)

เงื่อนไขอื่น





ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�ำหนดตามสัญญา
การรักษาโครงสร้างส่วนของผูถ้ อื หุน้ และคงสภาพเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
หนังสือค�้ำประกันเงินกู้โดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในไตรมาสที่สามปี
2556 การค�ำ้ ประกันได้ขยายให้รวมถึงภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
ของบริษัท

เงินกู้ ค วงเงิน 12,000 ล้านบาท
 เงินกูย
้ มื เพือ่ การช�ำระคืนเงินกูย้ มื เดิมของธนาคารพาณิชย์หลาย
แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อใช้การด�ำเนินงานทั่วไปของบริษัท (เงินกู้
ยืมระยะสั้นสูงสุด 2,000 ล้านบาท)
 อัตราดอกเบี้ยค�ำนวณจากอัตราขั้นต�่ำของ MLR หรืออัตราใน
ตลาดเงินบวกส่วนเพิ่ม

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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14.2 วงเงินกู้ส�ำหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำนวน 790 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินกู้ยืมที่ได้รับ
ผู้ให้กู้ยืม ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

ข้อตกลงหลัก
ข้อตกลงหลัก

เงินกู้ ก วงเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
1) ต้องด�ำรงอัตราส่วนเงินกูย้ มื ระยะยาวต่อก�ำไรก่อนดอกเบีย้ และ
 เงินกูย
้ มื สกุลเหรียญสหรัฐ เพือ่ ใช้ในการซือ้ โรงงานถลุงเหล็กและ
ภาษีเงินได้ (รวม) ไม่เกิน 2.5:1 ส�ำหรับปี 2556 (2.0:1 ส�ำหรับ
ลงทุนใน Redcar Bulk Terminal Limited
ปีต่อไป)
 ช�ำระคืนภายใน 5 ปี ถึง 7 ปี แต่ได้รับการขยายระยะเวลาไป 2) ต้องด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ อย่างน้อย 1.2:1
อีก 2 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือน นับจากเดือนหลังจาก
(ส�ำหรับงวด 27 เดือน หลังจากเบิกวงเงินกู้ ก ครัง้ แรกจนถึงวัน
เบิกเงินกู้ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554)
ครบก�ำหนด ส�ำหรับ เงินกู้ ก)
3) ต้องด�ำรงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน.
เงินกู้ ข วงเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างน้อย 1:1 ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
 เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและต้นทุน 4) การก�ำหนดให้ผใู้ ห้กย
ู้ มื ต้องให้ความเห็นชอบในการขอนุญาตใน
เริ่มแรก
กรณีมกี ารควบรวมกิจการ การซือ้ กิจการและการเปลีย่ นแปลงใน
 ช�ำระคืนภายใน 7 ปี แต่ได้รับการขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี
โครงสร้างการซื้อหุ้น
จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือนนับจากเดือนหลังจากเบิกเงิน 5) ค่าธรรมเนียมภาระผูกพันเงินกู้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงินและ
กู้ ก ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ก�ำหนด
6) วงเงินทั้งหมดค�้ำประกันโดยบริษัท
เงินกู้ ค วงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
7) เฉพาะเงินกูย้ มื หมุนเวียนทีไ่ ด้รบั มาเพิม่ เติมในปี 2555 จ�ำนวนเงิน
 เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
100 ล้านเหรียญสหรัฐ ค�้ำประกันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ช�ำระคืนภายใน 7 ปี ส�ำหรับ ค.1 และ 4 ปี ส�ำหรับ ค.2 แต่ได้รับ
ของบริษทั
การขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก 27 เดือน 8) เงื่อนไขภายหลังของการแก้ไขสัญญากู้ยืมนี้คือการด�ำเนินการ
นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้ ก ครั้งแรก (24 มีนาคม 2554)
ตามแผนการจัดการสภาพคล่องส่วนเพิม่ ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2555 และบริษทั ลงทุนเพิม่ ในบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
ต่อมาได้รบั การขยายเวลาวันจ่ายคืนเงินต้นครัง้ แรกทัง้ ของ
จ�ำกัด จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวันที่
เงินกู้ ก เงินกู้ ข และเงินกู้ ค ออกไปเป็นเดือนธันวาคม 2557
31 กรกฎาคม 2555
เงินกู้ยืมหมุนเวียน 1 วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรกให้กับ
การซื้อโรงงานถลุงเหล็ก เลตเตอร์ออฟเครดิตของรายจ่ายฝ่าย
ทุน ต้นทุนเริ่มแรก และวัตถุประสงค์ในการบริหารงานทั่วไป
 จ่ายช�ำระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมหมุนเวียน 2 วงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
 เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อการบริหารงานทั่วไป
 จ่ายช�ำระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�ำระดอกเบี้ย
 เงินกู้ยืมหมุนเวียนนี้มีอายุวงเงิน 6 เดือน นับจากเบิกเงินกู้ครั้ง
แรก (30 เมษายน 2555) ต่อมาภายหลังได้รับการขยายระยะ
เวลาต่อไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ทัง้ หมด คืออัตราดอกเบีย้ LIBOR
บวกส่วนเพิ่ม
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14.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับเงินต้น จ�ำนวนเงิน
5,547 ล้านบาท ภายใต้สญ
ั ญานี้ บริษทั มีภาระทีจ่ ะต้องแลกเปลีย่ น
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจาก อัตราลอยตัว MLR เป็นอัตราคงที่
ร้ อ ยละ 7.835 ถึ ง ร้ อ ยละ 7.9 สั ญ ญานี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่
30 มิถุนายน 2554 ถึง 31 มีนาคม 2557
14.4 เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท
นอกเหนือจากเงินกูย้ มื ข้างต้น กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท
ค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำน�ำวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทและส�ำหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภทระยะสั้นและ
ระยะยาวจะมีหลักประกันเพิม่ ด้วยการ จดจ�ำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย
สินทรัพย์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทต้องปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขบางประการตามที่ระบุในสัญ ญาเงิน กู้ เช่น การด�ำรง
อัตราส่วนทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย เงินเบิก
เกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของ บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนองทีด่ นิ
พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกัน
ภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค�้ำประกัน
โดยการจดจ� ำ นอง/จ� ำ น� ำ  ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เครื่ อ งจั ก ร
และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็น
หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ และส�ำหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมทั้งประเภท
ระยะสัน้ และระยะยาวยังมีหลักประกันเพิม่ ในการจ�ำน�ำวัตถุดบิ และ
สินค้าส�ำเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทด้วย ภายใต้สัญญาเงินกู้
ยืมนีบ้ ริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา
เงินกู้ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน การด�ำรงสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด และบริษัท เวสท์
โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัดตามอัตราที่ระบุในสัญญา การจ�ำกัด
จ�ำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี การห้ามบริษัท
น�ำหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุนไปจ�ำน�ำหรือก่อ
ให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็นต้น ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่สามปี
2556 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด ได้จ่าย
ช�ำระครบจ�ำนวนแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องด�ำรงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด

อยู่ระหว่างด�ำเนินการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน
กับทางธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่ง
ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 354 ล้านบาท และบริษัทมีวงเงิน
สิ น เชื่ อ ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด้ เ บิ ก ใช้ เ ป็ น จ� ำ นวนเงิ น รวม 201 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2555: ส�ำหรับกลุ่มบริษัทมี 294 ล้านบาท และ
40 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ส�ำหรับบริษัทมี 38 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และ
บริษัทไม่ได้จ่ายเงินต้นที่ถึงก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 136 ล้านบาท
ที่ ก� ำ หนดไว้ กั บ สถาบั น การเงิ น ผู ้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ อย่ า งไรก็ ต าม
การผิดเงื่อนไขได้รับการผ่อนผันให้กับบริษัทและ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ส�ำหรับการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว
นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2555 บริษัทและบริษัทสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด จ�ำต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เพือ่ การ
ด�ำเนินงานโรงงาน SSI Teesside ประกอบกับสภาพคล่องของ
บริษัทต�่ำกว่าที่คาดการณ์อันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาวะตลาดค้า
เหล็กซบเซาในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากมหา
อุทกภัยในประเทศไทย อีกทั้งมีธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนแจ้ง
ความประสงค์ลดหรือถอนวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้นและราคา
ตลาดเหล็กของโลกผันผวนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทด�ำรง
รักษาสภาพคล่องไว้และเป็นการปฏิบตั ติ ามค�ำเสนอของธนาคารผู้
ให้ เ งิ น กู ้ ร ะยะยาว บริ ษั ท จึ ง ด� ำ เนิ น การชี้ แ จงและเจรจากั บ
กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อขอด�ำรงวงเงินกู้ยืมและ
ผ่อนผันระยะเวลาช�ำระเงินกู้ยืมหมุนเวียน
ในปี 2556 บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้ของบริษัทกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืม
ระยะสั้นและธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทุกรายจ�ำนวน 8 ราย
โดยธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมทุกราย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ระหว่างเจ้าหนี้ (Intercreditor Memorandum of Understanding)
กับบริษัท และธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทจ�ำนวน
5 ราย ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้
(Loan Rescheduling Agreement) เรียบร้อยแล้ว สาระส�ำคัญ
ของการปรับปรุงระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้มีดังนี้
ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน 5 ราย คิดเป็นมูลหนี้
รวมประมาณ 4,486.4 ล้านบาท ตกลงที่จะเปลี่ยนสถานะวงเงินกู้
จากเงินกูย้ มื เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินกูย้ มื ระยะยาวอายุ
3 ปี แบบทยอยช�ำระคืนเงินต้น โดยจะช�ำระเป็นรายไตรมาส
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2558
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ในจ�ำนวนธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น 5 รายนี้ มี 2 ราย ซึ่งได้
ด� ำ เนิ น การทางกฎหมายกับบริษัท (ดัง ที่ก ล่า วไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 32) ได้ถอนฟ้องแล้ว
ธนาคารผูใ้ ห้เงินกูย้ มื ระยะยาวจ�ำนวน 3 ราย คิดเป็นมูลหนี้
รวมประมาณ 10,214.8 ล้านบาท ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการ
ช�ำระคืนหนีเ้ งินกูย้ มื ระยะยาวออกไป โดยมูลหนีส้ ว่ นทีห่ นึง่ ประมาณ
6,105.6 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการช�ำระคืนจากเดิมสิ้นสุดใน
เดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2564 และมูลหนี้ส่วนที่สอง
ประมาณ 4,109.2 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการช�ำระคืนจากเดิม
สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 เป็นเดือนมีนาคม 2563 ต่อมา
ในระหว่างไตรมาสที่สามปี 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแก้ไข
สัญญาเงินกู้กับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทั้ง 3 รายแล้ว


ในเดือนพฤศจิกายน 2556 กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมแก่
บริษัท สหวิริยาสตีลอันดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้ให้ความยินยอมในการ
ปรั บ ปรุ ง ตารางการจ่ า ยช� ำระคื น เงิ น กู ้ ยื ม โดยออกเป็ น บั น ทึ ก
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
ขยายระยะเวลาวั น จ่ า ยคื น เงิ น ต้ น ครั้ ง แรกจากเดื อ น
พฤศจิกายน 2556 ออกไปเป็นเดือนธันวาคม 2557



ได้รบั การปรับปรุงตารางการจ่ายช�ำระ ท�ำให้เงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปีจำ� นวน
2,167 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว


ขยายระยะเวลาวันจ่ายคืนเงินต้นครั้งสุดท้ายไปอีก 2 ปี
จากเดิมอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง 2561 เป็นเดือน
มีนาคม 2560 ถึง 2563


รายการเคลือ่ นไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงตารางจ่ายช�ำระใหม่
กู้ยืมเพิ่ม
จ่ายช�ำระคืน
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

24,988,577

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

(พันบาท)
21,048,058
10,272,141

2555
10,779,593

4,486,370
156,806
(964,170)
77,703

4,980,387
(688,301)
57,280

4,486,370
(905,734)
16,882

(546,972)
39,520

1,058,028
29,803,314

(408,847)
24,988,577

13,869,659

10,272,141

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด โดยมี
ผลบังคับใช้อย่างน้อยใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดทั่วไปของงบการเงิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีราย
ละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2556
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดชำ�ระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2555
มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย ขั้นต�่ำทีต่ ้องจ่าย

ดอกเบี้ย

68,282

11,541

178,834
247,116

11,529
23,070

(พันบาท)
56,741
167,305
224,046

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

66,750

14,936

51,814

236,717
303,467

22,402
37,338

214,315
266,129

งบการเงินเฉพาะกิจ
2556
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ครบกำ�หนดชำ�ระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2555
มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวนเงิน ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย ขั้นต�่ำทีต่ ้องจ่าย

ดอกเบี้ย

5,637

425

(พันบาท)
5,212

4,629
10,266

315
740

4,314
9,526

กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญาขาย และเช่ า กลั บ คื น ส� ำ หรั บ
เครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทแห่งหนึ่งในปี 2555 โดยสัญญา
เช่ามีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้บริษัทได้วางเงินมัดจ�ำแก่ผู้ให้เช่าเป็น
จ�ำนวนเงิน 41.4 ล้านบาท เงินมัดจ�ำดังกล่าวถูกแสดงสุทธิจากหนี้
สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย

4,282

319

3,963

2,888
7,170

233
552

2,655
6,618

เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวนเงิน 267.2 ล้านบาท และมีส่วน
เกินจากการขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 19.4
ล้านบาท ส่วนเกินจ�ำนวนนี้บันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี ซึ่งแสดง
สุทธิภายใต้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และบันทึกรายการตัด
จ�ำหน่ายส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
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ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
รวม

25,921,668
25,994,444
51,916,112

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

(พันบาท)
28,114,698
25,573,147
23,766,420
51,881,118
25,573,147

2555
27,718,751
27,718,751

15 เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ (รวมเจ้าหนี้ตาม
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญา
ซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร
จ�ำนวน 2,559 ล้านบาท ใน ปี 2556)
รวม

5

2556
3,586,261

9,027,989
12,614,250

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

(พันบาท)
2,088,064
3,178,138

9,749,637
11,837,701

5,664,494
8,842,632

2555
2,122,999

7,365,741
9,488,740

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินยูโร
อื่นๆ
รวม
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417,518
8,913,247
3,105,955
174,305
3,225
12,614,250

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

(พันบาท)
553,491
472,750
8,948,881
8,306,010
2,324,425
406
10,815
60,270
89
3,196
11,837,701
8,842,632

2555
528,553
8,948,881
402
10,815
89
9,488,740
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บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษทั ตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หน้าที่จากบริษัทผู้ขาย บริษัทบันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้าคง
เหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและ
การบริหาร และเจ้าหนีก้ ารค้าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าโดยรวมมูลค่าของดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย
บริหารจัดการและต้นทุนสินค้าทีแ่ ปรผันไปตามการเคลือ่ นไหวของ
ราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต้นทุนทางการเงินจากการ
ใช้วงเงินดังกล่าวมีจ�ำนวน 36.8 ล้านบาท (2555:ไม่มี)

สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสนิ ค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement)
บริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ สินค้าคงเหลือภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
และการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหารกับบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัท
จะต้องช�ำระเงินมัดจ�ำบางส่วน และจะช�ำระเงินเต็มจ�ำนวนเมื่อมี
การเบิกสินค้าจากบริษัทตัวแทน บริษัทยังคงเหลือความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่
อยู ่ ภ ายใต้ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว สิ น ค้ า คงเหลื อ จะถู ก เก็ บ รั ก ษา

16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2556
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

2,902,741
1,525,934
63,186
70,540
1,080,468
5,642,869

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

(พันบาท)
3,613,917
111,753
76,821
1,517,770
2,166,505
15,084
136,510
70,348
68,939
60,597
6,062,692
1,775,552

2555
89,860
68,843
669,127
136,477
44,249
1,008,556

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
2556
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำ�หรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)

2556

2555

140,715
20,933
161,648

128,243
20,863
149,106

100,728
14,997
115,725

92,991
14,642
107,633

16,757
2,752
19,509

15,198
2,948
18,146

12,022
1,853
13,875

11,124
1,774
12,898
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เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงดังตารางได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)

2556

2555

149,106
(6,967)
19,509

133,328
(2,368)
18,146

107,633
(5,783)
13,875

95,470
(735)
12,898

161,648

149,106

115,725

107,633

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)
13,450
4,696
18,146

14,306
5,203
19,509

2556
10,067
3,808
13,875

2555
9,469
3,429
12,898

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

(พันบาท)
10,666
624
6,856
18,146

11,441
679
7,389
19,509

2556
7,099
637
6,139
13,875

2555
6,607
586
5,705
12,898

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2556

2555

3.5
5.5 - 6.5

3.5
5.5 - 6.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละ)

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
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18 หุน้ กูแ้ ปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ออกหุ้นกู้ ตัดจ�ำหน่าย ใช้สิทธิ
ซื้อคืน
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม แปลงสภาพ ส�ำหรับปี แปลงสภาพ และยกเลิก 31 ธันวาคม
2556
2556
(พันบาท)
ส่วนของหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
- บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล
  โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (เลขที่ 1/2555)
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (เลขที่ 1/2555)
หัก ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ
ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

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

-

1
1

- (1,492,000)
(5,126)
- (1,497,126)
179,293
272
- (1,317,561)

179,318

-

-

-

279
279
(25)
(105)
149

(179,293)

25

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ออกหุ้นกู้ ตัดจ�ำหน่าย ใช้สิทธิ
ณ วันที่
ซื้อคืน
ณ วันที่
1 มกราคม แปลงสภาพ ส�ำหรับปี แปลงสภาพ และยกเลิก 31 ธันวาคม
2555
2555
(พันบาท)
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

-

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

310
310

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

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

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

ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

-

311,091

-

(18,283)

(113,490)

179,318
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ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวั น ที่ 22 กั น ยายน 2554
ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ�ำนวนไม่เกิน 2,250
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
- เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,650
ล้านบาท ในอัตราจัดสรร 1,000 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ เศษ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพมี
- มูลค่าทีต่ ราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
ทุกๆ 6 เดือน) ใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้ทกุ ไตรมาสโดยมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิจากวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ (โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในวันที่ 26 เมษายน
2555 ได้มีมติให้เลื่อนการใช้สิทธิครั้งแรกจากวันที่ 30 ธันวาคม
2554 เป็น 30 มิถุนายน 2555)
- ราคาแปลงสภาพไม่ตำ�่ กว่าราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้
หนักของหุ้นสามัญของบริษัท ณ ช่วงเสนอขายบวกด้วยส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 10 โดยอาจปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอัตราและวิธีที่ก�ำหนด
ในข้อก�ำหนดสิทธิ
- การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหุ้นสามัญแทนการ
ช� ำ ระด้ ว ยเงิ น สด ผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพจะต้ อ งแปลงสภาพ
ที่ ร าคาแปลงสภาพ ณ วั น ครบก� ำ หนดอายุ หุ ้ น กู ้ แ ปลงสภาพ
หาก ณ วันครบก�ำหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีราคา
เกินกว่าร้อยละ 110 ของราคาแปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น
ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนอื่น โดย
- อายุหุ้นกู้ (ไม่เกิน 5 ปี) อัตราดอกเบี้ย (ไม่เกินร้อยละ
5 ต่อปี) ทั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ
และระยะเวลาการใช้สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 บริษทั ออกและเสนอขายหุน้
กู้แปลงสภาพ (เลขที่ 1/2555 ครบก�ำหนดในปี 2558) ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,650 ล้านบาท และเมื่อวัน
ที่ 5 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
(เลขที่ 2/2555 ครบก�ำหนดในปี 2560) ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ
เจาะจง ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ดำ� เนินการน�ำเงินจ�ำนวนรวม 2,250 ล้านบาท
ทีไ่ ด้รบั จาการขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวไปลงทุนเพิม่ เติมในการ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอันดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
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เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่
1/2555 จ�ำนวนสองรายได้แจ้งความจ�ำนงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นจ�ำนวนรวม 152,595 หน่วย เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 152.60
ล้านบาท โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
แล้วในเดือนกรกฎาคม 2555 และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่ม
ของทุนช�ำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม
2555
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2555
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อมา
ภายหลังเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท�ำการซื้อคืนและ
ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Vanomet AG ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 600,000 หน่วย ที่ราคา 835.94 บาทต่อ
หน่วย เป็นจ�ำนวนเงิน 501.6 ล้านบาท ก�ำไรจากการซื้อคืนและ
ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (เท่ากับผลต่างระหว่างราคาซื้อคืนกับ
มูลค่าคงเหลือ) เป็นจ�ำนวนเงิน 98.1 ล้านบาท ได้ถูกแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นทุนที่ได้รับ
จากผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2556 บริษัทได้ท�ำการซื้อคืนและ
ยกเลิกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจาก บริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 1,492,000 หน่วย ในราคา
ซื้อคืนสุทธิ 820 บาทต่อหน่วย เป็นจ�ำนวนเงิน 1,223.5 ล้านบาท
ก�ำไรจากการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (เท่ากับผลต่าง
ระหว่างราคาซื้อคืนกับมูลค่าคงเหลือ) เป็นจ�ำนวนเงิน 268.1
ล้านบาท ได้ถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น
เสมือนเป็นทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 และวันที่ 21 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ท�ำการ
ซือ้ คืนและยกเลิกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย จ�ำนวนรวม
5,126 หน่วย ในราคาซื้อคืน 1,000 บาทต่อหน่วย เป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 5.1 ล้านบาท ซึ่งไม่มีก�ำไร(ขาดทุน)จากการซื้อคืนและ
ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

19 ทุนเรือนหุ้น
2556
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น
(บาท)

จ�ำนวนหุ้น

2555
จ�ำนวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

จำ�นวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดทุน
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1
1

39,867,779
-

39,867,779
-

20,434,108
(2,250,000)
21,683,671

20,434,108
(2,250,000)
21,683,671

1

39,867,779

39,867,779

39,867,779

39,867,779

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

27,080,630
5,085,628

27,080,630
5,085,628

18,184,108
8,896,522

18,184,108
8,896,522

1

32,166,258

32,166,258

27,080,630

27,080,630

27,080,630
5,085,628

4,050,175
1,627,901

18,184,108
8,896,522

1,238,242
2,811,933

32,166,258

5,678,076

27,080,630

4,050,175

ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
การออกหุ้นสามัญ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผู้ถือ
หุ้นมีมติต่างๆ ดังนี้
ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการยกเลิกหุน้ ทีย่ งั ไม่
ได้ออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน 7,273,643,293 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท การลดทุ น ท� ำ ให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ลดลงจาก
27,707.8 ล้านบาท เป็น 20,434.1 ล้านบาท
ข) เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ� ำ นวน 19,433.7
ล้านบาท จาก 20,434.1 ล้านบาท เป็น 39,867.8 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 19,433,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
การถือหุ้น บุคคลในวงจ�ำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษทั ได้จดทะเบียนลดทุน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุน
ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2555 แล้ว
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ได้จดั สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลายครั้งโดยสรุปได้ดังนี้
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 350,705,883 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่
บริษัทได้รับจ�ำนวน 238.5 ล้าน บาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�ำระ
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556


เมื่อวันที่ 23 และ 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ออก
หุ้นสามัญจ�ำนวน 665,058,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.68 บาท ให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด รวมเป็น
เงิ น ค่ า หุ ้ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จ� ำ นวน 452.2 ล้ า นบาท บริ ษั ท ได้
จดทะเบียนทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2556
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 91,852,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวมเป็นเงินค่าหุ้น
ที่บริษัทได้รับจ�ำนวน 62.5 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�ำระ
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 1,872,948,530 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวมเป็นเงินค่า
หุน้ ทีบ่ ริษทั ได้รบั จ�ำนวน 1,273.6 ล้านบาท บริษทั ได้จดทะเบียนทุน
ช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556


ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 กันยายน 2556 บริษัท
ได้ออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 544,588,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด
รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่บริษัทได้รับจ�ำนวน 370.3 ล้านบาท


ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้น
สามัญจ�ำนวน 351,470,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่
บริษทั ได้รบั จากการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวจ�ำนวน 239 ล้านบาท
การออกหุ ้ น สามั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ 25 กั น ยายนถึ ง
3 ตุลาคม 2556 บริษทั ได้รวมจดทะเบียนทุนช�ำระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นจ�ำนวนรวม 896,058,820 หุน้
และได้รบั เงินจากการจัดสรรหุน้ สามัญจ�ำนวนรวม 609.3 ล้านบาท


ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ออก
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,209,002,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด รวมเป็นเงินค่า
หุ้นที่บริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจ�ำนวน 822.1
ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�ำระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556


บริษทั ได้ออกหุน้ สามัญเป็นจ�ำนวนรวม 5,085,627,894 หุน้
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และได้รับเงินค่าหุ้นรวม 3,458.2
ล้านบาท ในระหว่างปี 2556

20 สำ�รอง
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรอง

196

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือ
หุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
แสดงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยผลรวมของการเปลีย่ นแปลง
สุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงิน
ด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�ำหน่าย
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21 ส่วนงานดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง
ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจ
ที่ส�ำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหาร
จั ด การแยกต่ า งหาก เนื่ อ งจากใช้ เ ทคโนโลยี แ ละกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น ผู ้ มี อ� ำ นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการ
ด�ำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงาน
ธุรกิจที่ส�ำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด�ำเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ส่วนงาน 2 การบริการซ่อมบ�ำรุง
ส่วนงาน 3 การบริการท่าเรือน�้ำลึก
ส่วนงาน 4 โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงานได้รวม
อยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�ำเนินงานวัดโดยใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ของส่วนงาน ซึง่ น�ำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทาน
โดยผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้
บริหารเชื่อว่าการใช้ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด�ำเนิน
งานนัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืน่ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ที่รายงาน

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษีที่รายงาน

68,164,420 66,479,121

567,038

60,685

222,188 (1,654,542)

2556
487,431
422,278

2555

420,330

61,773

277,031
409,439

2555

การบริการซ่อมบำ�รุง

45,598,513 48,469,806
-

2556

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

2,052,424

162,995

169,367
224,517

2556

2555

(151,960)

2556

2556

รวม
2555

(191,273) (8,890,195) (16,440,814)

2555

ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน

2,206,140 44,944,485 44,381,547 (31,002,182) (24,967,085) 84,726,185 88,520,053

160,901 (9,184,103) (14,817,673)

2556

ผลิต Coke และ
โรงงานถลุงเหล็ก

(พันบาท)
168,992 19,131,619 11,688,048
- 65,386,930 60,603,877
203,386 26,126,582 23,275,855 (26,773,377) (23,888,680)
-

2555

การบริการท่าเรือน�้ำลึก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การกระทบยอดก�ำไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555
(พันบาท)

กำ�ไรหรือขาดทุน
รวมขาดทุนจากส่วนงานที่รายงาน
ตัดรายการก�ำไรระหว่างส่วนงาน
ขาดทุนรวมก่อนภาษีเงินได้
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างส่วนงาน
สินทรัพย์รวม
ตามที่ เ ปิ ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 3
(ง) เกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุม่ บริษทั ได้เปลีย่ นนโยบาย
เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานด�ำเนินงาน
ส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานที่ 1
มีการจัดการ การผลิต และส�ำนักงาน
ในประเทศไทย
ส่วนงานที่ 2 และ 3 มีการด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย

(8,738,235)
(151,960)
(8,890,195)

(16,249,541)
(191,273)
(16,440,814)

115,728,368
(31,002,182)
84,726,186

113,487,138
(24,967,085)
88,520,053

เท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ
หรือสินทรัพย์ในต่างประเทศทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ
มีการจัดการ การผลิต และส�ำนักงาน
ในประเทศอังกฤษ

ส่วนงานที่ 4

ในการน�ำเสนอการจ�ำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้
ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
รายได้
2556
ไทย
ยุโรป
สหราชอาณาจักร
เม็กซิโก
อเมริกาเหนือ
อื่นๆ
รวม

(พันบาท)
46,850,449
14,469,302
1,809,606
1,345,439
886,935
1,089,596
66,451,327

2555
52,610,336
4,654,839
3,122,825
215,877
60,603,877

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 2 รายจากส่วนงานที่ 1 ของกลุม่ บริษทั เป็น
เงินประมาณ 32,479 ล้านบาท (2555: 34,426 ล้านบาท) รายได้จาก
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ลูกค้ารายหนึ่งของส่วนงานที่ 4 ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ
11,022 ล้านบาท (2555: 4,131 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุม่ บริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย
งบการเงินรวม
2556
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

294,300
25,504
11,936
331,740

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

(พันบาท)
289,481
294,300
23,666
19,482
23,475
9,979
336,622
323,761

2555
289,481
20,205
12,148
321,834

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าฝึกอบรม
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

455,476
73,958
42,529
26,359
24,006
17,956
11,216
8,057
3,162
2,475
526
132,582
798,302

(พันบาท)
414,030
86,826
25,236
44,928
31,758
4,471
13,626
2,355
2,183
1,985
12,784
40,394
108,639
789,215

166,252
68,776
26,464
16,436
25,208
12,114
10,189
6,431
1,222
1,261
423
54,620
389,396

152,837
83,663
18,975
31,421
19,453
10
13,268
1,256
1,855
1,024
12,784
40,394
31,904
408,844
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24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(พันบาท)
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

รวม
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุม่ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ
5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกอง
ทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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123,759
6,736
2,623
33
133,151

128,580
6,396
1,952
34
136,962

52,237
2,783
1,669
21
56,710

42,168
2,419
1,533
23
46,143

4,084,981
321,976
14,134
2,719
4,423,810

3,988,508
225,226
13,596
2,564
4,229,894

520,619
24,726
10,353
1,831
557,529

464,679
23,162
9,591
1,750
499,182

4,556,961

4,366,856

614,239

545,325

โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้ของ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ได้จัดตั้งกองทุน
เงินบ�ำนาญส�ำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจ
ของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน
(ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�ำงาน) และบริษัทย่อยจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 6 ถึง อัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน (ขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�ำงาน)
กองทุ น เงิ น บ� ำ นาญนี้ ไ ด้ จั ด การกองทุ น โดยผู ้ จั ด การกองทุ น ที่
ได้รับอนุญาตตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการ
ด้านการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2556
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานและค่าแรง
จ้างเหมาภายนอก
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าซ่อมบ�ำรุง
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียมบริการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
อื่นๆ
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,456,886
47,716,439

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

(พันบาท)
2,081,572
6,676
54,960,650 40,433,582

2555
2,115,390
43,677,974

8,147,303
2,666,861
2,430,044
2,619,673
1,417,734
676,334
28,898
20,876
(155,156)
4,354,171

4,229,894
2,230,685
1,947,951
3,083,646
1,505,487
590,840
31,118
22,160
(692,941)
3,806,700

557,530
954,651
650,048
375,530
294,300
29,341
34,157
19,849
(90,168)
482,344

499,182
878,329
622,417
312,060
289,481
35,441
17,221
21,671
(296,919)
396,191

71,380,063

73,797,762

43,747,840

48,568,438

26 ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

3,513,541
21,547
51,745
3,586,833

(พันบาท)
3,832,482
1,970,875
50,209
11,645
43,553
51,744
3,926,244 2,034,264

2555
2,044,654
21,338
43,553
2,109,545
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27 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(พันบาท)
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

13

21,513

22,845

-

-

(1,928,650)
(1,907,137)

(592,537)
(569,692)

(548)
(548)

-

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินรวม
2556
ก่อนภาษี
เงินได้

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
รวม

2555

รายได้ สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
เงินได้
เงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)

รายได้ สุทธิจากภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
เงินได้
ภาษีเงินได้

370,537
324,593

(64,919)

370,537
259,674

(209,969)
-

-

(209,969)
-

(360,965)
334,165

73,661
8,742

(287,304)
342,907

(368,261)
(578,230)

74,595
74,595

(293,666)
(503,635)

งบการเงินรวม
2556

2555

ก่อนภาษี
เงินได้

การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
รวม
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รายได้
สุทธิจากภาษี ก่อนภาษี
รายได้
สุทธิจากภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
เงินได้
เงินได้
(ค่าใช้จ่าย)
เงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
379,295
(75,189)
304,106
-

(333,932)

66,786

(267,146)

(336,185)

67,237

(268,948)

45,363

(8,403)

36,960

(336,185)

67,237

(268,948)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2556

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
การลดภาษีเงินได้- ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส�ำหรับกิจการ
ในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก ระหว่างปี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่ำไป
ผลกระทบจากค่าเผื่อส่วนทุนภายใต้กฎหมายของ
สหราชอาณาจักร
อื่นๆ
รวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2555
(พันบาท)

20
-

(8,890,195)
(1,778,039)
-

3
1
(1)
2

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(พันบาท)

23
1

(16,440,814)
(3,781,387)
(91,882)

(270,640)
(68,543)
90,500
(219,137)

1
(1)
-

(178,273)
(47,555)
195,045
-

(20)
1
(2)

1,766,795
(63,498)
170,933

(18)
-

2,915,497
(45,054)
43,858

17
21

(1,547,658)
12,150
(1,907,137)

(3)
3

420,059
(569,692)

งบการเงินรวม
2556

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินที่ไม่ได้บันทึก ระหว่างปี
รวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2555
(พันบาท)

20
(12)
7

209,445
41,889
(25,854)
14,845

16
(31)
-

34,090
(65,517)
(547)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(พันบาท)

23
1
(4)

(1,654,542)
(380,545)
(19,436)
67,173

(23)
3
-

377,624
(44,816)
-
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่
21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไร
สุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556
และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา
(2556 และ 2557) ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2556
และ 2557 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด�ำเนินการแก้ไขกฎหมาย
เพือ่ ให้อตั ราภาษีไม่สงู ไปกว่าร้อยละ 20 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมตั ใิ ห้กลุม่ บริษทั ได้รบั
สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ (1)
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน�ำ้ มัน (2) บริการ
ขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก�ำลังสูง (4)
ผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ส�ำ หรั บ งานอุ ต สาหกรรม ชิ้ น ส่ ว น
เครื่ อ งจั ก รกล การซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(ก) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ข) ได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า ส� ำ หรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ
ที่จ�ำเป็นที่น�ำเข้ามา
(ค) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้

204

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)

จากการประกอบกิจการการจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็ก
แผ่นรีดร้อนเคลือบน�ำ้ มันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตัน ต่อปี เป็นระยะ
เวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่
ได้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา
8 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได้ จ ากการประกอบกิ จ การนั้ น
(14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นดังกล่าว
มีจ�ำนวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิด
ด�ำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
(จ) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา
8 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่
4 กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นดังกล่าว
มีจ�ำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในการเปิด
ด�ำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
(ฉ) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา
8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ภาษีเงิน
ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ดั ง กล่ า วมี จ� ำ นวนไม่ เ กิ น 167
ล้านบาท ทั้งนี้จะปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินการตามโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริม
เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
การส่งเสริม
ขายและบริการ
ต่างประเทศ
ขายและบริการ
ในประเทศ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน
รวมรายได้

2555
รวม

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
(พันบาท)

รวม

-

44,864,338

44,864,338

-

35,205,804

35,205,804

272,981

47,022,989

47,295,970

14,704,038

34,582,715

49,286,753

(201,427)
71,554

(26,571,951)
65,315,376

(26,773,378)
65,386,930

(174,291)
14,529,747

(23,714,389)
46,074,130

(23,888,680)
60,603,877

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม
การส่งเสริม
ขายต่างประเทศ
ขายและบริการ
ในประเทศ
รวมรายได้

2555
รวม

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
(พันบาท)

รวม

-

613,639

613,639

-

215,877

215,877

-

44,984,874
45,598,513

44,984,874
45,598,513

14,437,403
14,437,403

33,816,526
34,032,403

48,253,929
48,469,806
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29 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน/ปรับลดส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค�ำนวณจากขาดทุน ส�ำหรับปีทเี่ ป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก แสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(พันบาท/พันหุ้น)
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
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
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
วันที่ 11 ตุลาคม 2556
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนัก
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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(7,052,530)
27,080,630

(15,917,987)
18,184,108

210,003
27,080,630

(1,654,542)
18,184,108

-

75,464

-

75,464

-

340,792

-

340,792

-

285,495

-

285,495

-

61,050

-

61,050

-

60,097

-

60,097

-

54,470

-

54,470

311,312

-

311,312

-

386,281

-

386,281

-

45,549

-

45,549

-

856,938

-

856,938

-

218,491

-

218,491

-

271,612

-

271,612

-

29,170,813

19,061,476

29,170,813

19,061,476

(0.24)

(0.84)

0.01

(0.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบหลังภาษีจากดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด)
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ปรับลด)
กำ�ไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพไม่ถูก
น�ำมารวมในการค�ำนวณจ�ำนวนต่อหุ้นปรับลดของ งบการเงินรวม
ที่มีผลการด�ำเนินงานขาดทุน เนื่องจากตัวเลขที่ใช้ในการบ่งชี้
(ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทใหญ่หลังปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายในการออกหุ้นกู้) เป็นลบ
(เป็นขาดทุน ไม่ใช่ก�ำไร)

30 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญา
ของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการ
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
การจั ด การความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นที่ ส� ำ คั ญ ของธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุน
ที่ เ กิ ด จากความเสี่ ย งและต้ น ทุ น ของการจั ด การความเสี่ ย ง
ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยง
ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท/พันหุ้น)
210,003
5
210,008
29,170,813
279
29,171,092
0.01
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มี
การก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา
จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของ
เจ้าของรวม ซึ่งไม่รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม อีกทั้งยัง
ก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั
เนือ่ งจากดอกเบีย้ ของหลักทรัพย์ทเ่ี ป็นตราสารหนีแ้ ละเงินกูย้ มื ส่วน
ใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิด
จากเงินกูย้ มื (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14) กลุม่ บริษทั ได้
ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท�ำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากหลัก
ทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ และ
ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์ทเี่ ป็น
ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือ
ก�ำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงิน
ทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด
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งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
4.00 – 7.38
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
4.24 – 7.40
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
7.56
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
4.76
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม

4.24 – 7.40
3.00
7.56
4.76

ปี 2555
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.95 - 18.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
5.88 - 7.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
5.63 - 6.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
2.10 - 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม
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6.13 – 7.13
3.00
5.63 - 6.25
2.10 – 3.60

หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

รวม

(พันบาท)

281,231
21,607,371

-

-

281,231
21,607,371

1,924,004

-

-

1,924,004

49,845

-

-

49,845

6,896

-

-

6,896

23,869,347

18,766,202
149
161,063
6,242
18,933,656

9,113,109
9,113,109

27,879,311
149
161,063
6,242
51,916,112

25,308,703

-

-

25,308,703

4,563,773

-

-

4,563,773

46,848

-

-

46,848

4,966

-

-

4,966

29,924,290

19,843,452
1,317,709
210,908
3,407
21,375,476

581,352
581,352

20,424,804
1,317,709
210,908
3,407
51,881,118

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รวม

หลังจาก 1 ปี หลังจาก 5 ปี
แต่ภายใน 5 ปี

รวม

(พันบาท)

4.05 - 4.17

11,693,814

-

-

11,693,814

7.00 - 7.40

1,811,783

-

-

1,811,783

5,212

-

-

5,212

13,510,809

8,303,110
149
4,313
8,307,572

3,754,766
3,754,766

12,057,876
149
4,313
25,573,147

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

4.76
7.00 - 7.40
3.00
4.76

ปี 2555
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.95 – 18.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
6.13 – 7.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
2.10 – 3.60
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.13 – 7.13
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
3.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
2.10 – 3.60
รวม
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็น
รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถัดไป

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ กลุม่ บริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึง่ รายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึง่ ปี เพือ่ ป้องกันความ
เสีย่ งของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

5,869
406,632
(25,994,443)
(8,346,778)
(33,928,720)

(พันบาท)
122,648
795,759
(23,766,420)
(8,948,881)
(8,342,809)
(31,796,894)
(8,342,809)

(8,948,881)
(8,948,881)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

6,205,359
(27,723,361)

3,595,735
(28,201,159)

6,205,359
(2,137,450)

3,595,735
(5,353,146)

เงินปอนด์สเตอร์ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง

1,052
292,679
(3,105,955)
(2,812,224)

3,880
1,346,055
(2,324,425)
(974,490)

(406)
(406)

(402)
(402)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

(2,812,224)

(974,490)

(406)

(402)

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง

778
13,128
(174,305)
(160,399)

63
41,998
(10,815)
31,246

(60,270)
(60,270)

(10,815)
(10,815)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

54,343
(106,056)

31,246

54,343
(5,927)

(10,815)

เงินเหรียญสหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่
สัญญาไม่สามารถช�ำระหนีแ้ ก่กลุม่ บริษทั ตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้เมือ่
ครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุม
ความเสี่ ย งทางด้ า นสิ น เชื่ อ ดั ง กล่ า วอย่ า งสม�่ ำเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อใน
ระดับหนึง่ ๆ ณ วันทีร่ ายงาน ไม่พบว่ามีความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาด
ว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพ
คล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด
ให้ เ พี ย งพอต่ อ การด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท และเพื่ อ ท� ำ ให้
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก�ำหนด
ให้มีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงิน
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินกัน ใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ี
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและหรือการ
เปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมถูกก�ำหนดโดยวิธตี อ่ ไปนี้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ ว
กับสมมติฐานในการก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ
เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารทุน
และตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด และเผื่อ
ขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซือ้ ณ วันทีใ่ นรายงาน มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดถูกพิจารณาเพื่อ
ความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือ
ตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านัน้ สามารถทดสอบ
หาความสมเหตุสมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ภายใต้ข้อก�ำหนดต่างๆ และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา
และโดยการใช้อตั ราดอกเบีย้ ในท้องตลาดของเครือ่ งมือทางการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน ณ วันที่วัดมูลค่า
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันทีท่ ำ� สัญญาล่วงหน้า
ในกรณีทไี่ ม่มรี าคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยการคิดลด
จากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของ
สัญญาปัจจุบนั ณ วันทีร่ ายงานทีค่ รบก�ำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง
เช่น พันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธุ์
ซึ่งพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค�ำนวณ
จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่
ในรายงาน ในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยในท้อง
ตลาดพิจารณาจากหนี้สินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือก
แปลงสภาพ ส�ำหรับหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน อัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ปี 2556
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย – หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ – หนี้สิน
รวม

86,627
6,450,715
6,537,342

109,010
6,259,702
6,368,712

86,627
6,450,715
6,537,342

109,010
6,259,702
6,368,712

ปี 2555
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย – หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ – หนี้สิน
รวม

516,585
3,591,416
4,108,001

590,538
3,595,735
4,186,273

516,585
3,591,416
4,108,001

590,538
3,595,735
4,186,273
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31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(ล้านบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
เครื่องจักรและอุปกรณ์
รวม

83
83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน
จ�ำนวน 17.2 ล้านบาท จ�ำนวน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน
0.3 ล้านยูโร ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ และติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน
15.2 ล้านบาท จ�ำนวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน 0.2
ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

512
512

30
30

งบการเงินรวม
2556
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาซื้อวัตถุดิบ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
หนังสือค�้ำประกันจากธนาคาร
สัญญาอื่นๆ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้ำประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกัน
การจัดตั้งท�ำเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้
แก่กรมศุลกากรจ�ำนวน 11 ล้านบาท (2555: 11 ล้านบาท)


การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�ำนวน 62.5 ล้านบาท
0.1 ล้านปอนด์ และ 0.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2555: 21
ล้านบาท 0.1 ล้านปอนด์ และ 0.1 ล้านยูโร) และ


300
300

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(ล้านบาท)
34
4
38

71
19
90

14
2
16

5
2
7

4,556
186
4,615
9,357

10,261
521
149
2,149
13,080

2,335
106
4,579
7,020

1,298
300
110
2,147
3,855



ล้านบาท)

การใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 106.7 ล้านบาท (2555: 104.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันอื่น
จากการท�ำสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่อม
บ�ำรุงเป็นจ�ำนวน 4,250.7 ล้านบาท จ�ำนวน 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ�ำนวน 4.7 ล้านยูโร จ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์ และจ�ำนวน 1.2
ล้านเยนญี่ปุ่น (2555: จ�ำนวน 1,750.2 ล้านบาท จ�ำนวน 2.8
ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 6.4 ล้านยูโร จ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์
และจ�ำนวน 125.1 ล้านเยนญี่ปุ่น)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีภาระผูกพันอืน่ จากการ
ท� ำ สั ญ ญาซื้ อ อะไหล่ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสั ญ ญาซ่ อ มบ� ำ รุ ง
เป็นจ�ำนวน 4,212.2 ล้านบาท จ�ำนวน 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
4.7 ล้านยูโร จ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์ และจ�ำนวน 1.2 ล้านเยนญี่ปุ่น
(2555: จ�ำนวน 1,748.3 ล้านบาท จ�ำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ�ำนวน 6.4 ล้านยูโร จ�ำนวน 0.1 ล้านปอนด์ และจ�ำนวน 125.1
ล้านเยนญี่ปุ่น)

กัมมันตรังสีของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด โดยหนังสือ
ค�ำ้ ประกันเพือ่ ใช้ขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียมีภาระค�ำ้ ประกัน
ในปีทหี่ นึง่ ถึงปีทสี่ ามเป็นจ�ำนวนเงิน 3.1 ล้านปอนด์ 3.3 ล้านปอนด์
และ 2.2 ล้านปอนด์ตามล�ำดับ และหนังสือค�้ำประกันส�ำหรับ
ใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีมีจ�ำนวนเงิน 25,000 ปอนด์
รายการนอกเหนือจากงบการเงิน
บริษัท Redcar Bulk Terminal เป็นผู้จัดการดูแลและ
เก็บรักษาสินค้าฝากขายในพื้นที่ของบริษัทร่วมดังกล่าวเพื่อรองรับ
การผลิตของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

บริษทั ได้ออกหนังสือค�ำ้ ประกันเพือ่ ค�ำ้ ประกันต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก�ำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ เพื่อใช้
ส� ำ หรั บ ขอใบอนุ ญ าตบ่ อ ฝั ง กลบของเสี ย และใบอนุ ญ าตวั ส ดุ

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้ำประกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

(พันบาท)
การใช้ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อื่นๆ
รวม

106,652
66,955
12,111
185,718

ข้อพิพาท
เมื่ อ วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2553 ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัท
ย่ อ ยท� ำ การส่ ง หนั ง สื อ รั บ รองการท� ำ ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
(“หนั ง สื อ รั บ รอง”) ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง จ� ำ นวน
หลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6
ล้านบาทของบริษัทย่อย) เพื่อท�ำการยกเลิก ต่อมาส�ำนักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด�ำเนิน
การออกใบแทนหนั ง สื อ รั บ รองการท� ำ ประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ยื่ น ฟ้ อ งเจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรขี นั ธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอให้
ศาลปกครองกลางมี ค� ำ พิ พ ากษาเพิ ก ถอนการออกประกาศ
พร้อมกันนีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยยังได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลปกครอง
กลางก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราว
แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจัดท�ำ
งบการเงิ น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ บั น ทึ ก ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า
ของทีด่ นิ และสินทรัพย์ทตี่ งั้ อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่าวทัง้ จ�ำนวนในปี 2550
และ 2551 แล้วตามล�ำดับ
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105,652
20,736
22,333
148,721

104,452
1,110
105,562

104,452
5,085
109,537

วันที่ 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง
อธิบดีกรมที่ดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครอง
กลาง โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่ง
อธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ได้มีค�ำสั่งเพิกถอนและ
แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค�ำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ขอให้
ศาลไต่สวนค�ำร้องขอทุเลาค�ำบังคับตามค�ำสัง่ ทางปกครองดังกล่าว
ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างศาลส่งค�ำให้การของผู้ถูกฟ้องให้แก่บริษัท
และบริษัทย่อย นอกจากนั้นศาลได้มีค�ำสั่งให้รวมการพิจารณาคดี
นี้ เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2553 นายอ� ำ เภอบางสะพาน
ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง
แม่รำ� พึง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ได้มคี ำ� สัง่ เป็นหนังสือแจ้งแก่บริษทั
และบริษัทย่อย ให้ออกจากที่ดิน และงดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขต
ที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค�ำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ตามหนังสือรับรอง และส�ำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้
ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที่ 30 มกราคม 2554
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เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้อง
ต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ นายอ�ำเภอบางสะพาน
ที่มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทออกจากป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองแม่ร�ำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และงดเว้นการ
กระท�ำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งทุเลา
การบังคับคดีที่สั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจาก ป่าสงวนแห่ง
ชาติ ป่าคลองแม่ร�ำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงดเว้นการ
กระท�ำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า
ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย
คดีฟ้องร้อง
1) บริษัทถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาละเมิด
บุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่าไม้ได้เรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทเป็นจ�ำนวนประมาณ 4.90 ล้านบาท และศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ตัดสินให้บริษัทช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน 2
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้
นั บ แต่ วั น ฟ้ อ ง บริ ษั ท ได้ น� ำ หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น จ� ำ นวนเงิ น 3.9
ล้านบาทไปวางต่อศาลเพื่อเป็นการทุเลาการบังคับคดีในระหว่าง
การพิจารณาอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้มีพิพากษายืนตามค�ำ
พิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
โดยศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษาตัดสินให้กรมป่าไม้ชนะคดี ในวันที่
20 กันยายน 2556 บริษทั ได้นำ� เงินจ�ำนวน 4.9 ล้านบาทไปช�ำระหนี้
2) ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วม
ในคดีแพ่ง 2 คดีทศี่ าลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษทั ถูกเรียกร้องค่าเสีย
หายรวมเป็นเงินประมาณ 126 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
บริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมา
โจทก์ทั้ง 2 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลาง อันเป็นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีดัง
กล่าวได้ และเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท
โดยในเดือนธันวาคม 2548 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง ได้มีค�ำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้า
ด้วยกัน เนื่องจากเป็นข้อพิพาทเดียวกัน และศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มคี ำ� พิพากษาให้บริษทั
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนรวม 200,000 เหรียญสหรัฐพร้อม
ดอกเบี้ยนับจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 จนกว่าจะช�ำระเสร็จ รวม
ทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัท
ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลฎีกา ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา ต่อมาโจทก์รายหนึง่ ได้ถอนฟ้องและไม่ตดิ ใจ
ทีจ่ ะบังคับช�ำระหนีก้ บั บริษทั ตามค�ำพิพากษาของศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และบริษัทได้ท�ำการถอน
อุทธรณ์ส�ำหรับโจทก์รายดังกล่าวแล้ว
ในการจัดท�ำงบการเงิน บริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองผลเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากผลของคดีดงั กล่าวจ�ำนวน 7.8 ล้านบาท ในปี 2552 แล้ว
3) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ยื่น
ฟ้องบริษทั ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�ำระหนี้ตามสัญญาเลตเตอร์
ออฟ เครดิต (Letter of Credits) และ ทรัสต์รีซีท (Trust Receipts)
ซึ่งออกโดยธนาคารดังกล่าวให้กับบริษัท ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวได้
เรียกร้องให้บริษทั จ่ายช�ำระเงินต้นรวมดอกเบีย้ ณ วันทีฟ่ อ้ งร้องเป็น
จ�ำนวนเงินรวม 964 ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
ธนาคารดังกล่าวได้ถอนฟ้องบริษัทแล้ว
4) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ยื่น
ฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่าย
ช�ำระตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 2 ฉบับ โดยธนาคารดังกล่าวได้เรียก
ร้องให้บริษัทจ่ายช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 322
ล้ า นบาท และดอกเบี้ ย อั ต ราผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ ข องเงิ น ต้ น 300
ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันทีจ่ า่ ยช�ำระคืนให้แก่ธนาคารเสร็จ
สิ้น และชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความแก่โจทก์ ต่อมา
เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2556 ธนาคารดังกล่าวได้ถอนฟ้องบริษทั แล้ว
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อกรมที่ดิน
และกรมการปกครองโดยบริษทั ได้เรียกร้องค่าเสียหายกรณีถกู เพิก
ถอนเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ตามหนั ง สื อ รั บ รองการท� ำ ประโยชน์
(น.ส.3 ก) ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างรอค�ำสัง่ ศาลปกครองในการรับค�ำฟ้อง

33 การประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากการประเมินสถานที่และการสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางด้านสิ่ง
แวดล้อมซึ่งได้มีการสอบทานในปี 2553 จากกระบวนการการซื้อธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด ผลกระทบทางการเงิน
และระยะเวลาในการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความไม่แน่นอน ประมาณการจะถูกสอบทานตามระยะเวลาเพื่อสะท้อน
ถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรปและบ่อฝังกลบของเสีย
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ซงึ่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั และก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

การนำ�เสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพ แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

ผู้บริหารคาดว่าจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือ
ปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริหารพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถือ
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ปีที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2559
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ คาด
ว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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35 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิน 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงินปี 2556
2555 งบการเงินรวม
ก่อนจัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

5,946,178
2,299,628

(108,210)
108,210

5,837,968
2,407,838

2,265,509
22,723,068

2,298,264
(2,298,264)
-

4,563,773
20,424,804

งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

71,675,267
203,814
1,582,058

589,457
203,386
(792,843)
-

72,264,724
407,200
789,215

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการของกลุ่มบริษัท
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