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ผลประกอบการสำ�คัญ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและให้บริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

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

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “SSI”
ราคาปิด1)
ราคาสูงสุด
ราคาต�่ำสุด
ราคาเฉลี่ย
ปริมาณหุ้น
ราคาพาร์
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1)
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ2)
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย2)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้น1)
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1) ข้อมูล ณ วันท�ำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
2) ข้อมูล ณ วันท�ำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด

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

2557

2556

2555

65,276
65,781
65,966
(690)
(4,903)
77,293
71,833
5,460
4,660
(7.51)
(67.84)
(6.05)
9.62
(0.15)
0.14

65,387
65,892
70,250
(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
72,672
(12,068)
(15,918)
88,520
74,910
13,610
12,766
(26.27)
(86.37)
(18.20)
3.81
(0.84)
0.47

2557

2556

2555

0.29
0.44
0.27
0.35
32,166
1.00
57
20
9,328
49.00
30.41
44.68
N.A.
-

0.30
0.72
0.30
0.55
32,166
1.00
86
47
9,650
49.00
30.31
48.45
N.A.
-

0.59
0.86
0.52
0.69
27,081
1.00
48
33
15,978
49.00
37.78
45.72
N.A.
-
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รายได้จากการขายและให้บริการ

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

65,276

หน่วย : ล้านบาท

65,387

60,604

2557
2557

2556

2556

2555

2555
(4,903)

(7,053)
(15,918)

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการจ�ำหน่ายของบริษัท

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
เปรียบเทียบกับ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวัน

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของประเทศไทย (ล้านตัน)
ปริมาณการจำ�หน่าย
ของบริษัท (ล้านตัน)

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
(ล้านหุ้น)
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
(ล้านบาท)
20

1.47
57

6.96

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด

2557

2557

9,328

2557

ล้านบาท

47

2.13
86

2556

7.52

9,650

2556

2556

ล้านบาท

2.18

33
48

7.23

2555

2555

2555

15,978
ล้านบาท
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2557 เป็นปีที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ประคับประคองธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้าภายใต้
สภาวะกดดันต่างๆ มากมาย ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซา โครงการในแผนพัฒนาของรัฐบาลยังไม่ส่งผลให้เกิดการบริโภคเหล็ก
ทีม่ ากขึน้ แม้วา่ การเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึน้ ในขณะทีใ่ นระดับโลก เศรษฐกิจของประเทศมหาอ�ำนาจคือจีนชะลอตัว ก�ำลังการผลิตเหล็ก
ของจีนล้นเกินความต้องการ รัฐบาลจีนอุดหนุนการส่งออกจนกลายเป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำ� กับดูแลให้คณะกรรมการจัดการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและบูรณาการธุรกิจต่างๆ รวมถึงแผนการเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่านโครงการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงและพลิกสถานการณ์
ธุรกิจให้มีผลก�ำไร ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจโรงถลุงเหล็กมี EBITDA เป็นบวกครั้งแรก ไตรมาส 3/2557 ในขณะที่
งบการเงินรวมปี 2557 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมขายเหล็กรวม 65,276 ล้านบาท มี Group EBITDA 808 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากขาดทุน 7,053 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นขาดทุน 4,903 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างองค์กรส�ำหรับ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนธุรกิจ ในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) ที่มุ่งเน้นความคุ้มค่าจากการลงทุนและการสร้าง
ผลตอบแทนสูงผ่านกลไกของกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่มงาน (Group Function) ซึ่งจะท�ำให้โครงสร้างการด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของกลุ่มได้
กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) ประกอบไปด้วย ธุรกิจเหล็กต้นน�้ำ ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ธุรกิจเหล็กปลายน�้ำ ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจ
วิศวกรรม ซึ่งท�ำหน้าที่ปฏิบัติการและสร้างการเติบโตด้วยตัวธุรกิจเอง เช่น สร้างประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ขยายการผลิต เป็นต้น ส่วนกลุ่มงาน (Group Function) นั้น เป็นหน่วยงานกลางซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
งานที่บริหารจัดการร่วมกันได้และงานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น เมื่อปี 2556
บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2557
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และการแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแล
และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว
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ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ด้วยการพัฒนากรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน ตอบโจทย์
และสร้างคุณค่าร่วมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่านกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ท�ำให้การด�ำเนินงานด้านนี้ถูกบูรณาการเข้าไป
อยู่ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) ที่มุ่งเน้นใช้กระบวนการภายในดูแลสังคมครบถ้วนทั้งสามมิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม นั่นหมายถึงคณะผู้บริหารและพนักงานของเราเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคม และมุ่งมั่น
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ความส�ำเร็จทางธุรกิจ โดยให้คณ
ุ ค่าต่อจริยธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สังคม ชุมชน และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process)
ที่บริษัทมีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่น่ายินดีว่าบริษัทได้รับผลคะแนนการส�ำรวจความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนโครงการ CSR Awards และ
CSR Recognition ประจ�ำปี 2557 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดกลุ่มเดียวกัน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย ซึ่งสะท้อนนัยการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเรา ท�ำได้ดีกว่าที่กฎหมายก�ำหนดและยังสนองประโยชน์สังคมอีกด้วย
ผลอันเกิดจากความมุ่งมั่นก�ำกับดูแลกิจการให้บริษัทเติบโตมั่นคงในทุกๆ ด้าน สะท้อนให้เห็นเด่นชัดจากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ
ในปี 2557 ซึง่ ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิม่ ผลผลิต รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (ติดต่อกันสามปีซอ้ น) รางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจําปี 2557 (ติดต่อกันสามปีซ้อน)
รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องค์กรซีเอสอาร์ทมี่ คี วามเป็นเลิศ รางวัล CSRI Recognition ประจ�ำปี 2557 รางวัล ASEAN Energy Awards 2014
รางวัล Thailand Energy Awards 2014 และรางวัลสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ดีเด่น ประจ�ำปี 2557 (EIA Monitoring Award 2014)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจากโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 (Annual
General Meeting: AGM) และผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2557 ระดับดีมาก ตามโครงการ Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2014
ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรก�ำกับดูแล คณะผู้บริหารและพนักงาน
ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัททุ่มเทอย่างเต็มที่ในการก� ำกับดูแล
ให้ ค ณะกรรมการจั ด การบริ ห ารงานตามกลยุ ท ธ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้ กิ จ การของท่ า นพลิ ก กลั บ มามี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี แ ละ
สร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นต่อไป
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิน วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 บริษัทของท่านประสบความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญด้วย EBITDA เป็นบวกครั้งแรก 808 ล้านบาท หลังจากติดลบมา 2 ปี
เราประสบความส�ำเร็จในด้านการขายเหล็กปริมาณสูงสุด 3.32 ล้านตัน (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น) รายได้รวมของกลุม่ สูงสุด
เป็นอันดับสองที่ 65.3 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 0.2 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น) และมีขาดทุนสุทธิ 4.9 พันล้านบาท (ดีขนึ้ ร้อยละ 30 จากปีกอ่ น)
กลุ่มเอสเอสไอในฐานะผู้ผลิตเหล็กครบวงจร และผลการด�ำเนินงานในปี 2557
นับเป็นเวลา 4 ปีแล้วที่เราได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมาสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร ซึ่งผมได้กล่าวถึงในสารเมื่อปีก่อนว่า
เราตระหนักถึงความท้าทาย ความเสี่ยง และโอกาสที่มี เราให้ความส�ำคัญสูงสุดกับความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ และเน้นโครงการ
ที่ส่งผลส�ำเร็จเร็ว (Quick-win Project) (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของเรา)
ความพยายามเหล่านี้ได้เริ่มแสดงผลบวกในธุรกิจโรงถลุงเหล็ก จนได้เห็น EBITDA เป็นบวก 368 ล้านบาทในงวดครึ่งปีหลัง
ส�ำหรับธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ปริมาณขายลดลงร้อยละ 31 เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยถึงแม้ว่า
เราประสบความส�ำเร็จด้านส่วนต่างราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC Spread) สูงขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณขาย
ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อเรามาก ท�ำให้ EBITDA เป็นบวกเพียง 1,887 ล้านบาทในปี 2557 ธุรกิจเหล็กปลายน�้ำและธุรกิจท่าเรือ
ต่ า งได้ รั บ ผลกระทบจากปริ ม าณขายที่ ล ดลงเช่ น เดี ย วกั น มี EBITDA ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2556 ส่ ว นธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมนั้ น
ค่อนข้างน่าผิดหวังเมื่อเราต้องเผชิญกับความล่าช้า และต้นทุนที่บานปลายจากงานโครงการวิศวกรรม จัดหา และจัดสร้าง (EPC)
ซึ่งท�ำให้เราได้รับบทเรียนอันมีค่า
ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
สถานการณ์โลกประกอบไปด้วยปัจจัยเสีย่ งหลัก 3 ประการ (สองปัจจัยแรกได้ถกู ระบุไว้ในสารปีทแี่ ล้ว คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน และสถานการณ์ในยูเครน/รัสเซีย) ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2557 และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบถึงความไม่แน่นอนในช่วงครึ่งแรกของปี 2558
ประการแรก – ปัญหาจากประเทศจีนที่มาพร้อมกันสองปัญหา ได้แก่ การชะลอตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และก�ำลัง
การผลิตเหล็กล้นตลาด น�ำมาสู่การส่งออกเหล็ก 94 ล้านตัน ในปี 2557 (ปริมาณเหล็กส่งออกพุ่งสูงขึ้นไปในระดับมากกว่า 10 ล้านตัน
ต่อเดือนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา) เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากปี 2556 ในขณะที่รัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาก�ำลังการผลิตที่ล้นเกิน
ความต้องการด้วยความพยายามในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์จะแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้น
ประการที่สอง – สถานการณ์ในยูเครน/รัสเซียซึ่งสะท้อนถึงเหรียญสองด้าน การสู้รบในยูเครนส่งผลกระทบถึงการผลิตเหล็ก
ภายในประเทศยู เ ครนและจ� ำ กั ด ปริ ม าณเหล็ ก ที่ ส่ง ออกสู่ต ลาดโลก อย่ า งไรก็ ต าม การที่ น านาชาติ ค ว�่ ำ บาตรรั ส เซี ย ส่ งผลให้
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ค่าเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียตกต�่ำลง รวมถึงความต้องการเหล็กภายในประเทศรัสเซียลดลง ผลก็คือเหล็กจากรัสเซียทะลักเข้าสู่
ตลาดโลกซึ่งนอกเหนือความคาดการณ์ ขณะที่ผมเขียนสารฉบับนี้ สถานการณ์นี้ยังคงไม่ชัดเจนต่อไป แม้ว่าจะมีการเจรจาสงบศึก
ตามข้อตกลงมินสก์ (Minsk agreement) แล้วก็ตาม
ประการที่สาม – ราคาน�้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่งโดยตรง แต่ก็สร้าง
แรงกดดันมหาศาลต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในทางอ้อม ความต้องการเหล็กจากภาคพลังงานลดลงเช่นกันเนื่องจากรายจ่ายลงทุน
ในอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกถูกตัดลง
ผลที่เกิดขึ้นก็คือภายในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาเหล็กลดลงร้อยละ 30 เราจึงได้ด�ำเนินการอย่างรอบคอบด้วยการตั้งค่าเผื่อการลด
มูลค่าของสินค้าคงเหลือและการตั้งส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบ 705 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของเรา
ในปี 2557 ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น
มองไปข้างหน้า เนื่องจากฐานราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับต�่ำ เราเห็นความเสี่ยงด้านราคาเหล็กน้อยลง แต่ยังคงมีความเสี่ยง
จากอุปสงค์-อุปทานไม่สมดุล ดังนั้น ส่วนต่างราคาเหล็กจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำให้เห็นในระยะอันใกล้ จนกว่าตลาดเหล็กกลับสู่สมดุล
ส่วนภายในประเทศ เราคาดว่าความต้องการเหล็กในปี 2558 จะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากรัฐบาลก�ำลังเร่งการใช้จา่ ย และมีแผนการลงทุนส�ำคัญ
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ความเชื่ อ มั่ น ของภาคธุ ร กิ จ และผู ้ บ ริ โ ภคจะดี ขึ้ น จากปี ก ่ อ นในช่ ว งที่ เ กิ ด ความวุ ่ น วาย
ทางการเมือง
เรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการในปี 2558
เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ และเน้นลงทุนโครงการที่ส่งผลส�ำเร็จเร็ว (Quick-win Project) ถึงแม้ภาพรวม
ตลาดยังไม่แน่นอนดังทีไ่ ด้อธิบายมาก่อนหน้านี้ แนวทางการด�ำเนินงานของเราคือการลดต้นทุน สร้างความแข็งแกร่งเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันจากฐานการผลิตของเรา และสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า
พนักงานของเราปฏิบัติการได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาเพื่อให้บริษัทพลิกสถานการณ์กลับมา ผมภูมิใจพนักงานทุกคน แน่นอน
การต่อสู้ของเรายังไม่จบ ยังคงมีพายุให้เราต้องฝ่าฟัน และมุ่งมั่นไปข้างหน้า ผมเชื่อมั่นในจิตใจนักสู้ของพนักงานทุกคน
“แม้ก�ำลังผ่านหนทางที่เลวร้าย อย่าหยุดเดิน”
~วินสตัน เชอร์ชิล
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิต
เหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า ก�ำลัง
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมันสูงสุด
1 ล้านตันต่อปี มียทุ ธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Innovate Premium Value Products)”
เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และ
การก่อสร้าง มียุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก (Integrate World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้นการสร้าง
ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทางด้านเหล็กต้นนํ้า บริษัทมีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขตทีไซด์
(Teesside) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ด�ำเนินการโดย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยของบริษทั ด้วยก�ำลังการผลิตเหล็กแท่งแบนชัน้ คุณภาพพิเศษ 3.6 ล้านตันต่อปี โดยส่งเป็นวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั และสร้างความมัน่ คง
ทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม รวมทั้งจ�ำหน่ายให้กับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นต่างๆ ทั่วโลก มีท่าเรือนํ้าลึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน ซึ่งสามารถลดต้นทุน
ค่าขนส่งจากการใช้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เพื่อน�ำเข้าวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก จากแหล่งแร่ส�ำคัญๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติก
มีเทคโนโลยีและบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสบการณ์ จากการทีป่ ระเทศอังกฤษเป็นต้นก�ำเนิดของการผลิตเหล็กในยุคปัจจุบนั และเขตทีไซด์
เป็นแหล่งผลิตเหล็กส�ำคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี
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นอกจากมุ่งเน้นการสร้าง
ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่ม
ให้มีขนาดและศักยภาพ
ที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว
ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยง
เกื้อหนุนส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน
เพื่อให้มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
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นอกจากนี้ บริษทั มีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน�ำ้ ต่อเนือ่ งทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“TCRSS”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีก�ำลังการผลิตสูงสุด
240,000 ตันต่อปี
โรงงานทั้ ง หมดในประเทศไทยของกลุ ่ ม บริ ษั ท ตั้ ง อยู ่ บ นชายฝั ่ ง ด้ า นตะวั น ตกของ
อ่าวไทย ณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท�ำเลยุทธศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจเหล็ก
แบบครบวงจร บริษทั มีการร่วมลงทุนในบริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือ
พาณิชย์เอกชน ทีม่ คี วามลึกทีส่ ดุ ในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์เหล็ก
ได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษทั ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุน
ร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม
การจัดการงานซ่อมบ�ำรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบและการผลิตเครื่องจักรและ
ชิ้ น ส่ ว นงานจั ก รกล งานขึ้ น รู ป และประกอบโครงสร้ า งโลหะ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า น
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครือ่ งจักร และอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น
4,430 คน โดยอยู่ในประเทศไทย 2,428 คน และอยู่ในประเทศ
อังกฤษ 2,002 คน ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ยังคงยึดมัน่ ในนโยบายการรับคน
ในท้องถิ่นเข้าท�ำงาน โดย ณ สิ้นปี 2557 มีจ�ำนวนพนักงานที่เป็น
คนในท้องถิ่นร้อยละ 89 ของจ�ำนวนพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน และร้อยละ 96 ที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด์ นอกจากนี้
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั ยังคงเปิดโอกาสให้พนักงานทัง้ ในประเทศไทย
และประเทศอังกฤษได้ทำ� งานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพือ่ เป็นการเชือ่ มโยง
ระบบพนักงานและวัฒนธรรมของทัง้ สองประเทศเข้าด้วยกัน รวมถึง
พนักงานในกลุ่มบริษัทได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ และ
ได้ท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ อันจะน�ำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อ
กลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่

ธุรกิจเหล็ก

ด้วยสองยุทธศาสตร์หลัก
ที่ชัดเจนและทีมงาน
ที่มีความมุ่งมั่น
บริษัทจึงเป็นผู้ผลิต
เหล็กแผ่นไทยรายเดียว
ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
เหล็กต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� 
ที่มีความครบวงจรมากที่สุด

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ด�ำเนินการโดย SSI UK ได้เริม่ พ่นก๊าซร้อน
เข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และด�ำเนินการจุดเตาไฟถลุง โดยได้
ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
รวมถึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ Pulverised Coal Injection
Unit (PCI) มาตัง้ แต่ปี 2555 ซึง่ การด�ำเนินงานได้แล้วเสร็จ และได้เริม่
เดินเครื่องอุปกรณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โดยเทคโนโลยี
PCI เป็นโครงการที่มีความส�ำคัญอย่างสูงในการช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านต้นทุนการผลิตของ SSI UK โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิต
ได้ 2 ส่วน คือ 1) ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบโดยลดการใช้วัตถุดิบคือ
โค้ก (Coke) ที่มีราคาแพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกลง และ
2) ช่วยเพิ่มผลผลิตของโรงถลุงเหล็ก  
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
บริษัทได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึ่งมีท่าเทียบเรือให้บริการจ�ำนวน
4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้ำสูงสุดถึง
100,000 DWT พร้อมกัน 2 ล�ำ โดยในปี 2555 ได้เริ่มเปิดให้บริการ
ขนถ่ า ยเหล็ กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน�้ำ หนักยกสูงสุด
100 ตัน จ�ำนวน 2 ตัว เพือ่ ลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมลงทุนใน Redcar Bulk Terminal
Limited โดยเป็นบริษทั ที่ SSI UK กับ Tata Steel UK Limited  ลงทุน
ร่วมทุนร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งมีท่าเรือนํ้าลึก
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในชายทะเลฝัง่ ตะวันออกของประเทศอังกฤษ เพือ่ ด�ำเนิน
กิจการท่าเรือและขนถ่ายวัตถุดิบส�ำหรับการถลุงเหล็กและการผลิต
ไฟฟ้า
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ธุรกิจวิศวกรรม
ด�ำเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการ
ภายในกลุม่ บริษทั เป็นหลัก ปัจจุบนั ได้ขยายการให้บริการไปสูล่ กู ค้า
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ด้วยสองยุทธศาสตร์หลักที่ชัดเจนและทีมงานที่มีความมุ่งมั่น
ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นไทยรายเดียวที่มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ 
้ ทีม่ คี วามครบวงจร
มากทีส่ ดุ มีความมัน่ คงทัง้ ในด้านวัตถุดบิ และการตลาด มีเสถียรภาพ
และแข็งแกร่งมากขึ้นในแง่ของความสามารถในการแข่งขันใน
ระยะยาว ก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ่ น ครบวงจร
รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2557
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั้นที่สุด เรียกเก็บอากร
ทุ ่ ม ตลาดสิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ชนิ ด เป็ น ม้ ว นและไม่ เ ป็ น ม้ ว น
น�ำเข้าจากประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวัน มีผลบังคับใช้เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562

14 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 30 ล้านตัน
หลังจากเริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2537

22 กุมภาพันธ์ 2557

SSI UK ประสบความส�ำเร็จ ผลิตเหล็กแท่งแบนสะสมครบ 5
ล้านตัน นับตั้งแต่การเริ่มด�ำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

23 พฤษภาคม 2557

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศต่ออายุมาตรการเรียกเก็บภาษี
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure) สินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ทีม่ แี หล่งก�ำเนิดจาก 14 ประเทศ
เป็นเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

6 มิถุนายน 2557

กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว
(Safeguard Measure) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วน
และไม่เป็นม้วน ความหนา 0.9 - 50.0 มิลลิเมตร และความกว้าง
600 - 3,048 มิลลิเมตร เป็นเวลา 200 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่
7 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557

17 กรกฏาคม 2557

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกลุ่มคะแนนสูงสุด ประจ�ำปี 2557 (Annual General Meeting
Checklist: AGM Checklist) ด้วยคะแนนร้อยละ 98.93 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีคะแนนร้อยละ 94.00

5 สิงหาคม 2557

กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการพิ จ ารณา
มาตรการปกป้อง เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราว (Safeguard
Measure) จากการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด ไม่ เ จื อ
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ความหนา 0.9 - 50.0 มิลลิเมตร
และความกว้ า ง 600 - 3,048 มิ ล ลิ เ มตรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (ฉบั บ ที่ 2)
โดยได้ถอนรายชื่อประเทศบราซิลออกจากบัญชีรายชื่อประเทศ
ก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น จากการเรี ย กเก็ บ อากรชั่ ว คราว
และให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวกับการน�ำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

20 สิงหาคม 2557
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21 พฤศจิกายน 2557

บริษทั ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล Thailand Energy Awards 2014
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

24 กันยายน 2557

26 พฤศจิกายน 2557

บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2014 ประเภท
การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ในพิธรี บั รางวัล
32nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and
Associated Meetings ซึ่งเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท

3 ตุลาคม 2557

บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ องค์ ก รซี เ อสอาร์
ทีม่ คี วามเป็นเลิศ เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 12 ปี

24 ตุลาคม 2557

กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการพิ จ ารณา
มาตรการปกป้อง (Safeguard Measure) เรื่อง มาตรการปกป้อง
จากการน�ำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและ
ไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 5) โดยได้ถอนรายชื่อประเทศตุรกี
ออกจากประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การบั ง คั บ ใช้
มาตรการปกป้อง และให้เรียกเก็บอากรปกป้องการน�ำเข้าสินค้า
ดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

19 ธันวาคม 2557

กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการพิ จ ารณา
มาตรการปกป้องชั้นที่สุด เรื่อง มาตรการปกป้องจากการน�ำเข้า
สินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) โดยให้เรียกเก็บอากรน�ำเข้า
ส� ำ หรั บ กรณี ก ารน� ำ เข้ า เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นไม่ เ จื อ ชนิ ด เป็ น ม้ ว น
และไม่เป็นม้วน ความหนา 0.9 - 50.0 มิลลิเมตร และความกว้าง
600 - 3,048 มิลลิเมตร โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24
ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ
100%
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
เหล็กแท่งแบน

เสริมความมั่นคงธุรกิจหลัก

35.19%
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรีดเย็น

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

3.7%

51%

99.99%

ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ

ธุรกิจท่าเรือ

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า

เสริมสร้างรายได้
และสนับสนุนความมั่นคงอย่างยั่งยืน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
ท่าเรือพาณิชย์เอกชน

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง
และออกแบบทางวิศวกรรม

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของเครือสหวิริยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ เครือสหวิริยาด�ำเนินธุรกิจ
ประเภทผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียดรายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในเรื่องรายการระหว่างกัน
บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ในด้านการค้าระหว่างกันเป็นหลัก กล่าวคือ การขายสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่
เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับการขายสินค้าให้ลูกค้าภายในประเทศ ประกอบด้วย
ผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือหุ้นในผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการสินค้า เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้า โดยสัดส่วนการขายของบริษัท ได้ขายให้กับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการด�ำเนินธุรกิจมาก่อนการประกอบการของบริษัทในสัดส่วนที่สูงกว่าบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มธุรกิจ
ของเครือสหวิริยา ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี้เพื่อท�ำการจัดจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและสินค้าเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ในทางการค้าตามปกติทั่วไป โดยจะมีการแยกระหว่างการประกอบการผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายออกจากกัน
บริษัทมีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัท
ให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในมาตรฐานราคาที่ไม่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
และความสม�่ำเสมอในการสั่งซื้อ และเนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงมีข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินให้ระบุ
รายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยถ้าเป็นการซื้อขายระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายอันเกี่ยวกับราคาโอนไว้ด้วย ตามรายละเอียด
ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil) ซึง่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
เช่น โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ การผลิตท่อเหล็ก การผลิตถังแก๊ส การผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหล็ก การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น หม้อต้มไอน�้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรมต่อเรือ และศูนย์บริการเหล็ก
(Service Center)  เป็นต้น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย
• เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 0.90 - 20.0 มิลลิเมตร
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) ส�ำหรับการใช้ในประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese Standard, American
Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ โดยบริษัทได้ด�ำเนินโครงการขยายก�ำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็น
4 ล้านตันต่อปีเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กได้บางสุด 0.90 มิลลิเมตร
ไปจนถึงหนาสุด 20.0 มิลลิเมตร และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทเป็นหนึ่งใน
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไม่กี่รายของโลก ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้ถึง 0.90 มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย์  
และ ณ ปัจจุบัน บริษัทประสบผลส�ำเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดบางสุด 0.80 มิลลิเมตร  
• เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ำมัน หรือ “CleanStrip” ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 มิลลิเมตร
และความหนาระหว่าง 1.2 - 7.0 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการนี้เริ่มเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547  
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นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำใน
ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ พิเศษ (Premium Value Products)
ออกสู่ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้
1. เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade Products)
เหมาะกับการน�ำไปใช้งานทีต่ อ้ งการคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนสูง
เช่น การน�ำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)
ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท
โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือเหล็ก
แผ่นลาย เป็นต้น
3. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ กับลูกค้า (Innovated
Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ลูกค้าในด้านต่างๆ ทัง้ ในกระบวนการผลิตและการใช้งานของ
ลูกค้าปลายทาง

		 การตลาดและการแข่งขัน
บริษทั มีการวางแผนการตลาดเพือ่ ให้การบริหารงานขายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญตั้งแต่การสั่งซื้อ
วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การรักษา
ส่วนแบ่งตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�ำหนด และบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษทั มุง่ เน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุมกลุม่
ลูกค้าทุกตลาด เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
และรักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ รวมถึง
การขยายตลาดไปยังกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึง่ ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน
คุณภาพสูง ตลอดจนการส่งออกเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออ�ำนวย และ
บริษัทมีก�ำลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น
การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
การผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ทมี่ เี หล็กเป็นส่วนประกอบ
การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และ
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อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการเหล็ก (Service
Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms)

ลักษณะของลูกค้า นโยบายการตั้งราคา
และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงาน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น กลุ่มโรงงานผลิตถังแก๊ส ซึ่งบริษัทจ�ำหน่าย
โดยตรงให้กับลูกค้า โดยในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
อยู่ 4 ราย ซึ่งเหล็กแผ่นรีดเย็นจะน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบต่อเนื่อง
ให้กับอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบ เป็นกลุ่มที่เน้นที่คุณภาพผิวและ
การส่งมอบเป็นส�ำคัญ และต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคา
ท�ำให้การซือ้ ขายมีการตกลงกันเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน โดยมี
การซือ้ ขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินบาท โดยขึน้ อยูก่ บั
การตกลงในการซื้อขาย
2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�ำ้ มัน และเหล็กชัน้
คุณ
ุ ภาพพิเศษต่างๆ โดยกลุม่ ลูกค้าปลายทางได้แก่ ผูผ้ ลิตยานยนต์
และชิน้ ส่วน ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า รวมถึงกลุม่ ผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ และ
ผู้ผลิตคอนเทนเนอร์  โดยมีการแปรรูปที่ศูนย์บริการเหล็ก (Service
Center) และมีการซื้อขายผ่านตัวแทนการค้า (Trading Firm)
โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ด้านคุณสมบัตทิ างกลและคุณภาพผิว รวมถึงการส่งมอบทีต่ รงเวลา
ลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคาเช่นกัน
ท�ำให้การซือ้ ขายส่วนใหญ่มกี ารตกลงกันเป็นรายไตรมาส โดยมีการ
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B ได้แก่ ผู้ผลิตท่อเหล็ก และ
ลูกค้ากลุ่มการใช้งานทั่วไป ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวในด้าน
ราคาสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีการแข่งขันกับสินค้าน�ำเข้าอย่างมาก
การซือ้ ขายมีลกั ษณะเป็นครัง้ คราว (Spot) โดยบริษทั จ�ำหน่ายโดยตรง
ตลอดจนจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนการค้า (Trading firm) และจ�ำหน่าย
ผ่านศูนย์บริการเหล็ก (Service Center)  
4. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้ากลุม่ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
และลูกค้าในกลุ่มการใช้งานทั่วไปโดยเน้นที่ตลาดเหล็กบาง ที่มี
ขนาดความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และการซื้อขายมีลักษณะเป็น
ครัง้ คราว (Spot) และขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดโลก บริษทั เสนอราคาขาย
ส�ำหรับค�ำสั่งซื้อแต่ละครั้ง (Spot Transaction) เป็นเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐและยูโร โดยปกติบริษัทจะก�ำหนดราคาส่งออกไม่ต�่ำกว่า
ราคาขายภายในประเทศ และจะเป็นการจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
การค้า (Trading Firm) ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
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ตารางแสดงสัดส่วนการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบ่งตามตลาด (ร้อยละ)
ปี
2555
2556
2557

A1
10.9
8.9
7.6

A2
7.0
7.9
12.4

B
81.7
81.8
79.6

Export
0.4
1.4
0.4

รวม
100
100
100

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีปริมาณ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จ�ำนวน 561,975 ตัน ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการจ�ำหน่ายสินค้ารวม
ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นอัตราส่วนเมื่อเทียบกับปริมาณการขายรวมในปี 2556 พบว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์คุณภาพพิเศษ
ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับร้อยละ 34 ในปี 2556

สัดส่วนปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อยอดขายรวม (ร้อยละ)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products)
ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products)

ปี 2555
37
63

ปี 2556
34
66

ปี 2557
38
62

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึง่ พาการน�ำเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทัง่ บริษทั ได้เปิดด�ำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย
1)
2)
3)
4)
5)

ผู้ประกอบการ
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บมจ. จี สตีล
บมจ. จี เจ สตีล
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล
บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล

กำ�ลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ปี)
4,000,000
1,800,000
1,500,000
1,000,000
500,000

เริ่มผลิต
กุมภาพันธ์ 2537
ปลายปี 2542
ไตรมาส 4/2540
2539
2539

ผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

จากการอ้างอิงถึงข้อมูลความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรงของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet Consumption)
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในปี 2557 บริษทั มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 21 ของความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ซึ่งลดลงจากร้อยละ 29 ในปีก่อน โดยสินค้าน�ำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 59 ลดลงจากร้อยละ 62 ในปีก่อน ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศ
อีก 4 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย ซึ่งหยุดพัก
การผลิตไปได้กลับมาผลิตอีกครั้ง ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 ปรับตัวลดลงจาก
ร้อยละ 31 ในปีก่อน โดยสินค้าน�ำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60 ลดลงจากร้อยละ 64 ในปีก่อน ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย
มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 18 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย ซึ่งหยุดพักการผลิตไป
ได้กลับมาผลิตอีกครั้ง ดังกล่าวข้างต้น
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020

วัตถุดิบ

เนือ่ งจากกรรมวิธกี ารผลิตของบริษทั เป็นการน�ำเหล็กแท่งแบน
(Slab) มาผ่านกระบวนการรีดแต่เพียงอย่างเดียว ดังนัน้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้
ในการผลิตจึงมีเพียง Slab เท่านัน้ ซึง่ ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศไทย
จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งยาวทรงแบน มีพื้นที่หน้าตัดทึบ
ได้จากกระบวนการถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron & Steel
Making) เมื่อน�ำเข้าเครื่องหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซึ่งมี
ความหนาตั้งแต่ 160 - 250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800 - 1,550
มิ ล ลิ เ มตร ความยาว 4,300 - 10,800 มิ ล ลิ เ มตร น�้ ำ หนั ก
15.5 - 32.0 ตัน
เหล็กแท่งแบนในตลาดโลกมีหลายชนิดตามประเภทของเหล็ก
เช่น ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ
Stainless และในแต่ละประเภทจะมีหลายชั้นคุณภาพ ในปัจจุบัน
บริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพ
ของเหล็กแท่งแบนที่บริษัทจะน� ำมารีดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของ
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ต้องการผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ
ลูกค้า

		 การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิต

บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จ�ำนวน 1 แห่ง
และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและ
เคลื อ บน�้ ำ มั น 1 แห่ ง ทั้ ง 2 โรงงาน ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น
ณ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก�ำลังการผลิตและนโยบายการผลิต

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีก�ำลังการผลิตสูงสุด
(Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพก�ำลัง
การผลิตจริง (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

แหล่งที่มาและจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทน�ำเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) จากต่างประเทศ
ทั้งหมด  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจายอยู่ตามแหล่ง
ต่างๆ ทั่วโลก เช่น จีน กลุ่มประเทศรัสเซียเก่า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
อเมริกาใต้   ประเทศในยุโรป   และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในปี
2557 บริษทั จัดซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตจ�ำนวน 8 รายใน 5 ประเทศ คือ
สหราชอาณาจักร รัสเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และบราซิล โดยวิธี
การซื้อเป็นรายไตรมาส และ Spot Market ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อจากบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบทราบล่วงหน้า
ถึงปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบเป็นรายปีหรือรายไตรมาส
โดยการตกลงซื้อขายจะขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วง ซึ่งการแจ้ง
ปริมาณความต้องการใช้ลว่ งหน้า ท�ำให้บริษทั สามารถลดความเสีย่ ง
ในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบได้  
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้
2557

สายผลิตภัณฑ์/		
ด�ำเนินการโดย
กลุ่มธุรกิจ
			

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

2556

2555

รายได้		
รายได้		
รายได้
	
ร้
อ
ยละ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) 	 ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ไม่มี

45,599 1)

69.20

48,470 1)

78.29

ธุรกิจวิศวกรรม

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

99.99

551

0.84

487

0.74

277

0.45

ธุรกิจท่าเรือ
	
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
	
รายได้อื่นๆ

บจก. ท่าเรือประจวบ

51.00

144

0.22

169

0.26

169

0.27

100.00

32,200

48.95

19,132

29.04

11,688

18.88

บ มจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
บจก. ท่าเรือประจวบ
บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
บจก. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค
				

124
3
3
374

0.19
0.00
0.00
0.57

445
3
2
55

0.68
0.00
0.00
0.08

408
3
896

0.66
0.00
1.45

65,892	100.00	

61,911

100.00

1)

บจก. สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค

32,382 1) 49.23

65,781	 100.00	

ในจ�ำนวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำนวน 1,485 ล้านบาท 2,569 ล้านบาท และ 2,737 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2556
และปี 2555 ตามล�ำดับ

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกปี 2557
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงานตัวเลขประมาณการการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี 2557 (Global  
Apparent Steel Use) อยู่ที่ประมาณ 1,562 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งอัตราการขยายตัวต�่ำกว่าปี 2556 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8
ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) ในปี 2557 อยู่ที่ 1,624 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปีก่อน
ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ โดยในปี 2557 มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 814 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี 2556
โดยปริมาณการผลิตของประเทศจีนคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.1 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด
ทัง้ นี้ ปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี 2557 ทีแ่ ม้จะเพิม่ ขึน้ กว่าปี 2556 แต่เป็นการขยายตัวทีต่ �่ำกว่าปีกอ่ น โดยเป็นผลกระทบ
มาจากเศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว โดยสหภาพยุโรปยังคงเผชิญปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีซ ซึ่งสร้าง
ความกังวลให้กับทั้งภูมิภาค เช่นเดียวกับภูมิภาคอเมริกาใต้ที่มีการบริโภคเหล็กที่ลดลง รวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่แม้จะมีสัญญาณฟื้นตัว
ของภาคการผลิต แต่ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ขณะที่จีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย แม้ว่าจะมีการขยายตัวของปริมาณการใช้เหล็ก
แต่ก็เป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลง ท�ำให้การบริโภคเหล็กโดยรวมของโลกในปี 2557 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.0
ด้านราคาเหล็กในปี 2557 นั้น ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) (ราคา CFR East Asia Import) ได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 532 - 552
เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2557 มาอยูท่ รี่ ะดับ 495 - 515 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2557 หลังจากนัน้ ระดับราคาปรับตัวเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 498 - 515 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2557 และลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ระดับ 445 - 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ในไตรมาส 4/2557 ในขณะที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (ราคา CFR East Asia Import) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 535 - 565 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2557  มาอยูท่ รี่ ะดับ 517 - 532, 512 - 527 และ 472 - 481 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2557  ไตรมาส 3/2557
และ ไตรมาส 4/2557 ตามล�ำดับ และส่วนราคาสินแร่เหล็ก (ราคา IODEX 62% Fe CFR North China) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ
105 - 135 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ระดับ 89 - 119, 78 - 98 และ 66 - 84 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2557
ไตรมาส 3/2557 และ ไตรมาส 4/2557 ตามล�ำดับ
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2557
ปริมาณการบริโภค
สินค้าเหล็กของโลกในปี 2557
ที่แม้จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2556
แต่เป็นการขยายตัว
ทีต่ ำ่ �กว่าปีกอ่ น
โดยเป็นผลกระทบมาจาก
เศรษฐกิจโดยรวมของโลก
ที่ยังคงอยู่ในช่วง
ของการฟื้นตัว

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2557 ยังคงเติบโตจากปี 2556 โดยมี Apparent
Steel Supply อยู่ที่ 17.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 (ข้อมูลจาก
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) เติบโตลดลงจากอัตราเติบโตร้อยละ
6.3 ในปีก่อน โดยที่การบริโภคเหล็กทรงแบน ลดลงร้อยละ 6.1 เนื่องจากอัตราการหดตัว
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ปริมาณการผลิตปรับลดลงมากถึงร้อยละ 23 ในขณะที่การบริโภค
เหล็กทรงยาวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5 เนือ่ งจากอุตสาหกรรมก่อสร้างยังมีการขยายตัวจากโครงการ
ก่อสร้างของเอกชนและการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
ในปี 2557 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศลดลงร้อยละ 4.6 ตามปริมาณการใช้เหล็ก
ในประเทศ (Thailand Apparent Steel Supply) ทีล่ ดลง เนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
ในปี 2557 ที่มีอัตราการเติบโต (Thailand GDP Growth Rate) ค่อนข้างต�่ำ  ที่ร้อยละ 0.7
ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว
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ทั้งนี้ ในปี 2557 ประเทศไทยมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และมาตรการปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้า
ที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) ที่มีผลบังคับใช้ ดังนี้
ประเทศต้นกำ�เนิด

มาตรการ

อัตราอากร

สถานะ1)

ระยะเวลาที่มีผลบังคับ

เหล็กแผ่นรีดร้อน

จีน, มาเลเซีย

30.91% - 42.51%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

12 ส.ค. 54 - 11 ส.ค 59

เหล็กแผ่นรีดร้อน
(เจือโบรอน)

จีน

มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด
(Anti-dumping)
มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด
(Anti-dumping)
มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด
(Anti-dumping)

14.28% - 19.47%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

26 ธ.ค. 55 - 25 ธ.ค. 60

0% - 128.11%

มาตรการ
ชั้นที่สุด
(ขยาย
ระยะเวลา)

23 พ.ค. 57 - 22 พ.ค. 58 2)

44.20%
43.57%
42.95%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

15 ก.ย. 56 - 26 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57 - 26 ก.พ. 58
27 ก.พ. 58 - 26 ก.พ. 59

21.92%
21.52%
21.13%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

24 ธ.ค. 57 - 6 มิ.ย. 58
7 มิ.ย. 58 - 6 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59 - 6 มิ.ย. 60

4.22% - 20.11%

มาตรการ
ชั้นที่สุด

6 ก.พ. 57 - 5 ก.พ. 62

สินค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อน

ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้, รัสเซีย,
คาซัคสถาน, อินเดีย, เกาหลีใต้,  
ไต้หวัน, เวเนซุเอลา, อาร์เจนตินา,
ยูเครน, แอลจีเรีย, อินโดนีเซีย,
โรมาเนีย, สโลวาเกีย
เหล็กแผ่นรีดร้อน
ทุกประเทศ
มาตรการปกป้อง
(เจืออัลลอย)
(ยกเว้นประเทศก�ำลังพัฒนา
จากการน�ำเข้าสินค้า
ซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ
ที่เพิม่ ขึ้น
ยกเว้นประเทศตุรกี)
(Safeguard)
เหล็กแผ่นรีดร้อน
ทุกประเทศ
มาตรการปกป้อง
(ไม่เจือ; ความหนา
(ยกเว้นประเทศก�ำลังพัฒนา
จากการน�ำเข้าสินค้า
0.9 - 50 มม.
ซึ่งจัดโดยสหประชาชาติ
ที่เพิ่มขึ้น
และความกว้าง
ยกเว้นประเทศบราซิล)
(Safeguard)
600 - 3,048 มม.)
เหล็กแผ่นรีดเย็น
จีน, เวียดนาม, ไต้หวัน
มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด
(Anti-dumping)

1)

2)

ตามกฎระเบียบในประเทศไทย มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น จะมีลักษณะของมาตรการเป็น 2 ระดับ คือ
มาตรการชั่วคราวและมาตรการชั้นที่สุด โดยหากคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุ่มตลาด หรือปริมาณการน�ำเข้า
สินค้าในระดับที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับอุตสาหกรรมภายใน อาจจะพิจารณาประกาศใช้มาตรการชั่วคราวก่อน และเมื่อกระบวนการพิจารณาถึงที่สุด
และพบว่ามีความเสียหายหรือเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นจริง จึงมีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือมาตรการปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
ในชั้นที่สุด
มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดฉบับนีเ้ ป็นการขยายเวลาของมาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดฉบับก่อนหน้าทีม่ อี ายุ 5 ปี ซึง่ หมดอายุลงไปเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กปี 2558
สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA)
ประเมินว่า ในปี 2558 ความต้องการเหล็กของโลก (Global Apparent
Steel Use) จะขยายตัวร้อยละ 2.0 หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,594
ล้านตัน โดยแรงหนุนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึง่ คาดว่าน่าจะสามารถเติบโต
ได้ร้อยละ 3.1 โดยเฉพาะภาคการผลิตและการบริการน่าจะปรับตัว
ดีขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งกลุ่มสหภาพยุโรป
ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
คาดการณ์วา่ น่าจะเติบโตได้รอ้ ยละ 1.0 ในปีหน้า เนือ่ งจากธนาคาร
กลางยุโรปออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทางด้านญี่ปุ่นนั้น เศรษฐกิจ
อาจชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยนโยบายการผ่อนคลายทางการเงิน
และการคลังน่าจะยังคงด�ำเนินต่อไป รวมทัง้ ธนาคารกลางญีป่ นุ่ ยังคง
นโยบายที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 70 ถึง 80 ล้านล้านเยน
ต่อปี ขณะทีจ่ นี มีนโยบายปรับสมดุลเศรษฐกิจ (Restructuring and
Rebalancing) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
เพือ่ ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไป จะท�ำให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจยัง
อยูใ่ นระดับเดียวกันกับปีทแี่ ล้ว ทัง้ นีส้ มาคมเหล็กโลกได้คาดการณ์วา่
ในปี 2558 ประเทศจีนจะยังคงเป็นผู้บริโภคสินค้าเหล็กรายใหญ่
ของโลก โดยประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้เหล็ก
ของประเทศจีนไว้ที่ ร้อยละ 0.8  ซึง่ น้อยกว่าความต้องการเหล็กของ
ประเทศจีนในปี  2557 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตาม ประเทศ
อินเดียคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของความต้องการเหล็ก
ภายของประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.0 รวมถึงประเทศอื่นๆ
ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กหลักของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และ
สหภาพยุโรป ได้มีการตั้งเป้าอัตราการเติบโตของความต้องการ
การใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยสหรัฐอเมริกาคาดการณ์อัตรา
การเติบโตของความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศไว้ทรี่ อ้ ยละ 1.9
ประเทศบราซิลคาดการณ์ที่อัตราร้อยละ 3.4 และสหภาพยุโรป
คาดการณ์ที่อัตราร้อยละ 2.3
ด้านสถานการณ์ราคาเหล็กคาดว่าจะปรับตัวลง โดยราคา
สินแร่เหล็ก (ราคา IODEX 62% Fe CFR North China) ในไตรมาส
แรกในปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 61 - 72 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ส่วนราคาเหล็กแท่งแบนและเหล็กแผ่นรีดร้อน (ราคา CFR East
Asia Import) คาดว่าจะอยู่ที่ 380 - 385 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ
429 - 434 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามล�ำดับ

ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ISIT คาดการณ์ว่าในปี
2558 ความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0 - 3% จากปี 2557 ขณะที่ในส่วนการผลิตเหล็กภายใน
ประเทศมีแนวโน้มทรงตัวที่ 6.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้อง
ติดตามผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและความชัดเจน
ของการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนให้ความต้องการใช้เหล็กสูงขึ้น ในส่วนการ
ก่อสร้างของภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่เนื่องจากผู้บริโภคยังคง
ชะลอการซื้อและลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า แนวโน้มระดับความต้องการ
บริโภคสินค้าเหล็กในปี 2558 จะเผชิญกับความผันผวนตามสภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ใช้เหล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยที่อุตสาหกรรมก่อสร้าง
หากได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ ก็จะช่วยเพิ่มอัตรา
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม คาดการณ์ ว ่ า
เศรษฐกิจไทยโดยรวมจะปรับตัวดีขนึ้ ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
ส่งผลให้ภาคการส่งออกฟื้นจากภาวะความซบเซา เนื่องจากจะมี
อัตราการส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะกลุ่ม G3 ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ภาคครัวเรือนและภาคการลงทุนปรับตัวดีขึ้นตาม  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2557 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2557 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วม/จำ�นวนครั้งทั้งหมด
1.   นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์           ประธานกรรมการตรวจสอบ   
6/7
2.   นายเพิ่มพูน
ไกรฤกษ์                 กรรมการตรวจสอบ    
7/7
3.   นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์     กรรมการตรวจสอบ                           
7/7
4.   นางวรรณี
สิริกาญจน     
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7/7
และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
• งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำ�ปี 2557 ของบริษทั รวมทัง้ งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวมประจำ�ปี 2557
ของบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน โดยร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษทั และประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี
เพื่อสอบถามและรับฟังคำ�ชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ของบริษัทย่อย ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป   
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจำ�ปี 2557 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของสำ�นักตรวจสอบภายใน
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสำ�นักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Group Internal Audit) ตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่
ของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group Function ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรของสำ�นักตรวจสอบภายในกลุ่ม คำ�บรรยายหน้าที่งานของ
สำ�นักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Function Description of Group Internal Audit) รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำ�นักตรวจสอบภายในกลุ่ม
• ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจำ�ปีของสำ�นักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ รับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภายใน
•   ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำ�หรับปี 2557 ตามแบบประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี
• รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของสำ�นักตรวจสอบภายใน
• รายงานประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และการฝึกอบรม ของหัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายในของบริษัท
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และเห็นว่า
หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
รวมทั้ง กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำ�สั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามกฎหมายดังกล่าว
• รายงานจากสำ�นักกฎหมายกลุม่ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• รายงานจากผูส้ อบบัญชี ว่าไม่มปี ระเด็นและข้อสังเกตทีต่ อ้ งแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับ
รายงานจากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท
• ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
• รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นรายปี 2557
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตัง้ นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง หรือนายวินจิ ศิลามงคล หรือนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ
หรือนางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2558 รวมทั้ง
เสนอแนะจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี สำ�หรับปี 2558  
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการพิจารณาข้างต้นมีความเหมาะสมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ต่อไป
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำ�สั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว
• รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท   
ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด
7. อื่นๆ
• ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
• ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2557 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• สอบทานข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำ�ปี 2557 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท
(แบบ 56-1)
• รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำ �นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กำ �หนด
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยคำ�นึงถึงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

				

(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557
1. “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
เป็นประธาน
2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เป็นกรรมการ
3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
เป็นกรรมการ
2. 2.1 “คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง” ท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยพิจารณาสอบทานรายงาน
การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีส่ �ำคัญ และให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมส�ำหรับการจัดการความเสีย่ งรวมถึงน�ำเสนอนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวน
และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำฝ่ายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาสในเดือนมกราคม เมษายน
กรกฎาคม และตุลาคม โดยได้มกี ารติดตามผลการบริหารความเสีย่ งของไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และไตรมาสที่ 1, 2, และ 3 ปี 2557 และประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง และความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ส�ำหรับไตรมาสที่ 1, 2, 3, และ 4 ของปี 2557 และไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2558 ตามที่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงได้เสนอมา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต
2.2 ในปี 2557 นอกจากความเสี่ยงหลักของบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจ�ำกัด (มหาชน) (SSI) แล้วคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งยังได้พจิ ารณาความเสีย่ งทีส่ �ำคัญของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited - SSI UK)
ธุรกิจเหล็กต้นน�้ำผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ ตามที่ผู้แทนของ SSI UK น�ำเสนอมาอีกด้วย
2.2.1 ส�ำหรับ SSI ความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่มีการพิจารณาติดตามอย่างใกล้ชิด คือ ความเสี่ยงด้านการตลาดและความเสี่ยง
ด้านการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการตลาดที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก และเพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงด้านการตลาด บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านการขายและด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ พร้อมกับติดตามผลกระทบในด้านอื่นๆ
ของบริษัท ในด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามความเสี่ยงด้านการเงินอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการหนีส้ นิ ซึง่ ประกอบด้วยหนีส้ นิ จากการค้าและหนีส้ นิ จากการกูย้ มื ให้สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.2 ส�ำหรับความเสี่ยงของ SSI UK ที่ได้มีการน�ำเสนอโดยผู้แทนจาก SSI ซึ่งมีความเสี่ยงที่ส�ำคัญและมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด คือ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต และความเสี่ยงด้านการเงิน โดย SSI UK ได้มีการประเมินความเสี่ยง
และด�ำเนินมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการลดความเสีย่ งในระยะยาว
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และส่งผลที่ดีต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวม

				
          

(ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 กุมภาพันธ์ 2558

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ผ่านกระบวนการและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ที่มี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีช่ ว่ ยคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามและประเมิน
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอบทานความเพียงพอของระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินการทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้า พร้อมกับก�ำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
เป็นรายไตรมาส โดยความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญในปี 2557 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการตลาด
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก
ความผันผวนของราคา และปริมาณความต้องการบริโภคเหล็ก เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และอาจท�ำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ มีผลกระทบต่อราคาและความต้องการบริโภควัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทสรุปปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่มีผลต่อราคา ปริมาณการขายสินค้าและส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายและราคาวัตถุดิบของบริษัท ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นอุ ป สงค์ : ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง สถานการณ์ ต ลาดภายในประเทศที่ มี
การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้า ท�ำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณและราคาซึ่งได้วางแผนก�ำหนดไว้
2. ด้านอุปทาน : ปริมาณการส่งมอบในประเทศทั้งจากสินค้าน�ำเข้าและปริมาณการส่งมอบของคู่แข่งภายในประเทศซึ่งอาจ
ส่งผลต่อปริมาณการขายของบริษัท
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วัตถุดิบและสินค้าคงคลัง เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
ราคาในเชิงลบ
5. ด�ำเนิ นการวางแผนผลิ ตให้ ส อดคล้ อ งกับ การขาย
และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น
6. ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�ำเข้า
จากต่ า งประเทศ และนโยบายการควบคุ ม ราคาของภาครั ฐ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

ความเสี่ยงด้านการผลิต

3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อราคาสินค้า เช่น นโยบาย
ทางการค้าของภาครัฐ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ค่าขนส่ง
เป็นต้น
จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการ
เหล็กจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการประเมินความ
เสี่ยงและด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกและอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั โดยมาตรการ
เพื่อลดความเสี่ยงที่ส�ำคัญมีดังนี้
1. บริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ด้วยความระมัดระวังในราคา
ที่จะท�ำให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ
ตามทีต่ อ้ งการและในจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะขายได้ โดยทีก่ ารด�ำเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทนั้นจ�ำเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขาย
และการผลิตของบริษัทสามารถด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
2. มุ ่ ง เน้ น การผลิ ต สิ น ค้ า ที่ จั ด เป็ น ชั้ น คุ ณ ภาพพิ เ ศษ
ซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า
3. ติดตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศ
เพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับ
การสั่งซื้อและการน�ำเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ
ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�ำเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ราคาต�่ำ ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ
และสามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น
4. ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทัง้ วัตถุดบิ เหล็กแท่งแบน
และสินค้าส�ำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
การประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของ

• ความเสี่ ย งด้ า นกระบวนการผลิ ต และเทคโนโลยี
ในการผลิต
ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยง
ด้านการผลิตทัง้ ทีม่ าจากเครือ่ งจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี
ในการผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ส�ำคั ญ ที่ อ าจเสี ย หายจากการใช้ ง าน ความเสี่ ย งจากกระบวน
การผลิตที่ไม่เหมาะสมท�ำให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการ
ของลูกค้าหรือไม่สามารถผลิตสินค้าบางเกรดได้ รวมถึงความเสี่ยง
จากความสูญเสียของกระบวนการผลิต (Yield Loss) จ�ำนวนมาก
และความเสี่ยงจากเครื่องจักรไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอะไหล่
ล้าสมัย (Obsolete Part) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออาจท�ำให้ตอ้ งหยุดการผลิต และมีผลต่อเนือ่ ง
ต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการผลิต บริษัทมี
ขัน้ ตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ แก้ไขปัญหาและบริหาร
ความเสี่ยง จัดท�ำและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลังเพื่อเตรียม
อะไหล่ส�ำรองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการน�ำ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการผลิ ต เพื่ อ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพมี ค วามแม่ น ย�ำสู ง โดยการติ ด ตั้ ง ระบบ
การตรวจสอบผิว (Surface Inspection System) เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่งจะท�ำให้สามารถรับรู้และปรับปรุง
กระบวนการผลิตได้อย่างทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ท�ำให้
ลดการเกิ ด สิ น ค้ า ด้ อ ยคุ ณ ภาพจ�ำนวนมากได้ และบริ ษั ท ยั ง มี
การจัดหาระบบอัตโนมัติในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสม
กั บ การใช้ ง านของลู ก ค้ า เพื่ อ ลดการผิ ด พลาดจากการตั ด สิ น ใจ
ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ท�ำให้ ร ะดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ที่ ส ่ ง มอบให้ ลู ก ค้ า
จะมีความสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะท�ำงาน
ในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ลดลง
อีกด้วย โดยคณะท�ำงานจะท�ำหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผน
การปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งในโครงการทีด่ �ำเนินการแล้ว
และคิ ด ค้ น โครงการใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น
การผลิต รวมถึงปรับปรุงด้านคุณภาพ โดยมีโครงการต่างๆ ทีส่ �ำคัญ
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เช่น  1. โครงการ Zero Scrap  2. โครงการลดอุณหภูมเิ ผาไหม้ในเตาเผา
3. โครงการลดความสิ้นเปลืองการใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด
4. โครงการซ่อมบ�ำรุง Edge Induction Heater โดยบุคลากร
ภายในบริษทั 5. โครงการระบบควบคุมเครือ่ งม้วนเก็บแบบอัตโนมัติ
เพือ่ ลดของเสียจากการกดทับชิน้ งานทีผ่ ดิ ปกติ 6. โครงการปรับปรุง
และถ่ายโอนโปรแกรมพร้อมทั้งข้อมูลของระบบควบคุมการผลิต
ด้วยตนเอง 7. โครงการเพิ่มอัตราการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรด
และเคลือบน�้ำมัน และ 8. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา
เหล็กแท่งแบนกับ SSI UK

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
• ด้านภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
พื้นที่ตั้งโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอยู่บริเวณที่ลุ่ม
และใกล้กับทะเล ซึ่งฤดูมรสุมอาจมีความเสี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติ
จากวาตภัย อุทกภัย เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ขึ้น
จะก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต และการส่งมอบ ซึง่ บริษทั
ได้ ต ระหนั ก ในประเด็ น นี้ เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
เพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิดจากกรณีดังกล่าวให้มีผลกระทบกับ
โรงงานและพนักงานให้น้อยที่สุด โดยได้มีการจัดท�ำแนวป้องกัน
น�้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงที่เคยท�ำให้เครื่องจักรเสียหายจากเหตุการณ์
อุทกภัยเมือ่ ปี 2548 โดยปัจจุบนั ได้มกี ารเตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่ อ เฝ้ า ติ ด ตามข่ า วสาร และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้รับทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมของ
ที ม ตอบสนองเหตุ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตามแผนงานที่วางไว้ มีการฝึกซ้อม
แผนกรณีเกิดภัยพิบัติตามแผนเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมอยู่เสมอ และมีสถานีวิทยุสมัครเล่นไว้คอย
ติ ด ตามข่ า วสารจากภายนอกกรณี ที่ เ ครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารอื่ น ๆ
ไม่สามารถใช้งานได้
• ด้านอัคคีภัย
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภยั อันเนือ่ งจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น กระบวน
การผลิต การซ่อมบ�ำรุง เป็นต้น ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงาน
อาจจะรุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต การส่งมอบ
และอาจร้ายแรงจนเป็นสาเหตุให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
อัคคีภัย โดยมีการจัดตั้งคณะอนุท�ำงานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัย
ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของบริษทั
เพื่อก�ำกับดูแลและด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุ
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เพลิงไหม้ในโรงงาน มีการจัดท�ำแผนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร ที่มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร
ให้ ส ามารถตอบสนองเหตุ ไ ด้ เพื่ อ เป็ น การลดความรุ น แรงของ
เหตุการณ์ นอกจากนีย้ งั มีการฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำลองเหตุฉกุ เฉิน
ทุกประเภท ได้แก่ อัคคีภยั แก๊สรัว่ ไหล สารเคมีหกรัว่ ไหล หม้อไอน�้ำ
ผิดปกติ และน�้ำท่วม ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านอุปกรณ์การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีการตรวจสอบ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีการติดตั้งเพิ่มเติม
ในจุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารทบทวนและจั ด ท�ำ
งบประมาณระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มีอยู่
ให้เดิมโดยพิจารณาเทคโนโลยี ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
และความคุ ้ ม ค่ า เพื่ อ ลดความรุ น แรงและความเสี ย หายจาก
เหตุการณ์เพลิงไหม้ในห้องที่มีอุปกรณ์ส�ำคัญอีกด้วย ในส่วนของ
การฟืน้ ฟูหลังเกิดเหตุบริษทั มีกรมธรรม์ทมี่ คี วามคุม้ ครองครอบคลุม
ภัยธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม เพือ่ รองรับ ความเสียหายโดยจะครอบคลุมความเสียหาย
ในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรมธรรม์ยังได้
คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ในทุกกรณีด้วยเช่นกัน
ในปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้จนส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน ซึ่งทางคณะท�ำงานฯ
ได้มีจัดการซ้อมแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้มีความมั่นใจได้ว่าพนักงานในแต่ละพื้นที่สามารถ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้

ความเสี่ยงจากการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน
บริษทั ได้ประเมินปัจจัยเสีย่ งจากการผลิตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชนในพืน้ ทีใ่ นทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้ครอบคลุม
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร
ด้านสังคมความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนในพื้นที่ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนภายนอก บริษัทได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001:2004 และติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทได้เลือกใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตาที่มีก�ำมะถันต�่ำไม่เกินร้อยละ 2
มีการควบคุมและตรวจสอบระบบการเผาไหม้ให้มกี ารเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์
ควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบ�ำบัดอากาศและระบบบ�ำบัดน�ำ้ ให้
พร้อมใช้งานเสมอ มีการน�ำน�ำ้ ทีบ่ �ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
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ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและน�้ำไม่เกินมาตรฐานที่ราชการก�ำหนด ด�ำเนินการตรวจ
ประเมินบริษทั รับก�ำจัดกากของเสียและใช้บริการบริษทั รับก�ำจัดกาก
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามตรวจสอบ
การขนส่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการก�ำจัดของเสีย นอกจากนี้ยังได้มี
การฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉกุ เฉินจากการผลิตเพือ่ ลดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากการขนส่ง
สินค้า บริษัทมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานปฏิบัติควบคุมรถขนส่งสินค้า
เครือสหวิริยา และติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านคณะขับเคลื่อน
สภาผู้น�ำชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง
เช่น การอบรมพนักงานขับรถ การติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพือ่ ตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับรถผ่านพืน้ ทีช่ มุ ชน การจัดรถสายตรวจลาดตระเวน
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถและเข้าไปช่วยเหลือทันทีเมื่อ
มีความจ�ำเป็น นอกจากนี้ ยังมีศูนย์รับข้อร้องเรียนรถขนส่งสินค้า
เครือสหวิริยาตลอด 24 ชม. เพื่อรองรับความต้องการของชุมชน
ในการร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการขนส่งสินค้าของบริษัทในเครือ

ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารสั่ ง ซื้ อ และน�ำเข้ า วั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก
แท่งแบนจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่รายได้
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทท�ำให้ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาท มีผลต่อก�ำไรขาดทุนของ
บริษัท
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งผลตอบแทนสู ง สุ ด
ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยฝ่ า ยบริ หารเงินมี การบริหารความเสี่ ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยฝ่ายจัดการ
ทั้งนี้ หลักการบริหารในภาพรวมจะใช้วิธีการ Matching คือการน�ำ
รายได้สกุลเดียวกันจากคูค่ า้ รายหนึง่ มา Match กับรายจ่ายทีต่ อ้ งช�ำระ
ให้แก่คคู่ า้ อีกรายหนึง่ ส่วนต่างจะท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ น
ล่วงหน้า (Forward Contract) ส�ำหรับทุกรายการภาระค่าใช้จ่าย
โดยไม่มีการเก็งก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า เป็นความเสี่ยง
ที่ เ กิ ด จากการที่ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
และข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันไว้ ท�ำให้ไม่สามารถ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ช�ำระหนี้ไ ด้ เ มื่ อ ครบก�ำหนด ส่ ง ผลต่ อ สภาพคล่ อ งทางการเงิ น
ของบริษัท
บริษทั จึงมุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชือ่
การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด การทบทวน
การให้สินเชื่อ ตลอดจนอ�ำนาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบ
กับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัท
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท
ไม่ ส ามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ต่ า งๆ เมื่ อ ครบก�ำหนด
อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ
ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�ำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ ก�ำหนดและมี ต ้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง อาจท�ำให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อบริษัทได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของบริษัท เป็นผลต่อเนื่องมาจากยอดขายที่อาจ
ไม่เป็นไปตามแผนและลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตาม
ก�ำหนดช�ำระหนี้ ซึ่งกระทบกับกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย
และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตดิ ตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชดิ
ผ่านการจัดท�ำประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต
และมีเวลาเตรียมการทีเ่ พียงพอในการหาทางแก้ปญ
ั หาสภาพคล่อง
ได้ ทั น การณ์ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท อยู ่ ร ะหว่ า งประเมิ น และหาเงิ น ทุ น
เพิม่ เติมจากผูร้ ว่ มทุนใหม่หรือเงินกูใ้ หม่ เพือ่ ส�ำรองและให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้เงินในอนาคต อย่างไรก็ตามหนี้ที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระระหว่างปี 2557 ได้มีการผ่อนผันช�ำระบางส่วน โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเจรจาปรับตารางช�ำระหนี้ใหม่
ในปี 2557 บริษัทยังมีสภาพคล่องที่ยังไม่ดีนัก โดยบริษัท
ได้ด�ำเนินการติดตามควบคุมดูแลการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
ให้อยู่ในอัตราที่ก�ำหนดและท�ำข้อตกลงกับสถาบันการเงินผู้ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชือ่ โดยอัตราส่วนทางการเงินทีก่ �ำหนดใช้ส�ำหรับ
บริษทั ค�ำนวณจากงบการเงินรวมได้แก่ (ก) การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ
ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย จ่ า ยต่ อ ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น (Interest Bearing
Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2557 บริษัท
มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 9.6 เท่า ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด
(ข) การด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR)
ไม่ต�่ำกว่า 1.2 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าว
เท่ากับ 0.1 เท่า ต�่ำกว่าอัตราส่วนที่ก�ำหนด นอกจากนี้หนึ่งใน
ข้อตกลงกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ SSI UK ได้ก�ำหนดให้
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SSI UK ด�ำรงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
(Current Ratio) ไม่ให้น้อยกว่า 1 เท่า ณ สิ้นปี 2557 SSI UK
มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.3 เท่า ต�่ำกว่าอัตราส่วนที่ก�ำหนด
อย่างไรก็ตามบริษัท และ SSI UK ได้รับการผ่อนผันจากธนาคาร
ส�ำหรับการไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามอัตราทีก่ ำ� หนด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้นบริษัทจึงมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติ
และสามารถเบิกเงินกู้ได้ตามปกติ

ความเสี่ยงในการด�ำเนินกิจการของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด (SSI UK) ผู้ผลิต
และส่งออกเหล็กแท่งแบน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศอังกฤษ โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จากการลงทุนซื้อ
ธุรกิจโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 มีนาคม
2554 ซึ่งเป็นการลงทุนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน (Complementary)
กับธุรกิจทีบ่ ริษทั ด�ำเนินอยูใ่ นปัจจุบนั ให้มคี วามแข็งแกร่งในระยะยาว
เสริมเสถียรภาพในการบริหารวัตถุดิบให้ได้คุณภาพในปริมาณ
ที่ต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสม
เนื่องจาก การลงทุนใน SSI UK เป็นการลงทุนขนาดใหญ่
ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในด้าน
สภาพคล่อง การบริหารจัดการวัตถุดิบ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ SSI
UK จึงได้มกี ารติดตามปัจจัยเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของ SSI UK อย่างเป็นระบบในปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 SSI UK
ได้ประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ในด้านการตลาด ด้านการเงิน และ
ด้านการผลิต โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักในเรื่องความผันผวนของราคา
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้
อัตราแลกเปลีย่ น ตลอดจนความต้องการบริโภคสินค้าในตลาดโลก
ในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลถึงสภาพคล่องของ
SSI UK ตลอดจนส่งผลต่อเนื่องไปในด้านการผลิตด้วย
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการตลาด SSI UK ได้ด�ำเนิน
มาตรการติดตามและควบคุมช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อวัตถุดิบ
กั บ การตกลงราคาขายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งแบน อย่ างใกล้ชิด
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับบริษัทในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ
SSI UK โดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพือ่ เสริม
สภาพคล่องทางการเงินให้กับ SSI UK และเพื่อลดความเสี่ยงอื่นๆ
ที่มีผลต่อเนื่องจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ในด้านการผลิต
SSI UK ด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ส�ำคัญ
ในการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อส�ำรวจความต้องการในการซ่อมบ�ำรุง
หรือติดตั้งทดแทน เพื่อให้การผลิตด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
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		 ความเสี่ยงต่อการลงทุน
		 ของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ หมายถึง โอกาส
ที่มูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเมื่อขายหลักทรัพย์ออกไป เนื่องจาก
ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ SSI
มีความเสี่ยงทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท กลุ่มบริษัท หรือ
ผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
ทั่วไป ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity Risk) เนื่องจากธุรกิจเหล็กเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ จึงมีราคาซื้อขายอ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามภาวะอุปสงค์และอุปทาน และมี
แนวโน้มขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจของโลก ในสถานการณ์ทกี่ ารฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลก เป็นไปอย่างช้าๆ และยังมีความเสี่ยงจากภาวะ
ตึงเครียดทางการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลก รวมถึงก�ำลังการผลิต
เหล็กของจีนที่มากเกินความต้องการของตลาด อาจส่งผลให้ราคา
ของหลักทรัพย์ของธุรกิจเหล็กทั่วโลกปรับตัวลดลง
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
ในประเทศ (Market Risk) เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา
อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ลดลง
3. ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
(Political Risk) เช่น การประท้วง การปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครอง
หรือในภาวะที่การเมืองไม่มีความแน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการลงทุน ความมั่นใจของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ภาวะตลาดชะลอตัวและราคาของหลักทรัพย์ในตลาด
ปรับตัวลดลง เป็นต้น
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การลงทุ น ของผู ้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ SSI
บริษัทได้ด�ำเนินการให้ข้อมูลผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ บนเว็บไซต์ และมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แก่ผู้ลงทุนทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้โดยสะดวก รวมถึงสามารถ
ท�ำความเข้าใจ และประเมินได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ SSI
อยู่ภายใต้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองหรือไม่
ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทประกาศ
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ SSI เท่ากับ 0.24 บาท ส่งผลให้มลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalisation) เท่ากับ 7,720 ล้านบาท โดยมีมลู ค่า
ตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 4,660 ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อบริษัท
: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
		 Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
ชื่อย่อ
: เอสเอสไอ
		 SSI
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107537000688
เว็บไซต์
: http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ
:	ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก แผ่ น ชั้ น คุ ณ ภาพพิ เ ศษเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ เ หล็ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของภู มิ ภาค ส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง ส�ำหรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้ำ บริษัทได้ลงทุน
ในธุรกิจโรงถลุงเหล็กเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กแท่งแบนชั้นคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับการผลิตของบริษัท
และความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
(SSI UK) ด้วยก�ำลังการผลิตสูงสุด 3.6 ล้านตันต่อปี ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้ำ บริษัท
ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
และบริษทั เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด (TCS) ซึง่ ประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกทัง้ ยังมีการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (WCE)
และธุรกิจท่าเรือ ภายใต้การด�ำเนินงานของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด (PPC)
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ส�ำนักงานใหญ่
:
		
		
		
ส�ำนักงานโรงงาน
:
		
		
		

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2238-3063-82
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ต�ำบลแม่ร�ำพึง
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20
โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน
39,867,778,559 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน
39,867,778,559 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		
1 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน
32,166,258,124 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน
32,166,258,124 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		
1 บาท
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ชื่อ สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล
ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10 ขึ้ น ไปของจำ�นวนหุ้ น ที่ จำ�หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของนิ ติ บุ ค คลนั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของนิติบุคล
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-6746-9
โทรสาร 0-2630-0516
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0323-32
โทรสาร 0-2236-7046, 0-2236-7057
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2630-0300
โทรสาร 0-2630-0320-2

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ธุรกิจวิศวกรรม

75,000,000

10

7,500,000

99.99

ธุรกิจท่าเรือ

400,000,000

10

40,000,000

51

ธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดเย็น

4,816,350,000

4.50

1,070,300,000

35.19

556,999

100

26,502,718

50

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 556,999,000
1,000
Steel House, Trunk Road, Redcar, 		
ปอนด์สเตอร์ลิง ปอนด์สเตอร์ลิง
TS10 5QW United Kingdom
โทรศัพท์ +44 16 4240 8000
โทรสาร +44 16 4240 4552
Redcar Bulk Terminal Limited
ธุรกิจท่าเรือ
Steel House, Trunk Road, 		
Redcar, TS10 5QW
United Kingdom
โทรศัพท์ +44 16 4240 5500

26,502,718
1
ปอนด์สเตอร์ลิง ปอนด์สเตอร์ลิง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์		
หุ้นสามัญ
:
		
		
		
		
		
หุ้นกู้แปลงสภาพ
:
		
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259
TSD Call Center 0-2229-2888		
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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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มสหวิริยา
2. VANOMET HOLDING AG
3. MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.
4. JFE STEEL CORPORATION
5. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
7. นายประทีป ตั้งมติธรรม
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
9. นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ
10. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
หมายเหตุ :
กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย
						
1. บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน 		
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย 			
		 (1) นายวิน
วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.15
		 (2) นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30.91
		 (3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.95
		 (4) อื่นๆ 		
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.99

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
11,373,215,265
35.36
6,341,157,453
19.71
1,133,908,088
3.53
1,133,908,088
3.53
806,942,300
2.51
761,624,600
2.37
300,013,780
0.93
259,259,108
0.81
244,542,400
0.76
203,511,840
0.63
22,415,560,943 หุ้น
9,750,697,181 หุน้

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 25.07

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

ร้อยละ 8.56

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

ร้อยละ 1.12
ร้อยละ 0.39
ร้อยละ 0.14
ร้อยละ 0.08
100 หุ้น
100 หุ้น
ร้อยละ 35.36

นางศิริกุล
วิริยประไพกิจ เบนดิ
นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
นางกฤษณา วิริยประไพกิจ
นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
นางประภา
วิริยประไพกิจ
นายวิทย์
วิริยประไพกิจ
รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน SSI		

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

		 ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
บริษัทมีข้อจำ�กัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 30.42

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
ภาวะเศรษฐกิจ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้ก�ำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้งดเว้นการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556 เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้ตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ

			 ประธานกรรมการบริษัท
อายุ 79 ปี		
			

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
น้าชายนายปิยะ วิริยประไพกิจ

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม :

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

20 ปี 11 เดือน (วันที่ 21 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 12/14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

0.00000031% (100 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :
- 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)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

การเข้าร่วมประชุม :

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

				 รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

- ไม่มี -

1.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 12/14 ครั้ง
2.		เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ		 4/4 ครั้ง
3.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/7 ครัง้
4.		เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

4 ปี 10 เดือน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 14)
• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร
สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ :

• ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ำกัด (ตลาดไท)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2.		ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1.		การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
		- ไม่มี 2.		การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
		ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
		ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
		ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		- ไม่มี 3.		การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
		ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
		ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
		- ไม่มี -

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :

1.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.		ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
				 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท� ำ ให้
			 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
				 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 76 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

20 ปี 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
		

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

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

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
• กรรมการ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จ�ำกัด
• นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม :

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ประสบการณ์ :
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กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ำกัด
ผู้จัดการใหญ่
บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลั ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1.
2.
3.
4.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 11/14 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ		 3/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 		 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1.		การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2.		การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
		ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
		ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
		ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		- ไม่มี 3.		การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
		ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
		ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
		- ไม่มี -

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :

1.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.		ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
				 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท�ำ ให้
			 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ				
			 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

4 ปี 8 เดือน (วันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.),
University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 43)
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์
(TEPCoT รุ่นที่ 1)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. รุน่ 17 (ก.พ.)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ :

2555 - 2556		 •
									
									
									 •
										
										
										

กรรมการ กสท. - ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ กวท. - ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง		
ประเทศไทย

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

2554 - 2556		 •
										
										
2553 - 2554		 •
										
2552 - 2553		 •
2550 - 2552		 •
										
										
										
									 •
										
										
										
•
								
										
										
										
									 •
2546 - 2552		 •
										
										
										
										
2548 - 2551		 •
2544 - 2550		 •
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กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซือ้ ขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ในคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
กรรมการ ธนาคารออมสิน
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาหารสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. (ด้านบริหารธุรกิจ)
และประธาน อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอน ในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม :

1.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 12/14
2.		เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
4/4
3.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา		 3/3
		และก�ำหนดค่าตอบแทน
		
4.		เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้อขายหลักทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :
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1.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.		ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
				 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท�ำ ให้
			 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

			 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

14 ปี 1 เดือน (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
		

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 3/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS 12/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ :

2542 - 2554		 •
										
										
2550 - 2552		 •
									

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายสินเชือ่ และสนับสนุนธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
										 บริษทั ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ำกัด
										 (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
										 ความเสี่ยง
										 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ำกัด

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม :

1.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 13/14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		 4/4 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557
1/1 ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :

1.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.		ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
				 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท�ำ ให้
			 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

			 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 56 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

1 ปี 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
0.198% (63,640,600 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• พาณิชยการ (Commerce) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• เจ้าของกิจการและผู้จัดการ บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม :

1.
2.
3.
4.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 13/14 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ
3/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 		 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

045

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :

1.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.		ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
		 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
				 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
		 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
			 กฎหมาย
		 • ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส�ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท� ำ ให้
			 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

2552 - 2554		 •
										
									 •
										
										
									 •
2551						 •
2550 - 2554		 •
										
2550 - 2551		 •
										
										
2548 - 2552		 •
										

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

			 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 51 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

2 ปี 10 เดือน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 60/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 3
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ประสบการณ์ :

2554						 •
										
										
									 •
2553 - 2554		 •

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ จ�ำกัด
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

046

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ำกัด
กรรมการบริหารและอุปนายก
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี		
สารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้อ�ำนวยการและกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด
• เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม :

1.
2.
3.
4.
5.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 11/14 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ		 3/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		 7/7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ :

047

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
		 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
		 กฎหมาย
• ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ อั น อาจมี ผ ลท� ำ ให้
		 ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

048

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

- ไม่มี -

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

การเข้าร่วมประชุม :

				 กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 75 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

11 ปี 8 เดือน (วันที่ 29 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Michigan State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• การสัมมนาผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547		
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

ประสบการณ์ :

2553 - 2557		 •
										
2547 - 2557		 •
										
2552 - 2555		 •
										
2533 - 2542		 •
										
									 •
										
2529 - 2541		 •
										
2527 - 2542		 •
										
2526 - 2542		 •
										

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

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 12/14
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา		 3/3
และก�ำหนดค่าตอบแทน			
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 		 4/4
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 0/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

9. นายกมล จันทิมา
				 กรรมการบริษัท

และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 76 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

- ไม่มี -

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

16 ปี 8 เดือน (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :

0.00399% (1,284,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
		

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 3/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001)		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Board & CEO 1/2003)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ :

2551 - 2556		 •
										
2546 - 2556		 •
										
2550 - 2555		 •
										
2543 - 2545		 •
										

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
องค์การเพือ่ การปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

2541 - 2543		 •
										
2541 						 •
2539 - 2541		 •
2538 - 2542		 •
										
2536 - 2541		 •

049

ประธานกรรมการตรวจสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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		 14/14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครัง้

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

10.    นายปิยะ วิริยประไพกิจ
		

กรรมการบริษัท
    และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
    อายุ 65 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :
หลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

19 ปี 8 เดือน (วันที่ 24 เมษายน 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
Portland State University, Oregon, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
Portland State University, Oregon, U.S.A.		

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 		
(DAP 26/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2535 - 2552 		
2539 - 2544		
2534 - 2543		
2533 - 2541		

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 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

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด

การเข้าร่วมประชุม :

1.		เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท		 10/14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา		 3/3 ครั้ง
และก�ำหนดค่าตอบแทน
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 		 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

11. นายวิน วิริยประไพกิจ

		 		 กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ประธานคณะกรรมการจัดการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 44 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :

บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

15 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุน้ บริษทั ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละของทุนช�ำระแล้ว :
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท
(RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ :

2551 - 2557		 •
										
2539 - 2555		 •
2553 - 2554		 •
2535 - 2552		 •
2539 - 2548		 •
2542 - 2546		 •

กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
กรรมการ REDCAR BULK TERMINAL LIMITED
กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ าเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

051

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ต�ำแหน่งอื่นที่ส�ำคัญในปัจจุบัน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�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 2557

13/14
12/12
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

052

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร
1. นายวิน วิริยประไพกิจ

			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานคณะกรรมการจัดการ
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2.		ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษทั (RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :

2. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

2553 - ปัจจุบัน •
									
								 •
2550 - ปัจจุบัน •
2548 - ปัจจุบัน •
2545 - ปัจจุบัน •
								
2542 - ปัจจุบัน •
								 •
								 •
									
2540 - ปัจจุบัน •
2539 - ปัจจุบัน •
2551 - 2557		 •
									
2539 - 2555		 •
2553 - 2554		 •
2535 - 2552		 •
2539 - 2548		 •
2542 - 2546		 •

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั ทรัพย์สนิ อาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั สหวิรยิ า อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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)

			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์ :

2555 - 2556		 •
2554 - 2556		 •
									
2531 - 2534		 •

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

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

3. นายนาวา จันทนสุรคน

			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ :

2557 - ปัจจุบัน •
									
2555 - ปัจจุบัน •
									
								 •
									
2555 - 2557		 •
									
2546 - 2550		 •
2534 - 2546		 •
									

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

053

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
		- ไม่มี -

4. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
			รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
• สายพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัท
• สายวิศวกรรมและโครงการกลุ่มบริษัท
• สายพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ
กลุ่มบริษัท
• สายเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มบริษัท
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ประธานกรรมการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการจัดการ
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารงานกลาง เครือพิกลุ ทองล�ำ่ ซ�ำ
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2.		ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 104/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ :

2556 - ปัจจุบัน •
2555 - ปัจจุบัน •
								
2554 - ปัจจุบัน •
									

กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

2553 - 2555		 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
			 						 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2534 - 2535		 • Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ำกัด

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1.		ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2.		ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและบัญชี
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ :

2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการบริหาร
									 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ำกัด

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

2554 - ปัจจุบัน •
									
2552 - 2554		 •
								

054

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำคัญ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผู้ถือ หุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

			 หัวหน้าส�ำนักการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP 60/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP 84/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

055

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director
(FND 34/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :

7. นายถาวร คณานับ

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. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ :

2556 - ปัจจุบัน •
									
2539 - 2556		 •
									

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ประจ�ำส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
		ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
		ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
		- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

8. นายทินกร ผดุงวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบริษัท
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ :

2543 - 2555		 • ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ
									 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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9. นายเออคูเมนท์ อูนอล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายเทคโนโลยีการผลิตกลุ่มบริษัท
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Cukurova University, Turkey
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Cukurova University, Turkey

ประสบการณ์ :

2557 - ปัจจุบัน •
									
2553 - 2556		 •
									
									
2545 - 2553		 •
									
									

Advisor/Consultant for Process Improvement,
Sahaviriya Steel Industries UK Limited		
Director-Market Development,
Eregli Iron and Steel Marketing Company
Limited, Turkey
Investment and Optimization Manager,
Isdemir Iron and Steel Company Limited,
Turkey

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

10.   นายปีเตอร์ โรวสัน
		

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
     ด้านการเงินกลุ่ม ส�ำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม
     อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• The Fellowship of Chartered Accountants,
Chartered Accountant (ICAEW), Institute of Chartered
Accountants of England and Wales Manchester
Metropolitan University

ประสบการณ์ :

2556 - ปัจจุบัน •
									
2552 - 2554		 •
									
2547 - 2551		 •

Finance Director,
Sahaviriya Steel Industries UK Limited
Finance Director,
V2O Management Company Limited
CFO, Focus Energy Company Limited

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.		การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

057

11.   นายสุชาติ พลายศิริ

		 		 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

    และก�ำหนดค่าตอบแทน
    อายุ 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :

2551 - 2552		 •
								
2549 - 2551		 •
								
2546 - 2549		 •
									

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้จัดการแผนกว่าจ้าง
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�ำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

12.   นางวรรณี สิริกาญจน

		 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

    และเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
     อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(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. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
- ไม่มี 2. การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
ที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรื อ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ ง ที่ ค วรบอกให้ แ จ้ ง
ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -
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13.   นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา			
		 เลขานุการบริษัท

    อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

•
•
•
•

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

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ :

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(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. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1.		การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง		
		- ไม่มี 2.		การเปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ
		ที่ อ าจท� ำ ให้ ส� ำ คั ญ ผิ ด หรื อ ปกปิ ด ข้ อ ความจริ ง ที่ ค วรบอกให้ แ จ้ ง
		ในสาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู ้ ถื อ หุ ้ น
		ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		- ไม่มี 3. การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู ้ ล งทุ น ในการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ มี ห รื อ เคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว
- ไม่มี -
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา
นายปิยะ วิริยประไพกิจ
นายวิน วิริยประไพกิจ
นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
นายนาวา จันทนสุรคน
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
นายถาวร คณานับ
นายทินกร ผดุงวงศ์
นายเออคูเมนท์ อูนอล
นายปีเตอร์ โรวสัน
นายสุนทร วสันต์เสรีกุล
นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ

31 ธันวาคม 2556
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2557
(มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท)

จ�ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ
(ลดลง) ระหว่างปี 2557
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

100 หุ้น
63,640,600 หุ้น
1,284,000 หุ้น
1,892,000 หุ้น
200,000 หุ้น
-

100 หุ้น
63,640,600 หุ้น
1,284,000 หุ้น
1,892,000 หุ้น
200,000 หุ้น
-

-

หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 21 นายสุนทร วสันต์เสรีกุล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ลำ�ดับที่ 22 นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน ปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ควบรวม
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็น คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557
ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2560
โดยมีหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ ให้เป็นกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แล้วนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และทำ�หน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการกำ�หนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจน
โครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง โดยให้มกี ารกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารกำ�หนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
และสมเหตุผล
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้
(1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
เป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ
เป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(4) นายสุชาติ พลายศิริ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2557 รวม 2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นสำ�คัญ ในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�หรับปี 2557 ตลอดจนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลผลการดำ�เนินงานทางการเงินและการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี
เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของทางบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่มีเจตนาที่จะช่วยบรรเทา
ปัญหาสภาพคล่องของทางบริษัท  ดังนั้นจึงอนุมัติที่จะงดขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี 2557 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ร้องขอ และให้นำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพือ่ พิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)
ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2557
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ด�ำ เนินการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) สำ�หรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประจำ�ปี 2557  โดยยึดหลักเกณฑ์ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนดังนีค้ อื ประเมินจากผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปีของบริษทั โดยรวม ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในด้านทีส่ ำ�คัญอืน่ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้
ในระยะยาว นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
เพื่อประกอบการพิจาณาด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษประจำ�ปี 2557 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ในอัตราเช่นเดียวกันกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานของบริษทั ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้ว และให้น�ำ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

061

2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2558 รวม 1 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาในหลายประเด็น ดังนี้
2.1 กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอัตราปัจจุบนั เป็นอัตราทีเ่ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ตามข้อ 1 ถึง 6 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเว้นการจ่ายบำ�เหน็จกรรมการสำ�หรับปี 2557
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
			 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
(1) (1.1) กรรมการบริษัท
25,000 บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,750 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ    
15,000 บาท/ครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี          
12,500 บาท/ครั้ง
        
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
10,000 บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,500 บาท/ครั้ง
  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
12,500 บาท/ครั้ง
        
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
10,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
2. ประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะเต็มเวลา
ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำ�ดับ โดยไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีต่ อ้ งให้คำ�แนะนำ�ในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือ
จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
4. กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำ�หรับกรรมการบริษัทคนใด
ที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษทั เป็นผูร้ บั ภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษทั ทุกคนทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว
ในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ทบี่ ริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ ให้ความคุม้ ครองแก่กรรมการ
บริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำ�เหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำ�ปี
(6.1) การจ่ายเงินบำ�เหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
(6.2) อัตราการจ่ายบำ�เหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบำ�เหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10
และร้อยละ 5 ตามลำ�ดับ
(6.3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำ�รงตำ�แหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำ�เหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำ�รง
ตำ�แหน่ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

062

2.2 สรรหาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีอ่ อกตามวาระจำ�นวน 4 คน ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 คือ
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
       
และประธานกรรมการตรวจสอบ
    
3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
    
4. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาสรรหาผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั แทนตำ�แหน่ง
ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนรับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคล
ภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำ�กัดกำ�หนด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
(4) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีต่อไป
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัทและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่าเมือ่ ครบกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาจากรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทำ�งานทัง้ ในอดีต
และปัจจุบนั เป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระทัง้ 4 คนดังกล่าว เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญอย่างยิ่งในการบริหารกิจการงานของบริษัทให้มีความมั่นคงแข็งแรง และ
เจริญก้าวหน้าเป็นลำ�ดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

						
               

(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
23 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557
1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
ตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้
(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) กรรมการบริษทั คนใดทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ ขึน้ ก็จะได้รบั
ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
1.2 ประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา
300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ โดยไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด
1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะทีต่ อ้ งให้คำ� แนะน�ำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
1.4 กรรมการทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั ด้วย จะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษทั เท่านัน้ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
แต่อย่างใด
1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�ำหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัท
ผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธ
การรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกัน
อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�ำปี
(1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ เท่านัน้ หากปีใดบริษัทมิได้มกี ารจ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
(2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการ
ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตาม ล�ำดับ
(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557
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ส�ำหรับในปี 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นส�ำหรับปี 2556 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่าย
บ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับปี 2556 ให้แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษทั ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นประเภทเงินบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปี 2556
ให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2557
ค่าตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ1)
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์2) 3)
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์4)
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ5)
นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
นายกมล จันทิมา6)
นายปิยะ วิริยประไพกิจ
นายวิน วิริยประไพกิจ*
รวม

หมายเหตุ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา
กำ�กับดูแล
บริหาร
และกำ�หนด
กิ
จ
การที
ด
่
ี
ความเสี
่ยง
ค่าตอบแทน**

รวม
(บาท)

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
-

105,000
105,000
-

50,000
40,000
40,000
-

40,000
40,000
50,000
-

50,000
40,000
40,000
-

350,000
350,000
445,000
340,000
445,000
380,000
350,000
340,000
-

2,400,000

210,000

130,000

130,000

130,000

3,000,000

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
** นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
** เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 จ�ำนวน 3 ครั้ง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2556 ที่ค้างจ่ายระหว่างปี จ�ำนวน 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

065

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่าย
ในปี 2557
ลำ�ดับ
1.
2.

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท

3,600,000
2,400,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2557
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในบริษัทย่อย

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนปี 2557 (บาท)

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

150,000
150,000

ประธานกรรมการบริษัท

360,000

1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุ
การท�ำงาน ค่าชดเชยรถประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการก�ำหนด (ต่างประเทศ)
รวม 11 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�ำนวนทั้งสิ้นปีละ 49,574,801.49 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวม 10 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน
จ�ำนวนทั้งสิ้นปีละ 2,850,567.74 บาท
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ผังองค์กร

ผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
สำ�นักตรวจสอบภายในกลุ่ม
คณะกรรมการจัดการ

ธุรกิจเหล็กต้นน�้ำ

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน

• บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
• บจก. เรดคาร์ บัลค์ เทอมินอล

• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ธุรกิจเหล็กปลายน�้ำ

• บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
• บจก. เหล็กแผ่นเคลือบไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายธุรกิจ

ด้านธุรกิจ 1
ฝ่ายขาย PO
ในประเทศ

สายการเงินและบัญชี

ด้านธุรกิจ 2

ด้านธุรกิจ
ต่างประเทศ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาด

ด้านบริหารการเงิน
และสินเชื่อ

ด้านบัญชี

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มเอ 1

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายบริการเทคนิค

ฝ่ายบริหารการเงิน
และสินเชื่อ

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายส่งออก

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด 1

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 2
ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1
ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 2

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด 2

ฝ่ายบัญชีบริหาร
งบประมาณ
และการวางแผน
ฝ่ายบัญชีต้นทุน

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�นักประธานกรรมการ
• สำ�นักเลขานุการบริษัท

•
•
•
•
•

สำ�นักเทคโนโลยีกลุ่ม
สำ�นักการเงินและบัญชีกลุ่ม
สำ�นักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
สำ�นักกฎหมายกลุ่ม
สำ�นักจัดซื้อกลุ่ม               

ธุรกิจท่าเรือ

• บจก. ท่าเรือประจวบ

•
•
•
•
•

สำ�นักการค้าระหว่างประเทศกลุ่ม
สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
สำ�นักกลยุทธ์องค์กรกลุ่ม
สำ�นักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
สำ�นักกิจการสาธารณะกลุ่ม

ธุรกิจวิศวกรรรม

• บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ด้านพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพ)

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

สายการผลิต
ด้านปฏิบัติการ

ด้านซ่อมบำ�รุง

ฝ่ายวางแผน
และควบคุมการผลิต

ฝ่ายซ่อมบำ�รุงไฟฟ้า

ฝ่ายความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนา (กรุงเทพ)

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายซ่อมบำ�รุง
เครื่องกล

ฝ่ายคลังวัสดุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝ่ายผลิต HFL & PO

ฝ่ายบริการ
สาธารณูปโภค

ฝ่ายจัดการคลังสินค้า
และวัตถุดิบ

รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557
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รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2557
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน มีนายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท
เป็นประธานฯ มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการอิสระ
เป็นกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบายการก� ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility – CSR)
และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั มีแผนปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผนงานของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในปี 2557 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยด�ำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�ำเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนการก�ำหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้
เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�ำคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ส�ำหรับปี 2557
ทัง้ นี้ เป็นไปตามแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงาน การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. พิจารณาร่างนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่างแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย
เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งได้มีการประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2557 เรื่อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ซึ่งได้มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. พิจารณาทบทวนนโยบายคณะกรรมการบริษทั เรือ่ ง การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา ซึง่ ได้มกี ารประกาศ
ใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 2/2557 เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ทดแทนนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ
ฉบับที่ 1/2550 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2550
5. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขเรือ่ งการก�ำหนดระยะเวลาห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ หรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ทีต่ นเอง คูส่ มรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ถือ โดยเห็นควรระบุวันที่อ้างอิงและระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างแจ้งชัดและเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติยิ่งขึ้น
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6. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ซึง่ มีหน่วยงานของบริษทั คือ ส�ำนักประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ และส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ด�ำเนินการ โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ส�ำหรับปี 2557 เสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบว่า มีการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนรวมจ�ำนวน
36 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,087,397.47 บาท โดยมีผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 11,400 คน
7. รับทราบรายงานต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
7.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย ของสายการเงิน
และบัญชี ตลอดจนผูจ้ ดั การส่วน ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุม่ ซึง่ สังกัดสายการเงินและบัญชี ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในในการซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
7.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้จัดการทั่วไป
8. รับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัท ดังนี้
8.1 หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ พษ. 614/2557 เรือ่ ง ผลการประเมินระดับการพัฒนา
ความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ด�ำเนินการ
ประเมินผลดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้รับผลประเมินฯ ดังนี้
1) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR progress indicator) บริษัทอยู่ในระดับ 3 ผสานเข้ากลยุทธ์
(Integrated)
2) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-corruption progress indicator) บริษัทอยู่ในระดับ 2 ประกาศ
เจตนารมณ์ (Declared)
8.2 หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ พธท.(ว) 2/2557 เรื่อง ขอน�ำส่งผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย (CGR) ประจ�ำปี 2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้ส�ำรวจและประเมินระดับการ
ก�ำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งบริษัทได้รับผลประเมินฯ อยู่ในระดับดีมาก ลดลงจากปี 2556 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ
9. อื่นๆ
9.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9.2 พิจารณารายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการด�ำเนินการ
9.3 สอบทานข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส�ำ นั ก งานคณะกรรมการก�ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ส�ำหรับปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในรายงานประจ�ำปี 2557
(แบบ 56-2) ในหัวข้อเรื่อง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย
9.4 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สงั คม
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

(นายกมล จันทิมา)

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
17 กุมภาพันธ์ 2558
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่
ได้รบั มอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (Fiduciary Duty) ซึง่ มีความคาดหวังทีจ่ ะให้คณะกรรมการได้ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลบริษทั
ให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจ
โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให้บริษทั มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ประกาศใช้นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 2550
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อต้นปี 2556 ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้างอิงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ
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

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักดีถึง
การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
โดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนา
และเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน �
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เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ำกับดูแลการถือปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าว
ข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550
ซึง่ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ ะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธาน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อีกจ�ำนวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษทั
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ จะน�ำไปสูป่ ระโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า
การที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและ
ประสานการท�ำงานของกลไกทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของ
บริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ� ำกัด (มหาชน) สามารถบรรลุถึงเจตจ� ำนง
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายในการก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบายคณะกรรมการ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2550 และให้ประกาศใช้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญ ข้อ 1-3 อยู่ในหมวด
ต่ อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ พึ ง มี ต ่ อ • สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษาสิทธิ อย่างเท่าเทียมกัน
และปกป้องประโยชน์ในทุกประการของผูถ้ อื หุน้
โดยส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เพือ่ ขจัดปัญหาเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ
4. คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงสิทธิ ข้อ 4-6 อยู่ในหมวด
้มี
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทและ • บทบาทของผู
ส่วนได้เสีย
ก�ำกับดูแลบริษทั ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
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5. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
เรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค�ำนึงถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
6. คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะก�ำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระท�ำ
การใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม
7. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญ ข้อ 7-8 อยู่ในหมวด
ดเผยข้อมูล
กับความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท • การเปิ
และความโปร่งใส
ที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างประโยชน์ของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้น
โดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่
โดยจะก�ำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีเหตุมผี ล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม
ที่ดี
		 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา
8. คณะกรรมการบริ ษั ท จะก� ำ กั บ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ผู ้ ล งทุ น มี
ความมั่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
9. คณะกรรมการบริษทั จะต้องประกอบ ข้อ 9-17 อยู่ในหมวด
บผิดชอบของ
ด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ • ความรั
คณะกรรมการ
จ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
10. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ
โดยให้มบี ทบาทและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ อีก ตามความจ�ำเป็น
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การบริหารงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุติธรรมและโปร่งใส
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11. คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ควรให้ มี ข้อ 9-17 อยู่ในหมวด
การแบ่งแยกบุคคลผูด้ ำ� รงในต�ำแหน่งประธาน • ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท ออกจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริ ษั ท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะก� ำ หนด
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง ให้ ชั ด เจน
นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มือ
อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี
ขอบเขตของการกระจายอ� ำ นาจของคณะ
กรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการ
ผู้รับมอบการใช้อ�ำนาจที่แจ้งชัด
12. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัท
ซึ่งต้องมีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งก�ำกับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย
13. คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการด� ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และจะก�ำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษทั จริยธรรมของกรรมการบริษทั
และจริยธรรมของพนักงาน รวมทัง้ ให้มกี ารสือ่ สารให้ทกุ ฝ่ายได้ทราบ
15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม�่ ำเสมอ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น และอาจมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตาม
ความจ�ำเป็นได้ โดยมีก�ำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�ำหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
ในวาระการประชุม และมีการน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
16. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มกี ารประชุมเป็นประจ�ำ
ตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุม
อย่างน้อยปีละสีค่ รัง้ ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มี ก ารประชุ ม อย่างน้อยปีละสองครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการย่อย
แต่ ล ะชุ ด อาจมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตามความจ� ำ เป็ น ได้
โดยมีก�ำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�ำหนดวาระการประชุม
ทีช่ ดั เจน และมีการน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
17. คณะกรรมการบริษทั จะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนน� ำ เสนอ
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โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ส�ำหรับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความ
โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
18. นโยบายนีใ้ ห้มกี ารทบทวนเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
19. นโยบายนี้ จ ะได้ มี ป ระกาศหรื อ แนวปฏิ บั ติ ก� ำ หนด
รายละเอียด/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมตามควร
แก่กรณีตอ่ ไป ทัง้ นี้ บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบตั ทิ อี่ อกตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
นโยบายนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกตาม
นโยบายนี้ใช้บังคับแทน
ในปี 2557 บริษัทได้รับผลการประเมิน ในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
• ผลการประเมินรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2557 ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษทั จดทะเบียน ปี 2557 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2014 - CGR) ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เป็นผูจ้ ดั โดยบริษทั ได้รบั ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประจ�ำปี
2557 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ
• ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 (Annual General Meeting - AGM)
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
เป็นผูจ้ ดั โดยบริษทั ยังคงได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2557 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2551 ถึงปี 2556

		 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
		 กิจการทีด่ ี
การถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ในปี 2557 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ ป็นสากลของ
The Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย
5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้
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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
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ส่วนการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้
ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท�ำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน
			
ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 28 เมษายน 2557
			
ทัง้ นี้ ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แต่ละครัง้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท
ต้องแจ้งวันที่ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(Record Date) และรวบรวมรายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
		 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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมน�ำส่งเอกสารข้อมูลส�ำคัญที่ใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจ�ำปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ
รวมทั้งเอกสารอื่นประกอบ เช่น ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ข้อบังคับของบริษัท
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายการ
เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องน�ำมาแสดงในวันประชุม
การประชุม
ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่

สามัญ ครั้งที่ 25

28 เมษายน 2557
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 และแผนทีส่ ถานที่
ประชุม โดยจัดส่งไปยังบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD) ล่วงหน้า
18 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เพื่อจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป
		 1.1.3 บริ ษั ท ยั ง ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ
บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้ประกอบระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องที่ต้องพิจารณาตัดสินใจในที่ประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 34 วัน ก่อนการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา รวมทั้งมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนได้รับเอกสาร
1.2   การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
		 1.2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การอ� ำ นวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวก
ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ในเวลา 14.00 น.
ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่ 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคาร
จอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นสถานทีท่ ผี่ ถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
สะดวก และรวดเร็ว โดยเส้นทางรถไฟฟ้า (BTS - Bangkok Mass
Transit System)
			
ทั้งนี้ ในวันประชุม บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ
และเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง
มีการน�ำระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วย
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม การนับคะแนน และการแสดงผล โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบ
บาร์โค้ดตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เป็นต้นมา
ซึ่ ง มี ผ ลให้ ก ารด� ำ เนิ น การประชุ ม เป็ น ไปอย่ า งสะดวก ถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.3   การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.3.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท
จำ�นวนกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุม/ทั้งหมด
ผู้มิได้เข้าร่วมประชุม
10 คน / 11 คน

1) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

		 1.3.2 ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อที่ประชุม
โดยมีประธานกรรมการบริษทั รองประธานกรรมการบริษทั ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็นผูต้ อบค�ำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะ
กรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ
		 1.3.3 บริษัทจัดให้มีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท
จ�ำนวน 2 คน
			
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25
บริ ษั ท ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถส่ ง ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ผล
ประกอบการของบริษทั มายังบริษทั ล่วงหน้า ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18 โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สาร
กับบริษัทได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address:
agm25@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์มายังประธานกรรมการ
บริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
และให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ประโยชน์ในการทีบ่ ริษทั
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ด้วย
1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.4.1 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
บริษัทยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงคะแนนเสียงของแต่ละมติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ แบ่งเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ส�ำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดท�ำแล้วเสร็จเรียบร้อย
ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนดทุกครั้งภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
สาระที่ส�ำคัญในรายงานการประชุม ได้แก่ รายชื่อกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รายชื่ อ กรรมการบริ ษั ท ที่ มิ ไ ด้
เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง ค�ำแถลง ค�ำชี้แจง ข้อสังเกต
ค�ำถาม และค�ำตอบโดยสรุป ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่
28 เมษายน 2557 เวลา 19.13 น. หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ
และจัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25
ภายใน 11 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ http://www.ssi-steel.com เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
		 1.4.2 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลและจัดเก็บรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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2.1 การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ
		 2.1.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยเสนอชือ่ ของ
บุคคลทีจ่ ะพิจารณาเป็นกรรมการบริษทั มายังบริษทั ล่วงหน้า ภายใน
ระยะเวลาและตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ได้ประกาศไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
		 2.1.2 ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 เป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั โดยน�ำเสนอมายังบริษทั ล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address: agm25@ssi-steel.com หรือ
ทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ http://www.ssi-steel.com
		 2.1.3 ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ว่าบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่ส�ำคัญและ
เป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รวมทั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ว่าบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นต้อง
เสนอข้อมูลมาทางระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address:
agm26@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ให้ผ่าน
การพิ จ ารณาตามกระบวนการที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนด
และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ หรือกรณีที่เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขานุการบริษัทจะเสนอบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 นี้ ต่อไป รวมทั้งจะได้ชี้แจงและตอบค�ำถาม
ในที่ประชุมด้วย
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2.2 การมอบฉันทะ
		 บริ ษั ท ได้ น� ำ ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบฟอร์ ม ที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ไปพร้อมกับหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีชอ่ งทางในการ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และ
นับตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มทางเลือก
ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบ ข. ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ก� ำ หนด
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึง่ ผูท้ บี่ ริษทั ก�ำหนด
ให้รบั มอบฉันทะส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 มีจำ� นวน
3 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์
ทีจ่ ะให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี้ สุดแท้แต่ความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
2.3 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.3.1 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ซึ่ง
เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ แ ถลงให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ทราบสิ ท ธิ ต าม
ข้อบังคับของบริษัท วิธีในการด�ำเนินการประชุม และวิธีในการ
ใช้สิทธิลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
		 2.3.2 การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานที่ประชุมเป็น
ผู ้ ค วบคุ ม การประชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ย
การประชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
			
ถ้าทีป่ ระชุมประสงค์จะเปลีย่ นล�ำดับระเบียบวาระ
การประชุมดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ประธานจึงจะ
สามารถเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ได้ และเท่าที่
ผ่านมาจนถึงปี 2557 ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้มี
การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนน
เสียงรวมหนึ่งในสามจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น และบริษัท
ก็ไม่เคยเพิม่ วาระการประชุมใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นอกเหนือจาก
วาระการประชุมที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
		 2.3.3 บริษัทได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้
บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม โดยใช้เสียงข้างมากของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
		
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี
อยูท่ งั้ หมดตาม 1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยูต่ าม 1) นัน้ ลงคะแนน
ให้ แ ก่ บุ ค คลแต่ ล ะคนซึ่ ง ตนประสงค์ จ ะเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
			
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับ
ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบปรัชญา
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และจริยธรรมธุรกิจ ทีไ่ ด้เสนอทบทวน
เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทางที่บริษัท
และบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็นเอกลักษณ์
ทั้งในฐานะของบริษัทและคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับเคลื่อนการ
ด�ำรงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารจัดการองค์กรของบริษทั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับปี 2557 - 2559 ประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม
2) แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
3) การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
4) โอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจ
5) กลยุทธ์องค์กรและโครงการ (Strategy Statement and
Project)
คณะกรรมการจัดการของบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์
(Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษทั โดยมีความเห็นเบือ้ งต้น
ว่ายังคงเดิมไม่เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากบริษทั ยังมีความมุง่ มัน่ พัฒนา
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทานในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยังมีความ
สอดคล้องกับปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ดังนี้
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“สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
กับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยั่งยืน”
โดยวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
ดังกล่าวได้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท
บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม
ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
		 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท
มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�ำหนดแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 1) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
		 2) น�ำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทาง
การเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
		 3) แจ้งผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม
ในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
		 4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ นื่ โดยใช้ขอ้ มูล
ใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ลูกค้า
		 บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ทจี่ ะแสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่
ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
		 2) ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ด้ ว ยความสุ ภ าพ ให้ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือ่ ให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้า และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่
เป็นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือ่ นไขใดๆ
ของสินค้าและบริการนั้นๆ
		 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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		 4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
		 5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
โดยมิชอบ
		 6) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. คู่ค้า
		 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
บริษทั จึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง รายงานทีถ่ กู ต้อง ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า
		 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
		 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. คู่แข่งทางการค้า
		 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง
เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
		 2) ไม่ ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย งของคู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ด้ ว ยการ
กล่าวหาในทางร้าย
5. พนักงาน
		 บริ ษั ท ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค ่ า ยิ่ ง ต่ อ
ความส�ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้าน
ผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เพราะความเหมือน
หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทาง
ร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
		 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
		 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
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		 4) แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ให้ ร างวั ล และลงโทษพนั ก งาน
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
		 5) ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
		 6) หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ ใดๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการ
กระท�ำใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน
6. องค์กรที่ก�ำกับดูแล
		 บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองทีถ่ กู ต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก� ำกับดูแล
อย่างเต็มที่
7. สังคมและชุมชน
		 บริษัทตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและเอาใจใส่ต่อ
ความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม
ไม่วา่ จะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมี
ความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และชุมชน และค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) เพื่อลดและควบคุม
ความเสีย่ งจากภัยอันตรายทีอ่ าจเกิดแก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
		 ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งนี้ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ใ นเรื่อ ง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน
องค์กรที่ก�ำกับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรม
ธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการ
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ด�ำเนินงานที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น การส�ำรวจความคิดเห็น
ของลูกค้า การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท การรับฟัง
ความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบ
ข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนสินค้าและ
บริการชุมชน การจัดประชุม สัมมนาผู้ซื้อพบผู้ขาย ประจ�ำปี 2557
เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับข่าวการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้คคู่ า้ และผูท้ สี่ นใจทราบ
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะท�ำงาน หรือคณะอนุทำ� งานต่างๆ ขึน้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง
การดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557
ที่ผ่านมา ดังนี้
		 3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น
		
• ส�ำนักเลขานุการบริษัทได้ด� ำเนินการต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 3.1.2   ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า
			
• สายธุรกิจ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพือ่ น�ำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ได้แก่ การเยีย่ มเยียนลูกค้า การจัดประชุมกับลูกค้ารายส�ำคัญ
เป็นรายเดือน การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
บางราย อีกทั้งยังให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
			
• คณะท�ำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ด�ำเนินกิจกรรมในการ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษทั
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับ
ลูกค้า เช่น การควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดอัตราการ
สูญเสียที่เกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมทั้งการร่วมมือกับ
ลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
เป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�ำหรับ
ค�ำสัง่ ซือ้ ทีต่ อ้ งการสินค้าแบบเร่งด่วน เพือ่ สนับสนุนให้ลกู ค้าสามารถ
จ�ำหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้ โดยในปี 2557 บริษทั ได้สง่ มอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 16 ของ
ปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด และมีส่วนแบ่งทางการตลาด
ในกลุ่มเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนร้อยละ 40
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		 3.1.3  ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้าและเจ้าหนี้
			
• คณะอนุท�ำงานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบได้
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี 2557 จ�ำนวน
2 ราย เพื่อทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical
Protocol and Specification) ในการพัฒนาชัน้ คุณภาพของวัตถุดบิ
ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด
มากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน
			
• ฝ่ายจัดซือ้ วัตถุดบิ ได้พฒ
ั นาวิธกี ารด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้าจ�ำนวน 1 ราย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนิน
ธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย
			
• คณะอนุท�ำงานโครงการ Slab Supply Chain
Integration ประสานงานกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค
จ�ำกัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ในสหราชอาณาจั ก ร เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น การ
และรายละเอียดวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) โดยมุ่งหวังที่จะได้
รับประโยชน์ร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจ
			
• ส�ำนักจัดซื้อกลุ่มได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
					 เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับข่าวการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com
เพื่อให้คู่ค้าทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับ
บริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อ
จัดจ้างได้ด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
จัดหาของบริษัท
					 เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มี
ศักยภาพ ทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
ด้วยราคาทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยในปี 2557 มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 145 ราย
					 จัดให้มกี ารประชุมและสัมมนาร่วมกับผูข้ าย
และผู้ให้บริการปีละครั้ง โดยในปี 2557 ได้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม
เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเครือสหวิริยา รวมทั้งนโยบาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านจัดซือ้ จัดจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
					 ในปี 2557 บริษทั ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ จัดหา
จากผู้ขายทั่วไปมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้า
ในกลุ่มพลังงาน 2,312 ล้านบาท ลูกรีด 158 ล้านบาท อะไหล่ 112
ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 135 ล้านบาท งานบริการ 324 ล้านบาท
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และอืน่ ๆ 59 ล้านบาท รวมถึงการจัดซือ้ จัดหาจากชุมชนบางสะพาน
มูลค่าประมาณ 216 ล้านบาท และในปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่า
การจั ด ซื้ อ จั ด หาจากผู ้ ข ายทั่ ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3,500 ล้ า นบาท
และจากชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้านบาท
					 เข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิตและระบบการ
บริหารงานของผู้ขายทั่วไปในปี 2557 จ�ำนวน 18 ราย และชุมชน
บางสะพาน จ�ำนวน 5 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้ง
ให้ขอ้ แนะน�ำเกีย่ วกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และก�ำหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
					 ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า
ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายงานบริการ
ที่จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
ที่ผลิตได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
			
• ฝ่ายบริหารเงินและสินเชือ่ ได้ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนี้
ของบริษัททุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อตกลงและพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อก�ำหนดของ
สัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระเงินคืน
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้ำประกัน โดยมีความรับผิดชอบและ
โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้อาจเกิด
ความเสียหาย และหากมีกรณีทบี่ ริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขฯ
ทางบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อหารือในการก� ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
		 3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย :  คู่แข่งทางการค้า
			
• บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ทาง
การค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ไี่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และ
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
			
• ผู ้ บ ริ หารของบริ ษั ท ได้มี การพบปะสั งสรรค์
กับผูบ้ ริหารของคูแ่ ข่งทางการค้า เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดีและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
		 3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน
			
• สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุง่ มัน่ ด�ำเนินการ
ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษทั
มีความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งคุณค่าของบุคลากรว่า พนักงานทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
จะน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จขององค์กร ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ให้มสี ภาพ
การจ้างงานพนักงาน โดยก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับความรู้
ความสามารถเพือ่ จูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ทุนการศึกษา สวัสดิการรถรับ-ส่ง และโรงอาหารส�ำหรับพนักงาน
ทีโ่ รงงานเอสเอสไอบางสะพาน สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของพนักงาน เป็นต้น
				 บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงาน
ให้มีสวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน
และของครอบครัวพนักงานทีด่ ดี ว้ ย ซึง่ สะท้อนจากการทีบ่ ริษทั ได้รบั
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2557) ประเภท
ไม่มีสหภาพแรงงาน (ติดต่อกันสามครั้ง) โดยบริษัทได้บริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลและงานธุรการตามประกาศนโยบายและ
ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี
2537 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรือ่ ง
ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
โดยบริษทั ได้ประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล
ของบริษัทในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไปที่บนบอร์ด
ของบริษัทและเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอนการ
ปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ทราบด้วย ดังนี้
					 เรือ่ ง การบริหารค่าตอบแทน ตัง้ แต่ปี 2545
เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
อย่างยุติธรรม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีของพนักงาน การประเมินผลพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจากบุคคลรอบด้าน (ระบบการประเมินผล 360 องศา)
ผลงานทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริษทั ผลประกอบการในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทในแต่ละปี เป็นต้น
					 เรื่ อ ง สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ของบริ ษั ท อาทิ
1) เรื่อง สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อช่วยเหลือ
เรือ่ งบ้านพักอาศัยส�ำหรับพนักงานและครอบครัว 2) เรือ่ ง เงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ทีพ่ กั ของพนักงานทีไ่ ปปฏิบตั งิ านประจ�ำโรงงานบางสะพาน 3) เรือ่ ง
เงินพิเศษส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�ำโรงงานบางสะพาน
ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการ
ประจ�ำโรงงานบางสะพาน 4) เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
ยานพาหนะ (ภายในประเทศ) ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนานอก
สถานที่ 5) เรื่อง ชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อก�ำหนด
ชุดเครื่องแบบพนักงานให้พนักงานส�ำหรับสวมใส่มาปฏิบัติงาน
กั บ บริ ษั ท เพื่ อ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในการท�ำงาน 6) เรือ่ ง การรักษาพยาบาลและการประกันกลุม่ ตัง้ แต่
ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

080

และให้มีความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล 7) เรื่อง เงิน
สงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นการบ�ำรุงขวัญ
และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนใหักับพนักงานหรือบุคคล
ในครอบครัวของพนักงาน โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัวของพนักงานที่ถึงแก่กรรม 8) เรื่อง รางวัลอายุ
การท�ำงาน ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติงาน
กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และเพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยให้แก่พนักงานที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานกับ
บริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 9) เรื่อง รถรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ปี
2548 เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่พนักงานในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานที่โรงงาน และ 10) เรื่อง การเยี่ยมไข้พนักงาน ตั้งแต่ปี
2545 เพื่อแสดงความห่วงใย สร้างขวัญก�ำลังใจและให้ความช่วย
เหลือแก่พนักงานตามความเหมาะสม เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการ
ด�ำเนินการให้สวัสดิการในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน
โดยมีความมุง่ หมายให้พนักงานในบริษทั สามารถมีระดับความเป็น
อยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจมีสุขภาพอนามัยที่ดี
มีความปลอดภัยในการท�ำงาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความ
มั่นคงในการด�ำเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวพนักงานเท่านั้น แต่รวมถึง
ครอบครัวของพนักงานด้วย
				 เรื่อง กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2542
เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตที่มั่นคง
ให้แก่พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็น
ทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ
และเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย
				 เรื่ อ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร ตั้ ง แต่ ป ี 2545
เพือ่ สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็นการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ
ซึ่งจะท�ำให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่มทักษะ
ให้ กั บ พนั ก งานส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส�ำหรับในปี 2557 บริษัทมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจ�ำนวน 28.14
ชัว่ โมง/คน/ปี ซึง่ ได้มกี ารรายงานเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะผูบ้ ริหารทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน
			
นอกจากนี้ บริษทั ยังค�ำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีจ่ ะมุง่ เน้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั เป็นคนดี
คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพิ่ม
เสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้างบุคคลต้นแบบ (Role
Model) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในการสร้างค่านิยมที่ดี
ต่อไป รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสายใยภายในองค์กร ภายใต้โครงการ
ชื่อ “Care Organization” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลาย
โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงานในแต่ละ
ระดับ อาทิ 1) โครงการย่อยผู้บริหารพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม
การชี้แจงนโยบายแต่ละสายงาน กิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน
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โดยเฉพาะในโรงงาน 2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบพนักงาน
ได้แก่ กิจกรรมการสอนงาน โดยมุง่ เน้นการเป็นทีป่ รึกษากับพนักงาน
ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3) โครงการย่อยพบปะกันระหว่าง
พนักงาน ได้แก่ กิจกรรมพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ การดูแลพนักงานใหม่ กิจกรรม
Buddy ซึง่ เป็นการจับคูก่ นั ท�ำความดี และยังมุง่ เน้นให้เกิดการสร้าง
สมดุลของชีวิตการท�ำงานและครอบครัว โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้
ครอบครัวมามีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมระหว่างครอบครัวพนักงาน
พนักงาน และบริษัท ด้วย
		
บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญในการน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ โดยได้ทำ� การสือ่ สารผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน หนังสือพิมพ์
ภายใน เสียงตามสาย TV ภายใน SMS โทรศัพท์มือถือ รวมถึง
Social Network ได้ แ ก่ Facebook ภายในองค์ ก ร อี ก ทั้ ง
การฝึกอบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อีกด้วย และบริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยได้มีการ
จัดตัง้ คณะกรรมการทีใ่ ห้สทิ ธิการบริหารจัดการแก่พนักงานเฉพาะเรือ่ ง
เช่น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการนันทนาการ เป็นต้น
ซึ่งการด�ำเนินการในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า บริษัท
ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของ
บริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นนั้น ค�ำนึงถึง
การพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษทั ด้วยความห่วงใย
และยั่งยืนตลอดไป
		 3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ำกับดูแล
			
• บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ
โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่
ก�ำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำ� เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจริยธรรม อันเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ �ำคัญทีจ่ ะส่งผลให้กระบวนการ
และขัน้ ตอนการท�ำงานของบริษทั มีความถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคย
ถูกด�ำเนินการลงโทษจากหน่วยงานที่กำ� กับดูแลด้วยสาเหตุที่ไม่ได้
ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการ
ก�ำหนด หรือด้วยสาเหตุอื่นแต่อย่างใด
		
		 นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่อง
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น�ำมาใช้ในบริษัทได้ต้องเป็นโปรแกรม
ที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็นโปรแกรมจากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็น
โปรแกรมที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น ทางส�ำนัก
กฎหมายกลุ่มได้น�ำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามระเบียบ
และนโยบายด้านกฎหมายของบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีส�ำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูร้ ายงานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ของบริษัทด้วย
		 3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน
		
• ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
• ส�ำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและ
บริษทั ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมและชุมชน
รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนี้
					 บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฉบับปี 2550 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน โดยได้จัดท�ำแผนงานโครงการ
ต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรมด้านความปลอดภัย
การตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้รายงาน
และแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การฝึกซ้อมการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001)
					 บริษัทประกาศนโยบายพลังงานที่ลงนาม
โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกล่มุ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เมือ่ ปี
2556 ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
อย่างเหมาะสม โดยเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
การจัดพลังงาน ISO 50001 ทั้งนี้ ได้รับรางวัล Energy awards
2014 จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy awards 2014
					 บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ต้อง
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด อาทิ การแยกทิ้ ง ขยะให้ ถู ก ประเภท
การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
					 บริษัทมีผลการด�ำเนินงานตามโครงการ
ที่ก�ำหนด ส�ำหรับปี 2557 คือ บริษัทสามารถลดอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงาน ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2556 ส่วนอัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 1.10 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท� ำงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.95 ราย
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน
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					 บริษทั มีการก�ำหนดเป้าหมายตามโครงการ
ที่ก�ำหนด ส�ำหรับปี 2558 คือ ป้องกันการเกิดโรคจากการท�ำงาน
ควบคุมไม่ให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่เกิดเพลิงไหม้
ทั้งนี้ อุบัติเหตุจากการท�ำงานรวมทุกกรณี ต้องไม่เกิน 9 ครั้ง
					 บริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานด้านสิง่ แวดล้อม อันได้แก่
ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึง
การคัดแยกของเสียเพื่อส่งก�ำจัดอย่างถูกต้อง
					 บริษัทมีการท�ำส�ำรวจทัศนคติชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เนื่องด้วยการด�ำเนินงานของโรงงานอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ซึ่งอาจ
ครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัท
เกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานของโรงงาน อันน�ำไปสู่กระบวนการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
เช่น การประชุมสภาผู้น�ำชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัท
จะน�ำข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวน�ำมาพิจารณาเพื่อ
ก�ำหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อน�ำไปสู่ความพึงพอใจ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
				 ตามนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง แสดงความมุ ่ ง มั่ น ในการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ
สิน้ เปลือง ด�ำเนินการคัดแยกของเสียทีเ่ กิดจากการด�ำเนินกิจกรรมของ
บริษทั รวมทัง้ ป้องกัน ควบคุมการก�ำจัด และบ�ำบัดของเสียเหล่านัน้
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนลดและป้องกัน
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการดูแลความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และการอนุรกั ษ์พลังงาน
เป็นไปตามการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่
					 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542
จนถึงปัจจุบัน
					 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ซึง่ บริษทั ได้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
					 รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า น
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
จากกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
					 รางวัล EIA Monitoring Awards จากส�ำนัก
นโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
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					 รางวั ล Energy awards 2014 จาก
กระทรวงพลังงาน รวมทั้ง ASEAN Energy awards 2014
					 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
			
• ส�ำนักจัดซื้อกลุ่ม ได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้
เครือ่ งหมายฉลากเขียวทีป่ ระกาศโดยมูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหาและ
ใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง
3.2 มาตรการชดเชยความเสียหาย
		 ในกรณี ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการ
ที่ บ ริ ษั ท ละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมายนั้ น บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การใน
บางประการโดยการท�ำประกันภัยความเสีย่ งคุม้ ครองผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษัทในบางกรณี ได้แก่
		 • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
		 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)
		 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนือ่ ง
มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability
Insurance)
		 • การประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด ของทรั พ ย์ สิ น
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน�้ำระเบิด
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�ำหรับโรงงานขนาดใหญ่)
[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler
Explosion and Business Interruption Insurance (for major
plants)]
		 • การประกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด ของทรั พ ย์ สิ น
(ส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน) [Property All Risks Insurance (for office
building)]
		 นอกจากการจั ด ท� ำ ประกั น ภั ย หลั ก ของบริ ษั ท ตาม
รายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษทั ยังได้ประสานงานในการจัดท�ำประกันภัย
เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบ
ธุรกิจอยู่ทั้งภายในประเทศ 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 เพื่อประเมินความเสี่ยง
ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียอยูเ่ ป็น
ระยะๆ และจัดท�ำประกันภัยเพิม่ เติมเพือ่ ให้ความคุม้ ครองเหมาะสม
กับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

3.3 ข้อพิพาทที่ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลีย่ งการเกิด
ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่บริษัท
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ำกับดูแล
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั (Legal Compliance) โดยการจัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทบี่ ริษทั ต้องถือปฏิบตั ิ ตลอดจน
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่สม�่ำเสมอ
โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำการสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�ำนักกฎหมายกลุ่ม
(Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
		 ส� ำ หรั บ คดี ค วามและข้ อ พิ พ าทที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ซึ่ ง
เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น ส�ำนัก
กฎหมายกลุ่มเป็นผู้ด�ำเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งรายงาน
ผลความคืบหน้าและความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความ
และข้ อ พิ พ าทเหล่ า นั้ น ต่ อ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส
อีกด้วย
3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ
		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วย
ก�ำกับดูแลบริษัท จึงได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จาก
พนักงานและจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า สังคมและชุมชน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรมธุรกิจ หรือการกระท�ำทุจริต หรือการกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการ
กระท�ำการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัท หรือการกระท�ำการขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ค�ำสัง่ หรือระเบียบต่างๆ ของบริษทั หรือรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�ำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความ
เสียหาย มายังคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ทเี่ ปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ทราบถึง
ปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้บริษัทน�ำ
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวาง
มาตรการป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะท�ำให้การบริหารงาน
โดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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		 บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริ ษั ท ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ซึ่งได้ประกาศใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและได้ ป ระกาศใช้ แ นวปฏิ บั ติ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทน
ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ
และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าว
ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ทราบถึง
ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบ Intranet ของบริษัทที่ : http://ssi.net ระบบ
Internet ที่เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้งสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัท
ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
		 • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address:
ssigcg@yahoo.com หรือ
		 • ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาทีค่ ณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ปณ.534 ปณจ.บางรัก กทม.10500
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นผูก้ �ำหนด
กระบวนการด�ำเนินการเมือ่ ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ
มีมาตรการรักษาความลับของผูแ้ จ้งโดยก�ำหนดบุคคลผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึง
ข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว กล่าวคือ
กล่ อ งรั บ ข้ อ ความทางระบบไปรษณี ย ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ตู ้ รั บ
จดหมายทางไปรษณี ย ์ เ ป็ น ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกบริ ษั ท
ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ
ข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
เข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดย
บริษัทได้ด�ำเนินการหรือกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีแผนการด�ำเนินงานเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
ในปี 2557 ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�ำหนด โดยน�ำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ
รวมถึงสาธารณชน ได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องด้วยข้อมูลส�ำคัญเหล่านี้
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนัยส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้แถลงถึงเจตนาอย่างชัดแจ้งในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์กลุ่ม
4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ หรือข้อก�ำหนดหรือ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ในปี 2557 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่าน
ส�ำนักเลขานุการบริษัท มีดังนี้
		 • เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีจ่ �ำเป็นต่อการตัดสินใจของ
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน ตามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส และ
ประจ�ำปีหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
พร้ อ มทั้ ง เปิ ด เผยค� ำ อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ
(Management Discussion and Analysis - MD&A) ของบริษัท
บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
		 • จัดส่งรายงานประจ�ำปี 2556 (แบบ 56-2) ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ของบริษั ท พร้อ มกับ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล สารสนเทศดั ง กล่ า วไปยั ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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		 • เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
		 ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และตรงตาม
ก�ำหนดเวลา
4.2 ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ต า ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ความโปร่งใสของบริษทั
		 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงาน
เกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร
และมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องข้าง
ต้นได้รับทราบข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2554 บริษัทได้รวม
หน่วยงานดังกล่าวกับฝ่ายการเงิน เป็น “ฝ่ายการเงินและนักลงทุน
สัมพันธ์” แต่ปัจจุบัน คือ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม” สังกัดส�ำนัก
การเงิ น และบั ญ ชี ก ลุ ่ ม ด้ า นการเงิ น และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ก ลุ ่ ม
เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กรเมื่อเดือน
สิงหาคม 2556 และส�ำหรับส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของ
บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การเปิ ด เผยและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ส�ำ คั ญ ต่ า งๆ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ssi-steel.com โดยบริษัท
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลายสามารถรับทราบข้อมูล
ข่าวสารทีส่ ำ� คัญของบริษทั อาทิ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�ำปี
ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา
		 4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
				 ในปี 2557 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุม่ มีการด�ำเนิน
กิจกรรมที่ส�ำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
				 • จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศทาง
การเงินและข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้ง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจของบริษทั จริยธรรม
กรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.ssi-steel.com เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
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และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
และอย่างเท่าเทียมกัน
				 • จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและ
ผูล้ งทุนกับบริษทั เพือ่ สอบถามข้อมูลกับผูบ้ ริหารหรือข้อมูลเพิม่ เติม
กับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail
address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียนรับบริการ
ข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
โดยมีผู้รับผิดชอบงานที่สามารถติดต่อได้ คือ นางสาวสายทิพย์
มนทการติวงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2630-0280
				 • สื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ ให้กบั นักวิเคราะห์ ผูล้ งทุน และผูท้ สี่ นใจ ทาง Social Network
ผ่านทาง Twitter Account ชื่อ SSI_Steel
				 • จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis - MD&A)
ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ส� ำหรับผล
การด�ำเนินงานรายไตรมาส เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
ทุ ก ไตรมาส โดยเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ล งทุ น ทราบและเข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยและเหตุการณ์ที่มี
ผลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูล
ตัวเลขในงบการเงิน
				 • จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์
(Analyst Meeting) เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 2 ครัง้ รวมจ�ำนวน 8
ครัง้ คือ ช่วงก่อนเปิดเผยงบการเงิน ซึง่ บริษทั จะจัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า
14 วัน ก่อนวันเปิดเผยงบการเงินและช่วงหลังเปิดเผยงบการเงิน
ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมในวันท�ำการเดียวกันกับหรือหลังจากวันที่
บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
				 • ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู ้ ล งทุ น
(Opportunity Day) เป็นรายไตรมาส เพื่อแถลงผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท รวมจ�ำนวน 4 ครั้ง
				 • จัดให้มกี ารประชุมกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
ของบริษัท (Strategic Partner Meeting) เป็นรายไตรมาส รวม
จ�ำนวน 4 ครั้ง
				 • จั ด ให้ ผู ้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น ทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึง
ผู ้ ล งทุ น รายย่ อ ยเข้ า พบปะกั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น รายกลุ ่ ม
(Group Meeting) หรือเป็นรายบุคคลหรือรายบริษทั (One-on-One
Meeting) ณ ส�ำนักงานกรุงเทพฯ รวมถึงจัดการประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล
(Conference Call) กับกองทุนต่างประเทศ รวมจ�ำนวน 11 ครั้ง
				 • เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์และผูล้ งทุน
(Corporate Roadshow) ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน�ำเสนอข้อมูลของบริษัทให้กลุ่ม
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ผูล้ งทุนได้รบั ทราบ เมือ่ วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 เพือ่ เข้าร่วมงาน
Thailand Focus ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
				 • จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ณ อ�ำเภอ
บางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมจ�ำนวน 1 ครั้ง
		 4.2.2 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อื่ น และ
สาธารณชน
				 ในปี 2557 ส�ำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
มีการด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
				 • จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส
ในวันท�ำการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินหลังสอบทาน
หรือหลังตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
			 • จัดให้มกี ารส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
			 • จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตาม
ทีไ่ ด้รบั การติดต่อจากสือ่ มวลชน เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่สอื่ มวลชน
ให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
			 • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของ
บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
					 สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ า งๆ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ พิ ม พ์
รายงานประจ�ำปี
					 การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
					 สื่ อ พิ เ ศษหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.
blogssi.com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/
และวิดีโอ
		
		 • จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address:
pr@ssi-steel.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ
		 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท (Board
Diversity) อาทิ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเงินและ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การบัญชี ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจ�ำนวนกรรมการตามหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 มีจ�ำนวน 11 คน
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน และกรรมการที่มิได้
เป็นกรรมการอิสระอีกจ�ำนวน 5 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการที่เป็น
พนักงานระดับบริหาร 1 คน คือ นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยบริษทั
มีจำ� นวนกรรมการอิสระเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ด้วย
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
		 ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
		 รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
		 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
		 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
		 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
		 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
		 กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
		 กรรมการบริษัท
9. นายกมล จันทิมา
		 กรรมการบริษัท
10. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
		 กรรมการบริษัท
11. นายวิน วิริยประไพกิจ
		 กรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์
วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
หรือนายปิยะ วิริยประไพกิจ หรือนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ
สองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
		 5.1.2 การก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของ
กรรมการ
			 การก�ำหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะด�ำรง
ต�ำแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กรรมการ
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ต้องออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี ส�ำหรับการก�ำหนด
จ�ำนวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันในคณะ
กรรมการบริษทั นัน้ บริษทั ยังมิได้ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความคล่องตัว
ในการสรรหาบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจใน
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
		 5.1.3 การแยกต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษั ท
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
				 ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาท
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่ ส� ำ คั ญ
ออกจากกัน กล่าวคือ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ด� ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และนายวิน วิริยประไพกิจ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ ่ ม และกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
โดยก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่ง
ไว้อย่างชัดเจน 			
5.1.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
				 บริษัทยังมิได้ก�ำหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า
ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น
ข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า วในช่ ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีความจ�ำเป็นที่ต้องการบุคคล
ทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการ
เป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการก�ำกับ
ดู แ ลการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ บริ ษั ท
และผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย
5.1.5 เลขานุการบริษัท
				 บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะพึงต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ด� ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้
				 คุณสมบัติ
				 1. มีความรูพ้ นื้ ฐานในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ
ของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท
				 2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ำกับดูแลกิจการ
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				 3. มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เลขานุการบริษัท
				 หน้าที่ความรับผิดชอบ
				 1. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะเบื้ อ งต้ น
แก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของ
หน่วยงานทางราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก� ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส�ำคัญ
				 2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
				 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
				 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 5. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงาน
ประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
				 6. ด�ำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท� ำ
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�ำหนด
กฎหมาย รวมทั้ ง เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงาน
โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ตามที่กฎหมายก�ำหนด
				 7. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงาน
สารสนเทศ ตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
				 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
				 9. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
				 10. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ได้รบั ทราบ
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
		
		 11. ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ ให้
ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทางและนโยบายในการด�ำเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ
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งบประมาณประจ�ำปีของบริษัท รวมทั้งก�ำกับดูแลให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรที่ก� ำกับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
		 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		 1. คณะกรรมการมีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 2. คณะกรรมการมีอ�ำนาจที่จะมอบหมายอ�ำนาจให้แก่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
กรรมการของบริษทั หรือไม่กต็ าม ในการทีจ่ ะกระท�ำการใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวนั้น
ให้ถอื ว่ามีผลผูกพันบริษทั ได้ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดในการลงลายมือชือ่ ของ
ผู้รับมอบอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้ก�ำหนด คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
		 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้
		 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชี
ของบริษทั การประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อืน่ ใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจ�ำนวนหุน้
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ในสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท�ำหนังสือ
โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดย
ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
		 5. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารท�ำงบดุลและบัญชีกำ� ไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

		 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั รับผิดชอบ
ด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการ
		 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั คนใหม่
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท คนเดิ ม พ้ น จาก
ต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสีว่ นั
นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�ำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนดด้วย
5.2.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
				 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ทีจ่ ะพัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในบริษทั
มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ได้กำ� หนดให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจำ� นวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไข
เพิม่ เติมให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้
เมื่อต้นปี 2556
5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
				 เพือ่ ให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ดังนัน้ ในปี 2544 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบ
ในการก�ำหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
				 1) กรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�ำหนดไว้
				 2) กรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

088

				 3) กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัท
เจริ ญ ก้ า วหน้ า มั่ น คง และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ต อบแทนที่
เหมาะสม
				 4) กรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องค� ำ นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
				 5) กรรมการบริษทั ไม่พงึ อาศัยต�ำแหน่งหน้าทีใ่ น
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�ำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
		 5.2.3  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการด�ำเนินการ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึง่ จะยังประโยชน์ตอ่ ความน่าเชือ่ ถือ
ในการบริหารงานของบริษทั และส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
				 1) ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดใน
การขาย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิม่ ปริมาณยอดขาย
และส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผูม้ อี ปุ การคุณทีไ่ ด้สงั่ ซือ้
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา
				 2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the
Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้า
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึง่ จะช่วยควบคุมความเสีย่ งจากการให้
สินเชื่อการค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาสินเชื่อ
(Credit Committee) เพื่อท�ำหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้
วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดย
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�ำระหนี้
รวมทั้งก�ำหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า
ของลูกค้าแต่ละรายด้วย
				 3) ก�ำหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ
ราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน และรายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจระหว่างบริษทั และ
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
				 4) การจัดท�ำรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการ
และผูบ้ ริหารบริษทั ซึง่ ได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี 2557 โดยแสดง
ภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
				 5) ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ว่าด้วยเรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เมือ่ ปี 2552 โดยกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย
ได้รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส
				 6) ก�ำหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่
พนักงานในการถือปฏิบตั วิ า่ การกระท�ำใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระท�ำดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�ำดังกล่าวเกิดขึ้น
				 7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาร่างบท
วิเคราะห์ทางกฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จ�ำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง 1) การเข้าท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยง ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่าง
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และกลุ่มบริษัท Vanomet
และระหว่างบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) และกลุม่
บริษัท Vanomet 2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่าง
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ำกัด และบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมน�ำเสนอประเด็นข้อสังเกตของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายของบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงในการ
ซื้อขายเหล็กแท่งแบน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
				 อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
กับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุม
ดังกล่าว
		 5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน
			 รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
		 5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
				 รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง ปัจจัยความเสีย่ ง
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5.3  การประชุมคณะกรรมการ
		 5.3.1 การก�ำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า
				 บริษทั ได้กำ� หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าส�ำหรับปี โดยมี
การประสานงานเพื่อก�ำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง
พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีก�ำหนดการประชุมเป็น
ทุกเดือน นอกจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเป็นผูเ้ สนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุ
ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละคน
ยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดยผ่าน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ความครบถ้วนของวาระการประชุม
				 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ มีผบู้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม
ด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทีน่ ำ� เสนอโดยตรง และเพือ่ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้รจู้ กั
กับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) ด้วย
				 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะครั้ ง
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานและ
รายงานการติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้ง
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เ ป็ น อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับควบคุม
และดูแลให้ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้
ด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซึง่ เป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการก�ำหนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
โดยก�ำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการ
ประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี
2557 ทีผ่ า่ นมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
14 ครั้ง ซึ่งมีการจัดประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ยกเว้นในเดือน
กุมภาพันธ์และธันวาคม บริษทั มีความจ�ำเป็นต้องจัดให้มกี ารประชุม
ถึงจ�ำนวน 2 ครั้ง
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				 ส� ำ หรั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยมี ก ารประชุ ม
เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยเลขานุการของคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
				 ในปี 2557 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการประชุม
ของแต่ละชุด ดังนี้
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				 1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�ำนวน
7 ครัง้ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม
				 2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมจ�ำนวน 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และ
ธันวาคม
				 3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม กันยายน และ
ธันวาคม
				 4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีการประชุม
จ�ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
				 บริษทั ยังจัดให้มกี ารประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน โดยในปี 2557 นี้
มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ของบริ ษั ท โดยหากมี ป ระเด็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
คณะกรรมการอิ ส ระจะน� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไปด้วย
				 นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการ
ก�ำกับดูแลการบริหารงานของบริษทั โดยมีการประชุมกรรมการเป็น
กลุม่ ย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรือ่ งเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
เรื่ อ งที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ว่ า ต้ อ งการความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
รวมทั้งข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ อาทิ ด้านวิศวกรรม
ด้ า นการผลิ ต หรื อ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเฉพาะเรื่ อ ง เป็ น ต้ น
อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ ปั ญ หาข้ อ ปฏิ บั ติ บ างประเด็ น
ทางโทรศั พ ท์ กั บ กรรมการบางคนที่ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรง
เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ
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5.3.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2557 (จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหา
ชื่อ
กำ�กั
บ
ดู
แ
ล
บริ
ห
าร
และกำ�หนดค่
า
อิสระ
ตรวจสอบ
บริษัท
กิจการที่ดี
ความเสี่ยง
ตอบแทน

1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
		 ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
		 รองประธานกรรมการ
		 และกรรมการอิสระ
3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
		 กรรมการอิสระ
4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
		 กรรมการอิสระ
5. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
		 กรรมการ
6. นายกมล จันทิมา
		 กรรมการ
7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
		 กรรมการอิสระ
8. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
		 กรรมการ
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
		 กรรมการอิสระ
10. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
		 กรรมการอิสระ
11. นายวิน วิริยประไพกิจ
		 กรรมการ

12/14
12/14

6/7				

11/14				

4/4

4/4

3/4

12/14		

3/3			

4/4

12/14		

3/3		

14/14			
13/14

4/4

4/4

7/7			

4/4

4/4

7/7		

4/4		

3/4

13/14			

4/4		

3/4

10/14		
11/14

3/3

13/14

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น
เนื่องจากมีเหตุจำ�เป็นหรือมีภารกิจที่สำ�คัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะนำ�เสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อนำ�เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
5.4.1   การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั
				 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ริเริ่มด�ำเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งท�ำการ
ประเมินผลส�ำหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี (Board of Directors
Self-Assessment Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และด�ำเนินการประเมินผลเป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน
ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยรวม เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล
		 5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
				 ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อย มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้มี
การประเมินผลตนเองปีละครั้งเช่นกัน โดยมีการประเมินผลตนเอง
ตัง้ แต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึง่ ในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Committee SelfAssessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างทีไ่ ด้จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors: IOD)
และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The
American Institute of Certified Public Accountants: AICPA)
จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองโดยใช้
“แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างทีไ่ ด้จาก “คูม่ อื คณะกรรมการตรวจสอบ”
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ ร่ ว มกั บ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และบริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ จ�ำกัด ซึง่ เผยแพร่ให้
บริษัทจดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ส�ำหรับรายงาน
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุกปี
5.5   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2548 ได้มมี ติอนุมตั ปิ รับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยค่าตอบแทน
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กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�ำหนดให้เป็นค่าตอบแทน
รายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�ำหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ
การประชุม ส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเชื่ อ มโยงกั บ ผลการด�ำ เนิ น งานของบริ ษั ท โดยรวม ส�ำ หรั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานประจ�ำปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่าตอบแทน
และองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
น่าจะอยูใ่ นระดับเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
		 กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด
เกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ปี 2557 ปรากฏอยูใ่ นเรือ่ ง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.6   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 บริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยน�ำความรู้ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท
ซึง่ มีทงั้ การอบรมหรือสัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ เองภายในบริษทั และทีส่ ถาบัน
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
		 เพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท ได้
ก�ำหนดนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การ
พัฒนาบุคลากร รวมทัง้ แนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ ง การฝึกอบรม/สัมมนา
พนักงาน และแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ ง การเบิกค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรม/
สัมมนา
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5.6.1 การพัฒนากรรมการ
1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			 		 กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาใหม่
ส�ำนักเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ได้แก่ คูม่ อื กรรมการ
คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั คูม่ อื จริยธรรมของกรรมการบริษทั
และข้ อ มู ล อื่ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ษั ท อาทิ ปรั ช ญาในการ
ด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือ
บริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการ
อบรมสัมมนาต่างๆ
		
ในปี 2557 มิ ไ ด้ มี ก รรมการบริ ษั ท คนใด
เข้าร่วมสัมมนาในโครงการอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัด
5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
			 1) การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
		
			 ส�ำหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการ
แนะน�ำลักษณะธุรกิจ การด�ำเนินงานของบริษัท และของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยผูบ้ ริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ จัดเอกสารและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�ำงาน
อาทิ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ
(SSI WAY)”
				 2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร
					 ในปี 2557 ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท
ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในบริษัท
(In-house Training) และภายนอกบริษัท
					 ส�ำหรับแผนการสืบทอดงาน บริษทั ได้มนี โยบาย
และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง
แผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพือ่ เป็นการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมด้านอัตราก�ำลังของบริษทั ในอนาคต โดยก�ำหนด
ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง (Successor) ในต�ำแหน่งงานหลัก (Key Position)
				 คณะอนุทำ� งานวางแผนและพัฒนาผูส้ บื ทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและ
ก�ำหนดรูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยให้มีแผนการ
พัฒนาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development
Plan) เพื่อให้ผู้สืบทอดต�ำแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทาง
ที่ บ ริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดไว้ โดยบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดพนั ก งานผู ้ สื บ ทอด
ต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ ยกเว้นต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัท และจัดท�ำแผนพัฒนาบุคคลดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการ
ปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
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		 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพือ่ แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ให้ชว่ ยศึกษาและกลัน่ กรอง
งานทีม่ คี วามส�ำคัญตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจ�ำนวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการของบริษทั ท�ำให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง
4 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเกื อ บทุ ก ชุ ด มี ก รรมการอิ ส ระเป็ น
ประธานกรรมการเว้ น แต่ ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ส่วน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น
ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการก�ำหนดระยะเวลาที่กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ จะด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัท
ก�ำหนดวาระละ 3 ปี ส�ำหรับการก�ำหนดจ�ำนวนวาระสูงสุดทีก่ รรมการ
จะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ นั้ น
บริษัทยังมิได้ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ เมือ่ ปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ยังได้มมี ติให้จดั ตัง้
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึน้ เพือ่ รับผิดชอบ
ภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด� ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ ่ ม ซึ่ ง จะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ประธาน
คณะกรรมการจัดการ ดังกล่าวด้วย
โดยรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2560) ดังนี้
		 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
			 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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		 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
			 กรรมการตรวจสอบ
		 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
			 กรรมการตรวจสอบ
		 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 คนดั ง กล่ า ว มี ค วามรู ้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของส� ำ นั ก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ
ค�ำแนะน�ำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
		 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
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		 9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�ำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว
10. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2560) ดังนี้
		 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
			 ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
			 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ
			 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
			 1.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตัง้ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึน้ ไป และในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคัดเลือก
เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งส�ำหรับกรณีอื่น
			 1.2 ในการสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
ตามที่ ก ล่ า วในข้ อ 1.1 นั้ น คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนควรด�ำเนินการ ดังนี้
				 1.2.1 ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะส่วนตัวอืน่
ที่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
ต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น
ความเป็นผู้น�ำ ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ต้องการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
(Integrity and Accountability) ยึดมัน่ ในการท�ำงานอย่างมีหลักการ
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และมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้า
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
				 1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
				 1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทศิ เวลา
ส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั เช่น ในการพิจารณา
เสนอชือ่ กรรมการเดิมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจาก
จ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัท
ที่บุคคลนั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
				 1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลทีจ่ ะถูกเสนอ
ชือ่ นัน้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยราชการ
			 1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ
(Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมี
จ�ำนวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ ขึน้
ส่ ว นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ควรประกอบด้ ว ย
กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้ า นที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจ�ำนวนกรรมการ
ที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
			 1.4 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการสรรหากรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 2. หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนด
ค่าตอบแทน
			 2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ ขึน้
และผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขนึ้ ไป
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทน
ประจ�ำ (Retainer) ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบีย้
ประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้ง
ต่อการประชุมส�ำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทน
ที่จ่ายตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัส
หรือบ�ำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อนื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
			 2.2 เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

095

ค่าตอบแทนควรด�ำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
และแนวทาง ดังต่อไปนี้
				 2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ใน
ระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้
จากยอดขายหรื อ ยอดสิ น ทรั พ ย์ ร วม เป็ น ต้ น ระดั บ ของก� ำ ไร
(Profitablility) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
				 2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควร
ได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจาก
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธาน
กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่า
ตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
				 2.2.3 ค่ า ตอบแทนของกรรมการที่ จ ่ า ยตาม
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควร
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล
หากปีใด มิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณา
การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
				 2.2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย
จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะของผู ้ บ ริ ห ารเท่ า นั้ น จะไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
			 2.3 ทบทวนและให้คำ� แนะน�ำต่อกรรมการบริษทั เกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ� ำทุกปี โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
ดังกล่าวข้างต้นก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
			 2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อก�ำหนดค่า
ตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำ
ทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของผูบ้ ริหารระดับสูง
ในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านที่ส�ำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียง
กันได้ประกอบพิจารณาด้วย
			 2.5 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

		 3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีอ�ำนาจในการว่าจ้าง
ทีป่ รึกษาภายนอกตามทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็นและเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถ
ขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงาน
(Reporting Responsibilities) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตร ดังนี้
			 • รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนที่ส� ำคัญอื่น
ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนเห็ น ว่ า คณะ
กรรมการบริษัทควรจะได้รับทราบ
			 • รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดท� ำเป็น
รายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
3. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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
			 ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
			 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 3. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
			 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 1. เสนอทบทวนนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง ให้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล
		 2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำเสนอหรือแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษทั
		 3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
		 4. ให้คำ� ปรึกษาฝ่ายจัดการเรือ่ ง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
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		 5. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
		 6. ทบทวนปรัชญาในการด� ำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
ตามความเหมาะสม เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
		 7. พิจารณาว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกีย่ วกับ
เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เมือ่ เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 8. ให้ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้ รั บ การอบรม
เสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 10. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและ
โอกาสอันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลัน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่อง
ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ รวมทั้ ง ให้ ค วามเห็ น
หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
		 11. รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่
ทราบเป็นประจ�ำทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ของบริษัท ได้แก่
			 11.1 รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ลงนามโดยประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
			 11.2 รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559) ดังนี้
		 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
			 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. สอบทานและน�ำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

		 2. ก�ำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
		 3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญและด�ำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
		 4. ให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมส�ำหรับการจัดการความเสีย่ ง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
		 5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
		 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการจัดการ
		 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 คณะกรรมการจั ด การ
ประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 9 คน ดังนี้
		 1. นายวิน วิริยประไพกิจ
			 ประธานคณะกรรมการจัดการ
		 2. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง
			 กรรมการจัดการ
		 3. นายนาวา จันทนสุรคน
			 กรรมการจัดการ
		 4. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
			 กรรมการจัดการ
		 5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
			 กรรมการจัดการ
		 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
			 กรรมการจัดการ
		 7. นายถาวร คณานับ
			 กรรมการจัดการ
		 8. นายทินกร ผดุงวงศ์
			 กรรมการจัดการ
		 9. นายสุชาติ พลายศิริ
			 กรรมการจัดการ
		 ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการจัดการ
		 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั เิ กีย่ วกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจ�ำปี
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget)
แผนการขยายงาน แผนการด�ำเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
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		 2. รับผิดชอบในการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการติดตามและ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
		 3. อ�ำนาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม
และ/หรื อ จ� ำ กั ด ขอบเขตโดยแผนภู มิ ก ารอนุ มั ติ ภ ายใต้ อ� ำ นาจ
ด�ำเนินการ (Authorisation Chart) ทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
		 4. ด�ำเนินการเรือ่ งอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
		 • คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดนี้ ซึง่ มีรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยูใ่ นกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในข้อที่ 5.1.2
		 • คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั มีรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการก�ำหนดจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
		 (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
			 (2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		
		 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
				 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท
				 (ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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				 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็น
ปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช� ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
				 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
				 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
				 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
				 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้
เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
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ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
			 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท� ำให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ภายหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล� ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
		 หมายเหตุ
		 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258
แห่งประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 • ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใดเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการนัน้
และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
		 • หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้ งลายมือชือ่
ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ
(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
		 • กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน หมายความว่ า
กรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดง
ได้วา่ เป็นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ
ไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
		 • บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่
สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
		 • กรรมการซึ่ ง มี อ� ำ นาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท คื อ
นายวิทย์ วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย
พิพธิ วิจติ รกร หรือนายปิยะ วิรยิ ประไพกิจ หรือนายวิน วิรยิ ประไพกิจ
กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
2.   กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
		 • คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้
			 “5.1.2 ในการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ เสนอชื่ อ ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูงในต�ำแหน่งตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้ น ไปนั้ น คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนควร
ด�ำเนินการ ดังนี้
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5.1.2.1 ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
ส่วนตัวอืน่ ทีเ่ ห็นว่ามีความส�ำคัญของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ในต�ำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา
เช่น มีความเป็นผู้น�ำ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ต้องการ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน
(Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการท� ำงานอย่างมี
หลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง
และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
				
5.1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคล
ทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษทั ว่า มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
				
5.1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทศิ
เวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เช่น ในการ
พิ จ ารณาเสนอชื่ อ กรรมการเดิ ม เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ อ อี ก วาระ
อาจประเมินจากจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณา
จากจ�ำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็น
กรรมการบริษัท
				
5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลทีจ่ ะ
ถู ก เสนอชื่ อ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
หน่วยงานราชการ”
		 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัท
ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้น
เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำ ปี รวมทั้ ง
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัททุกปี โดยให้น�ำเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
1. กลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้บริษัทสามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ใ น
เงินลงทุนของบริษัท โดย
		 • บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ
ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ในหน่ ว ยงานที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งาน
ในบริษัทดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน
(Joint Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัททุกครั้ง
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		 • ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปตาม Job Description ของต�ำแหน่งงานของบริษัทย่อย
หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดท�ำ
และรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน เป็นรายเดือน รวมถึงการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางในการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท
		 • ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้ก�ำหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารใน
กิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งท�ำการค้าหรือก�ำลัง
ติดต่อที่จะท�ำการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
2. การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น
ในการบริหารจัดการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
		 • มีการก�ำหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษทั
กับบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดสรรต�ำแหน่งกรรมการ และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือผูบ้ ริหารระดับสูง จากผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่
เพื่อไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องด�ำเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture
Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทในการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน เพื่อป้องกันการกระท� ำ
อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมเกี่ ย วกั บ การซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน มีดังนี้
		 • พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535
				 ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดท�ำและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
		 • นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษทั เพือ่ การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ ขจัด
ปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ
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และผูบ้ ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

				
แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดังนี้
					 - กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูล
ภายในทีเ่ กิดขึน้ แล้ว หรือก�ำลังจะเกิดขึน้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่นำ�
ข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั หรือ
ไปใช้ในการแนะน�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั แก่ผอู้ นื่ ด้วย
					 - กรรมการและพนักงานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูล
หรือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ำกัดการเข้าถึง
ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และจ�ำเป็นเท่านั้น รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าว
ต่อสาธารณชน ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ�ำนาจของ
บริษทั หรือเป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ให้เปิดเผย
ข้อมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายใน
ของบริษัทได้
					 - กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อหรือ
ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ถือ ในช่วงระยะเวลาสิบสี่วัน ก่อนวันที่
บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
					 - การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่พนักงานผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไปจนถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม และให้หมายความรวมถึงพนักงานผู้ด� ำรงต�ำแหน่ง
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในหน่วยงานทีด่ แู ลงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ ทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การส่วนขึน้ ไป หรือเทียบเท่า รายงานภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่บุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทแล้วแต่กรณี และให้บุคคล
ดั ง กล่ า วรายงานภายในสามวั น ท�ำ การ นั บ แต่ วั น ที่ ซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 บริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ในประเทศไทย
ได้แก่ บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 4,119,000 บาท
		 บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชี
KPMG LLP ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 91,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

2.   การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท
		 • มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�ำคัญของ
บริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยทันทีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มีมติในเรือ่ งดังกล่าว โดยเปิดเผย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยผ่านสือ่
อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
		 • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ
ผู้บริหารของบริษัท
		 • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครัง้ ตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

2.   ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
		 บริษทั และบริษทั ย่อยในประเทศไทย (บริษทั ท่าเรือประจวบ
จ�ำกัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ ค่าบริการ
ตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลประจ�ำปีในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินรวม 106,000 บาท
		 บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
ยูเค จ�ำกัด) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
บริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ให้แก่ ส�ำนักงานภาษี
KPMG LLP มีจ�ำนวนเงินรวม 18,350 ปอนด์สเตอร์ลิง

3. มาตรการลงโทษกรณี พ นั ก งานไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนว
ปฏิบตั คิ ณะกรรมการบริษทั ว่าด้วยเรือ่ ง การเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
		 • บริ ษั ท ก� ำ หนดมาตรการลงโทษฐานผิ ด วิ นั ย กรณี
พนักงานกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ท�ำกับบริษัท หรือน�ำความลับเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นใดของบริษัท
ไปเปิดเผย ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง มาตรการโทษทางวินัย
และการด�ำเนินการทางวินยั อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านบริหาร
งานบุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วินัย
และโทษทางวินัย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2557
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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นโยบายภาพรวม
บริษัทมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยู่ในรายงาน
ความรับผิดต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com
ทั้งนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�ำไรสม�่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และได้บูรณาการนโยบายด้านต่างๆ
อาทิ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความเหมาะสมต่อการด�ำเนินงานและการสื่อสาร
กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ โดยบริ ษั ท ได้ ก�ำ หนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ รองรั บ และได้ ก�ำ หนดแนวคิ ด เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละสื่ อ สารคื อ
“สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง (innovate • strength)”

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
บริษัทได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล
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การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้มีการด�ำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด
ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัท
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ำกับดูแลให้
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทบี่ ริษทั ต้องถือปฏิบตั ิ ตลอดจน
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่าง
สม�่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�ำนัก
กฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลส�ำหรับ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ส�ำหรับคดีความและข้อพิพาททีส่ ำ� คัญของบริษทั ซึง่ เปิดเผยอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั นัน้ ส�ำนักกฎหมายกลุม่
เป็นผู้ด�ำเนินการติดต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคืบหน้า
ตลอดจนความคิดเห็นและแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท
เหล่านัน้ ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียบนหลักพื้นฐานสามประการ คือ ความคิดสร้างสรรค์
การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ด�ำเนินการ โดยในปี 2557 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมและ
ชุมชน 29 โครงการ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคม
ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และ
ส่วนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชนใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
การสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ด�ำเนินการในปี 2557 ดังนี้
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• บริษัทจัดกิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2557 ร่วมกับ
พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง
การกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาส Thailand Iron Man Mini Marathon
2014 “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ครั้งที่ 7 น�ำเงินบริจาค 2.7 ล้านบาท
บริจาคให้กับมูลนิธิ 24 แห่ง เพื่อผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 1,400 คน
• บริษัทได้ด� ำเนินโครงการทางด้านการพัฒนาการศึกษา
ประกอบด้วย กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนโรงเรียนในเขตบางสะพาน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุ ก ปี โดยในปี 2557 บริ ษั ท ได้ ม อบทุ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นจ� ำ นวน
21 โรงเรียน รวม 199 ทุน รวมมูลค่า 496,000 บาท และมีพนักงาน
ร่ ว มมอบทุ น ส่ ว นตั ว ในนาม “ทุ น นี้ เพื่ อ น้ อ ง” จ� ำ นวน 36 ทุ น
รวมมูลค่า 40,500 บาท
• บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น โครงการทางด้ า นการพั ฒ นาเยาวชน
ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ โครงการอนาคตเหล็กไทยสร้างด้วย
เด็กไทย โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการรับรอง
การขึ้นทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้แก่ สภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
• บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่ามวลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย
ของพนักงานและคนในชุมชน บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการ “เอสเอสไอ รักษ์
ชายหาด” กิจกรรม “สองล้อรักษ์บางสะพาน” โครงการ “ธนาคารขยะ
เอสเอสไอ” ส�ำหรับสถานศึกษา โครงการ “ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์”
โครงการ “รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2557” โครงการ “นักสืบ
เยาวชน” และโครงการ “เอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำทะเล ได้แก่ เต่า กุ้ง และ
ปลาจ�ำนวน 9 ล้านตัว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

• โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ำกิจกรรม
และด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�ำเภอบางสะพาน
เพื่ อ สร้ า งความภู มิ ใ จในตนเองให้ กั บ พนั ก งาน โดยในปี 2557
พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาหลัก
1 กิจกรรม และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ
250 ความดีพันดวงใจอาสา” จ�ำนวน 21 กิจกรรม รวมพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 531 คน หรือคิดเป็น 4,248 ชั่วโมงงาน
และประชาชนในชุ ม ชนร่ ว มกิ จ กรรมอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ทั้ ง สิ้ น
320 คน หรือคิดเป็น 2,560 ชั่วโมงงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และเล็ ง เห็ น ว่ า การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น นั้ น
เป็ น ภั ย ร้ า ยที่ บั่ น ทอนท� ำ ลายองค์ ก ร และประเทศชาติ โ ดยรวม
ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ
โดยในปี 2557 บริษัทมีการด�ำเนินการดังนี้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลเพื่อควบคุม
ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. การก�ำหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติคณะ
กรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ก�ำหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับ
หรือกระท�ำการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทยและกฎหมาย
ของประเทศที่บริษัทไปด�ำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให้บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่ ว มกั น ของบริ ษั ท ได้ น� ำ นโยบาย เรื่ อ ง การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบาย
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย
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ส�ำหรับแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับหรือ
เงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และวิธปี ฏิบัตเิ มื่อพบการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญาในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ
จริยธรรมพนักงาน และค่านิยมของบริษทั รวมทัง้ เรือ่ งการด�ำเนินการ
ด้านจริยธรรมของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่ก�ำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งเดียวกันนี้ยังได้ให้
ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่ได้ปรับปรุง
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรียนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ยังได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่ม
เติมนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยก�ำหนดไว้เป็นนโยบายข้อหนึง่ ว่า “คณะกรรมการบริษทั ให้ความ
ส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะก�ำกับดูแลและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสื่ อ สารนโยบายและ
ระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยมีสารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ส่งถึงพนักงานทุกระดับในบริษัท ผ่านระบบ E-mail
และสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ภายใน พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึง
นโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กรรมการบริษทั เรือ่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
จัดท�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ และ
มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ

3. การฝึกอบรม
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัด
สัมมนาในหัวข้อเรือ่ ง การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานบางส่วน เมือ่ เดือนกันยายน
2557 รวมทัง้ ได้สง่ ตัวแทนพนักงานสองท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทแห่งหนึ่งที่ผ่านการรับรองเป็น
Certified Company แล้ว และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัท
ได้จัดกิจกรรม iFacts Challenging Camp 2014 เพื่อให้พนักงานมี
ความเข้าใจในค่านิยมของบริษัทและหล่อหลอมพฤติกรรมที่บริษัท
คาดหวังตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาที่
จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อรับทราบ
ถึงขั้นตอนในกระบวนการรับรองบริษัท (Certification Process)
ในหลักสูตร “Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG
15/2014)” เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษจิกายน 2557 เป็นการเพิ่มเติม
อีกหนึ่งท่าน
4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
บริษทั แต่งตัง้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ภาคปฏิบัติ และเพื่อให้บริษัท
SSI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่ อ ต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2557 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการน�ำนโยบายและแนวปฏิบัติคณะ

5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
เจ้าของความเสีย่ งแต่ละสายงานจะระบุเหตุการณ์ทอี่ าจมีความเสีย่ ง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ของความเสี่ยง ทบทวนและก�ำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยคณะท�ำงาน
เฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไปสู่ภาคปฏิบัติฯ และส�ำนักบริหารความเสี่ยงร่วมกันผลักดันให้มี
การประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น และน�ำเสนอคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณา
ทบทวนถึงความเหมาะสมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทราบ

บริษัทก�ำหนดแนวทางการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริ ษั ท มี ช ่ อ งทางเพื่ อ รั บ แจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
การกระท�ำการทุจริต หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ หรือ
การกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท�ำการฝ่าฝืนต่อนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระท�ำการ
ขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง หรือ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง ระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�ำให้
ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบ และก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำความผิดตาม
นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มี
ถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นช่องทางการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการด�ำเนิน
การกลั บ ไปยั ง ผู ้ แ จ้ ง โดยเร็ ว รวมทั้ ง รายงานให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบด้ ว ย และมี ก ารสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ปีละสองครั้ง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การตรวจสอบภายใน
ส�ำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
เพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการ
ของบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความ
เสี่ยงที่รายงานทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการ
ทุจริตหรือใช้สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to
Misstatements Arising from Fraudulent Financial Reporting of
Misappropriation of Assets) นอกจากนี้ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ยังมีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจ�ำปี
ตามแนวทางที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย ง โดยรวมถึ ง ความเสี่ ย งจาก
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ด้ ว ย และด� ำ เนิ น การตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
และการเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษั ท มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมเหล็ก โดยแสดงให้เห็นได้จากการที่บริษัทได้มีส่วน
ร่วมโดยมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อขอการรับรองเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2557 โดยมีผลงาน
ที่ได้รับการรับรองเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 90 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
โครงการวิจัยกว่า 64.2 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และการเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้
เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (2549 - 2557)
• Product Quality
• Process Improvement
รวม

48
42

โครงการ
โครงการ

มูลค่า
มูลค่า

34,755,432
29,472,078

บาท
บาท

90

โครงการ

มูลค่า

64,227,510

บาท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยช่องทางการท� ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุ และการท�ำงานวิจัย
ร่วมกับองค์กรภายนอก ซึ่งได้แก่ หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโครงการวิจัยซึ่งเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการด้านโลหะและวัสดุกับทางสถาบันแสง
ซินโครตรอน การวิเคราะห์ลกั ษณะและสาเหตุของปัญหาคุณภาพผิว
ที่พบในเหล็กกล้าคาร์บอนต�่ำ และท�ำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง “Micromechanical based
Design for Advanced High Strength Steels in Automotive Parts”
เพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

เผยแพร่นวัตกรรมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ
เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน การเผยแพร่นวัตกรรม
และผลงานวิจัยเป็นกิจกรรมซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึง
มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ น วั ต กรรมและผลงาน
วิจัย โดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและ
ต่ า งประเทศ และการสนั บ สนุ น การจั ด งานประชุ ม สั ม มนาทาง
วิชาการในประเทศ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้เข้าร่วม
น�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7 โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 และมีผลงานวิจัย
ของบริษัทจ�ำนวน 2 ผลงานได้รับคัดเลือกให้น�ำเสนอแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. “อิทธิพลของอุณหภูมมิ ว้ นเก็บและการปรับผิวต่อลักษณะ
ออกไซด์สเกลและความสามารถในการล้างผิวของเหล็กแผ่นรีดร้อน”
ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อน
2. “อิ ท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิ ม ้ ว นเก็ บ ต่ อ สมบั ติ ท างกลและ
เส้นขีดจ�ำกัดการขึน้ รูปของเหล็กกล้ารีดร้อนคาร์บอนต�่ำเจือโบรอน”
ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเหล็กแผ่นรีดร้อนส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์

การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน
บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการดูแลบุคลากรในองค์กร ตลอดจน
ผู้รับเหมาที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่โรงงาน โดยบริษัทมุ่งหวังที่จะมี
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป ลอดภั ย และถู ก หลั ก อาชี ว อนามั ย ให้ กั บ ทั้ ง
พนักงานและผู้รับเหมา โดยได้ด� ำเนินงานตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001
ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โดยปลูกฝังพฤติกรรมของพนักงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (BBS)
การรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน (Zero Accident Campaign)
โดยมี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ก�ำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัย และ
เสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่
ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ท�ำให้อุบัติเหตุจาก
การท�ำงานทุกกรณีลดลงร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย
มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือค่า LTIFR (Lost
Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 1.10
นอกจากนี้ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน
บริษัทยังได้ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เครื อ สหวิ ริ ย า จั ด งานสั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
โรงงานในเครือสหวิริยาขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อเผยแพร่แนวคิด
และผลการด� ำ เนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือฯ
ผ่ า นนิ ท รรศการและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต รวมถึงเป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอีกด้วย

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงานของกลุ่มเอสเอสไอ
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)
บริษัท
SSI
TCRSS
WCE
PPC
SSI UK
SSI Group

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

0.36
0.51
1.05
0.00
4.81
2.55

0.97
0.00
1.63
0.00
2.20
1.50

1.10
0.00
2.32
2.94
2.85
2.00

LTIFR = (จ�ำนวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000)/ชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมด้ า นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง
รวมถึงการป้องกันอัคคีภยั และกูภ้ ยั ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2557

ไม่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้หรืออุบัติภัยอื่นๆ ที่รุนแรงจนส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้ความส�ำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรือ่ งดังกล่าวในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพราะเชือ่ ว่าการมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และท�ำให้บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษัทได้ พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบ
ทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีการทบทวนล่าสุด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�ำหรับปี 2557 ตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแบบประเมินดังกล่าวได้พัฒนา
มาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทีไ่ ด้ปรับปรุง Framework ใหม่ นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง
บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2541 มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวทาง
ปฏิบัติงาน และการรายงาน ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับส�ำนักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศบริษัทฯ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 (Internal Audit Charter)
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส�ำหรับขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกส�ำนักของบริษัท รวมทั้ง
บริษทั อืน่ ๆ ในกลุม่ บริษทั (SSI Group) และเมือ่ เดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารจัดตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
กลุ่ม (Group Internal Audit) ตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group Function ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยส�ำนักตรวจสอบภายในกลุ่มยังคงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ ปี 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ของส�ำนักตรวจสอบภายใน ทีไ่ ด้จดั ท�ำในแนวทางทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง (Risk-based
Approach) รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบภายใน อีกทั้ง หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในยังสามารถขอเข้าพบ
หรือขอค�ำปรึกษาหารือจากประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์ได้ เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่ส�ำคัญหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามรายงานของกรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม
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รายละเอียดของหัวหน้างาน
(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในของ
บริษัท คือ นางวรรณี สิริกาญจน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 23/2541
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2541 ได้มีมติให้แต่งตั้งนางวรรณี สิริกาญจน
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส�ำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่
8 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งต�ำแหน่งดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2542
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2542 ได้ มี ม ติ ใ ห้ มี ข ้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ
การแต่งตั้ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การประชุมและองค์ประชุม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30
มิถนุ ายน 2542 เป็นต้นไป และล่าสุด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก� ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน ผู้บริหารสูงสุดของส�ำนัก
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ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
โดยได้ระบุให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากมีหน้าที่
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลแล้ว ยังมีหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ ตี อ่ หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบ
ภายในมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
(3) แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกันในปี 2557
(ล้านบาท)

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัท
จำ�กัด
ถือหุ้นร้อยละ 3.7
และมีกรรมการร่วมกัน
 		

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก
ให้บริการซ่อมบำ�รุง
ขายเครื่องจักร
รายได้อื่นๆ

1.18 ลูกหนี้การค้า
0.32 รายได้ค้างรับ
0.01
3.05

0.09
5.59

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย เป็นนิติบุคคลที่บริษัท
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 35.19
โดยมีการควบคุมร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
1,484.56 ลูกหนี้การค้า
ขายเหล็กแท่งแบน
403.38 ลูกหนี้อื่น
ขายเครื่องจักร
0.39 เจ้าหนี้อื่น
ชดเชยส่วนสูญเสีย
จากการให้บริการ
2.75
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้ำลึก 34.89
ให้บริการซ่อมบ�ำรุง
50.88
ให้บริการรีดเหล็ก
65.30
รายได้อื่นๆ
11.60
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.88

6.12
0.90
0.06

		
บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จำ�กัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มี
ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก
กรรมการร่วมกัน
ให้บริการซ่อมบำ�รุง
และกรรมการบริษัทถือหุ้น รายได้อื่นๆ
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

7.88 ลูกหนี้การค้า
0.45 รายได้ค้างรับ
0.12 ลูกหนี้อื่น

0.03
2.04
0.09

บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก 7,963.19
กรรมการร่วมกัน
ให้บริการซ่อมบำ�รุง
0.19
และกรรมการบริษัทถือหุ้น			
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม			
เกินกว่าร้อยละ 10			

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

2,298.20
3.68
0.26
0.50
0.59

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล
จำ�กัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มี
ขายเหล็กแผ่น
130.30 ลูกหนี้อื่น
กรรมการร่วมกัน
ใช้บริการรีดเหล็ก
21.36 รายได้ค้างรับ
และกรรมการบริษัทถือหุ้น			 เจ้าหนี้อื่น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

274.58
130.30
0.02

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร
ประภาวิทย์ จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
เช่าพื้นที่
14.99 ลูกหนี้อื่น
กรรมการร่วมกัน
สำ�นักงานกรุงเทพฯ		 เจ้าหนี้การค้า
และกรรมการบริษัทถือหุ้น			 เจ้าหนีอ้ ื่น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

0.21
0.03
1.51

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันในปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์
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รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท อาคารเวสเทิร์น
จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
ค่าที่พัก
กรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
กรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต
จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
ต้นทุนทางการเงิน

9.11
1.27
220.37
0.41

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

0.83
0.37
48.85
14.98

บริษัท เรือลำ�เลียงบางปะกง เป็นนิติบุคคลที่มี
จำ�กัด
กรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งทางนํ้ำ�
ต้นทุนทางการเงิน

0.93
0.25
125.29
0.80

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

0.12
0.08
11.11
8.80

2.15 ลูกหนี้การค้า
10.15 เจ้าหนี้อื่น

1.43
1.32

1.48 เจ้าหนี้การค้า

0.03

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา เป็นนิติบุคคลที่มี
ไม่มี
จ�ำกัด
กรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

-

ไม่มี

-

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

-

ไม่มี

-

บริษัท ท่าเรือ บางปะกง
จำ�กัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
ให้บริการซ่อมบำ�รุง
กรรมการบริษัทถือหุ้น
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

เป็นนิติบุคคลที่มี
ไม่มี
กรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัทถือหุ้น
ทางตรงและ/หรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 10

1.33 เจ้าหนี้อื่น

12,336.31 ลูกหนี้การค้า

0.07

2,230.87

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันในปี 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการคงค้าง
(ล้านบาท)

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

-

บริษัท บางปะกงการโยธา
จ�ำกัด

เป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางอ้อม

ใช้บริการงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.61 ลูกหนี้อื่น
0.05

ไม่มี

บริษัท ประจวบ สตีล จำ�กัด เป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการร่วมกัน
และกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางอ้อม

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

135.31 ไม่มี

Redcar Bulk Terminal
Limited

ใช้บริการ
รายได้อื่นๆ

736.76 ลูกหนี้อื่น
52.75 เจ้าหนี้อื่น

เป็นนิติบุคคลที่
บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 50 โดยมี
การควบคุมร่วมกัน

Vanomet AG

บริษัทย่อยของนิติบุคคล ซื้อเหล็กแท่งแบน
24,561.75
ที่ถือหุ้นทั้งทางตรง และ/ ต้นทุนทางการเงิน
185.45
หรือทางอ้อมในบริษัทฯ ขายเหล็กแท่งแบน
14,902.36
เกินกว่าร้อยละ 10			
				

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

Vanomet International
AG

บริษัทย่อยของนิติบุคคล
ที่ถือหุ้นทั้งทางตรง และ/
หรือทางอ้อมในบริษัทฯ
เกินกว่าร้อยละ 10

ไม่มี

Sahaviriya Shipping UK
Limited

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ไม่มี
ร่วมกันและมีกรรมการ			
บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

ไม่มี

111

-

ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

(1) บจก. กลุ่มขนส่งสหวิริยา ชื่อเดิมคือ บจก. สหวิริยา ทรานสปอร์ตโฮลดิ้งส์ มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายวิน วิริยประไพกิจ ถือหุ้นใน
บจก. เครือสหวิริยา (ร้อยละ 47)
(2) บจก. เครือสหวิริยา มีกรรมการบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายวิน วิริยประไพกิจ (ร้อยละ 47.15) และนายปิยะ วิริยประไพกิจ (ร้อยละ 20.95)

-

0.04

-

93.54
198.34

31.26
63.31
934.44
777.76
1.48
-

1.80
613.38

รายการระหว่างกัน

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เป็ น การท�ำ รายการเพื่ อ การด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งเป็นไป
ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้
เกิดแก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับ
รายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในราคาหรื อ
เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้อนุมัติการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด� ำเนินธุรกิจ
ตามปกติ และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติ ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ� ำหน่ายทรัพย์สินที่
ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ� หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

112

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย
เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือ
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคต
นโยบายการท� ำ รายการระหว่ า งกั น อาจเปลี่ ย นแปลง
ได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคาขายสินค้า
ของบริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ส�ำหรับปี 2557

สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ในปี 2555 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต
ในปี 2556 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต
ในปี 2557 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต
โดยสามารถสรุป ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน รวมถึงค�ำอธิบายสาเหตุ
หรือการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) และ 13 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 4,867 ล้านบาท และ 346 ล้านบาท ตามล�ำดับ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 46,668 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ� ำนวนเงิน
15,662 ล้านบาท ปัจจัยดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) และ 13 แสดงให้เห็นถึง
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ
กลุม่ บริษทั และบริษทั กลุม่ บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและวิธกี ารในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อนื่ ๆ ซึง่ รวมถึงการไม่สามารถปฏิบตั ิ
เงือ่ นไข (การได้รบั ผ่อนผันจากผูใ้ ห้กยู้ มื เงินส�ำหรับการไม่สามารถปฏิบตั เิ งือ่ นไขดังกล่าว) ตามสัญญากูย้ มื เงิน และการปรับปรุงตารางการช�ำระ
คืนเงินต้นตามที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 813 ล้านบาท
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ได้จัดท�ำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้หลักการด�ำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน
และวงเงินสินเชื่อเพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานจะขึ้นอยู่กับการประสบ
ความส�ำเร็จในการปรับปรุงความสามารถการท�ำก�ำไรและกระแสเงินสด การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงินตลอดจนการจัดการ
กับเจ้าหนี้การค้าและความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ อาจจ�ำเป็น
หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
อย่างมีนัยส�ำคัญ และอาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ค�ำอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท :ส�ำหรับผลขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เป็นผลมาจากการตั้งส�ำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือและตัง้ ส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ เนือ่ งจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ปรับลดลงค่อนข้างมากและรวดเร็วตามราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ในส่วนของหนีส้ นิ หมุนเวียนรวมทีส่ งู กว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมของกลุม่ บริษทั และบริษทั นัน้ เนือ่ งจากมีความล่าช้าในการได้รบั การผ่อนผัน
จากธนาคาร ณ วันที่ในงบการเงินท�ำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 23,573 ล้านบาท และ 7,917 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ตามล�ำดับ ถูกจัดประเภทจากหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ออกงบการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับ
การผ่อนผันจากธนาคารแล้วทัง้ หมด ซึง่ จ�ำนวนเงินดังกล่าวจะถูกปรับปรุงกลับรายการจากหนีส้ นิ หมุนเวียนเป็นหนีส้ นิ ระยะยาวในไตรมาส 1/2558
ในส่วนของข้อสงสัยในการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้มีการเตรียมแผนการในการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคตหลากหลายแนวทาง เพื่อให้
เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป
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2) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขายสินค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�ำนวนรวม 37,356 ล้านบาท และ 22,049 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นร้อยละ 58 และร้อยละ 68 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัทตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดค้างช�ำระ
ของลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจ�ำนวนรวม 4,570 ล้านบาท และ 4,529 ล้านบาท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั และบริษทั ได้ซอื้ สินค้าและบริการตามปกติธรุ กิจจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นจ�ำนวนรวม 28,862 ล้านบาท และ 17,320
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 57 ของยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค�ำอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท :การขายสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับการขายสินค้า
ให้ลูกค้าภายในประเทศ จะประกอบด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center)
ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือหุ้น
ในผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center) เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
เพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้า
โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยอดขายสินค้ารวมของบริษัทนั้น
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาก่อนบริษัท โดยถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำการจัดจ�ำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและสินค้าเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ในทางการค้าตามปกติทั่วไป ที่จะแยกระหว่างการประกอบการผู้ผลิตและผู้จัดจ�ำหน่ายออกจากกัน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ในฐานะผู ้ ผ ลิ ต เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น ได้ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
และบริ ษั ท อื่ น ที่ไ ม่ เกี่ยวข้องกันในมาตรฐานราคาที่ไม่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและความสม�่ำเสมอในการสั่งซื้อ
และเนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงมีข้อก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินให้ระบุรายการกับกิจการหรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยถ้าเป็นการซือ้ ขายระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายอันเกีย่ วกับราคาโอนไว้ดว้ ย ตามรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

351,400,815
5,311,902,438
1,310,416,921
13,628,691,848
2,406,515,640
23,008,927,662

0.5
6.9
1.7
17.6
3.1
29.8

163,098,186
5,108,189,827
2,265,496,613
17,387,555,837
3,230,008,421
28,154,348,884

0.2
6.0
2.7
20.5
3.8
33.2

242,137,778
5,837,967,720
2,407,838,016
21,614,642,763
1,183,130,464
1,742,921,276
33,028,638,017

0.3
6.6
2.7
24.4
1.3
2.0
37.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัด
ในการใช้
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

21,288,350
3,418,594,342
50,513,059,433
245,303,285
32,277,450
53,814,637
54,284,337,497
77,293,265,159

0.0
4.4
65.4
0.3
0.0
0.1
70.2
100.0

3,839,291,317
52,424,543,309
249,476,666
3,268,823
55,256,538
56,571,836,653
84,726,185,537

4.5
61.9
0.3
0.0
0.1
66.8
100.0

3,499,195,864
51,861,354,984
72,104,862
123,001
58,636,322
55,491,415,033
88,520,053,050

3.9
58.6
0.1
0.0
0.1
62.7
100.0
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภท
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สิน
จากสัญญาที่สร้างภาระ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

22,638,350,536
10,851,789,915
840,549,726

29.3
14.0
1.1

21,888,601,462
12,614,249,781
1,568,448,371

25.8
14.9
1.8

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

28.6
13.4
0.4

6,100,661,218

7.9

1,924,003,791

2.3

4,563,773,409

5.2

23,572,701,965
236,070

30.5
0.0

54,692,504

0.1

49,845,471

0.1

46,848,337

0.1

6,601,542

0.0

6,896,383

0.0

4,966,327

0.0

575,188,520

0.7

337,508,589

0.4

788,290,541

0.9

1,355,209
5,034,991,788
69,677,118,993

0.0
6.5
90.1

7,790,000
3,676,521
5,642,869,004
44,043,889,373

0.0
0.0
6.7
52.0

98,021,120
11,835,195
3,499,595
6,062,691,628
49,113,203,229

0.1
0.0
0.0
6.8
55.5

-

-

-

-

117

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และอื่น ๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

139,626,843
3,338,283
195,308,532

0.2
0.0
0.2

27,879,310,667
149,008
161,062,683
6,241,605
161,647,754

32.9
0.0
0.2
0.0
0.2

20,424,803,737
1,317,709,181
210,908,153
3,407,299
149,105,649

23.1
1.5
0.2
0.0
0.2

600,563,651
1,216,177,430
1,217,528
2,156,232,267
71,833,351,260

0.8
1.6
0.0
2.8
92.9

597,841,684
1,264,733,220
1,517,745
30,072,504,366
74,116,393,739

0.7
1.5
0.0
35.5
87.5

498,068,487
3,191,153,817
1,843,458
25,796,999,781
74,910,203,010

0.5
3.6
0.0
29.1
84.6
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนต่ำ�มูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลง
สภาพด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
- กลุ่มบริษัท
- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

39,867,778,559		
32,166,258,124 41.6
(5,678,076,131) (7.4)

39,867,778,559		
32,166,258,124 38.0
(5,678,076,131) (6.7)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

39,867,778,559
27,080,630,230
(4,050,175,205)

30.6
(4.6)

366,219,977
24,779

0.5
0.0

366,219,977
24,779

0.4
0.0

98,073,878
179,317,781

0.1
0.2

4,315,634,500
99,906,412
555,555,387

5.6
0.1
0.7

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

5.3
0.1
0.7

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

5.1

530,226,819
0.7
(27,695,817,978) (35.8)
4,659,931,889
6.0
799,982,010
1.1
5,459,913,899
7.1
77,293,265,159 100.0

530,226,819
0.6
(22,789,391,004) (26.9)
9,793,725,677 11.5
816,066,121
1.0
10,609,791,798 12.5
84,726,185,537 100.0

0.3

530,226,819
0.6
(15,797,759,712) (17.8)
12,765,574,086 14.4
844,275,954
1.0
13,609,850,040 15.4
88,520,053,050 100.0
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
(กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรในตราสารทุน การบัญชีด้านผู้ลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กลับรายการภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

64,516,674,520
759,580,595

98.1
1.1

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

98.2
1.0

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

97.1
0.8

43,735,441

0.1

362,779,468
-

0.6
-

345,846,077

0.6

460,539,267
0.7
65,780,529,823 100.0

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

65,274,223,507
691,957,405
310,828,008
1,073,230,499
145,065,606
-

99.2
1.1
0.5
1.6
0.2
-

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
-

239,256,291
0.4
3,240,188,976
4.9
70,974,750,292 107.9

(450,781,952) (0.7)
3,586,832,743
5.5
75,033,210,402 113.9

490,126,469
0.8
3,926,243,685
6.3
78,351,094,328 126.5

301,942,389
(4,892,278,080)
25,445,720
(4,866,832,360)

250,729,794
0.4
(8,890,194,962) (13.5)
1,907,137,410
2.9
(6,983,057,552) (10.6)

(987,604) (0.0)
(16,440,813,894) (26.5)
569,691,763
0.9
(15,871,122,131) (25.6)

0.5
(7.4)
0.0
(7.4)
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

					
(บาท)
%
(บาท)
%

การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

(4,903,027,293)

(7.5)

(7,052,530,181) (10.7)

(15,917,987,022) (25.7)

36,194,933
(4,866,832,360)

0.1
(7.4)

62,472,629
0.1
(6,983,057,552) (10.6)

46,864,891
0.1
(15,871,122,131) (25.6)

(0.15)		

(0.24)		

(0.84)
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2555

					
(บาท)
%
(บาท)
%

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่
- กลุ่มบริษัท
- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์
   พนักงาน
- กลุ่มบริษัท
- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(4,866,832,360)

(7.4)

(37,582,224)

(0.1)

370,536,666

0.6

-

324,593,031
159,662,460

0.5
0.2

(237,111,638)

(0.4)

(360,964,762)

(0.5)

(13,387,790)
1,248,172

(0.0)
0.0

47,887,951
(238,945,529)
(5,105,777,889)

0.1
(0.4)
(7.8)

(5,133,292,650)
27,514,761
(5,105,777,889)

-

(6,983,057,552) (10.6)

-

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

%

(15,871,122,131) (25.6)
(209,968,847)
(368,261,116)

(0.3)
(0.6)

-

-

-

8,741,850
502,569,245
(6,480,488,307)

0.0
0.8
(9.8)

74,595,067
0.1
(503,634,896) (0.8)
(16,374,757,027) (26.4)

(7.8)

(6,517,927,337)

(9.9)

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

0.0
(7.8)

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

0.1
(9.8)

(503,634,896) (0.8)
(16,374,757,027) (26.4)
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

			
(บาท)
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ตัดจำ�หน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
อื่นๆ
กลับรายการภาษีเงินได้

2555
ปรับปรุงใหม่
(บาท)

(4,866,832,360)

(6,983,057,552)

(15,871,122,131)

2,514,243,736
3,240,188,976
(359,079,411)
42,109,600
464,307,264
24,453,337
237,679,931
(17,526,085)
(7,790,000)

2,506,053,831
3,586,832,743
(687,904,094)
(146,309,486)
(140,649,895)
19,508,940
(450,781,952)
(286,103)
12,744,833
(1,700,000)
(4,045,195)

2,015,125,393
973,309
3,926,243,685
(62,997,996)
146,309,486
(692,941,144)
18,145,810
490,126,469
(807,540,275)
7,750,765
(2,049,326)
-

(301,942,389)
9,273,933
(25,445,720)
953,640,812

(250,729,795)
(362,779,468)
47,959,281
(1,907,137,413)
(4,762,281,325)

987,604
(569,691,763)
(11,400,680,114)

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

123

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำ�กัดในการใช้เพิ่ม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับสัญญาขายและเช่ากลับ
เงินปันผลรับ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานต่างประเทศ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2557

2556

2555

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(565,499,709)
913,676,880
3,293,578,074
1,148,068,513
1,441,901
(913,251,624)
(1,294,367,981)
(931,476,012)
(4,180,349)
(300,215)
(6,563,899)
2,594,766,391

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
(177,144,849)
(6,966,835)
(325,713)
(26,148,462)
(1,423,646,946)

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

(21,288,350)
(740,129,104)
(22,024,372)
154,679,373
38,840,888
723,887,536

1,568,247,452
(750,627,394)
(144,619,447)
541,633
-

(5,053,539,083)
(48,427,926)
15,144,321
275,999,857
-

(97,402,121)
36,563,850

(842,054,654)
(168,512,410)

378,493,300
(4,432,329,531)
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บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ประจ�ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2555

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(2,900,139,035)
352,247,343
547,367,939
(123,000,000)
(235,523,400)
(60,008,601)
(44,100,000)
(2,463,155,754)
168,174,487

3,458,226,968
(500,000)
(3,705,550,841)
1,066,268,051
156,805,770
(964,169,723)
(55,404,350)
(1,228,566,000)
(66,150,000)
(1,339,040,125)
(83,905,589)

5,945,870,357
(13,876,754)
(3,790,684,020)
2,470,121,372
1,961,332,906
(3,371,591,306)
4,980,386,709
(688,300,711)
(39,537,818)
2,250,000,000
(501,567,123)
(1,045,637)
(9,800,025)
9,191,307,950
73,176,223

20,128,142
163,098,186
351,400,815

4,865,997
242,137,778
163,098,186

(11,312)
168,972,867
242,137,778

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
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อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
2557

2556

2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1) (เท่า)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

0.33
0.50
0.08
0.12
0.05
12.53
29
4.25
86
5.62
65
50

0.64
0.64
0.12
0.12
0.03
11.95
31
3.60
101
5.75
64
68

0.67
0.67
0.12
0.12
(0.11)
10.94
33
3.11
118
6.45
57
94

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (เท่า)
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(1.06%)
(3.77%)
0.77%
(1.06)
(7.51%)
(67.84%)

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

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

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

(6.05%)
(4.88%)
0.82

(8.14%)
(8.93%)
0.76

(18.20%)
(27.42%)
0.71

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

13.16
9.62
1.90
2.49
-

6.99
4.89
1.37
0.74
-

5.50
3.81
(0.23)
(0.81)
-

1) สินค้าคงเหลือไม่รวมวัสดุโรงงานและอะไหล่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
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ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการ
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

2557

2556

0.14
(0.15)
-

0.30
(0.24)
-

(8.77%)
(3.08%)
(0.17%)
117.67%
30.48%

(4.29%)
(1.06%)
7.89%
(53.65%)
55.69%

2555

0.47
(0.84)
2.50%
21.97%
26.32%
(22.65%)
(1,523.00%)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2557

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2557
คณะกรรมการบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) มีหน้าทีแ่ ละได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไป
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
บริษัท ซึ่งได้แก่ งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ท� ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการขับเคลื่อนของระบบ
ดังกล่าวให้มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งสะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานทาง
การเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ตาราง 1 : สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและให้บริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
EBITDA1)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
1)

EBITDA ปี 2556 รวมกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556

2557
ม.ค. - ธ.ค.

2556
ม.ค. - ธ.ค.

%YoY

65,276
65,966
(690)
1,529
239
808
3,222
2,514
(25)
(315)
359
(4,903)
(0.15)

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)

-0.2%
-6%
+86%
+21%
+153%
N.A.
+128%
-10%
+0.3%
+99%
+71%
-48%
+30%
+37%
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ตาราง 2 : ผลการด�ำเนินงานแยกตามธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ1)
งบการเงินรวม
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม

EBITDA1)

งบการเงินรวม2)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน3)
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม
ตัดรายการระหว่างกัน

ก�ำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ1)

งบการเงินรวม4)
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
ธุรกิจท่าเรือ
ธุรกิจวิศวกรรม
ตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
1)
2)
3)
4)

2557
ม.ค. - ธ.ค.

2556
ม.ค. - ธ.ค.

%YoY

65,276
32,382
32,200
139
551

65,387
45,599
19,132
169
486

-0.2%
-29%
+68%
-18%
+13%

808
1,887
(1,046)
193
(114)
(112)

(2,888)
2,967
(5,919)
284
95
(316)

+128%
-36%
+82%
-32%
-220%

(4,903)
(346)
(4,396)
69
(120)
(146)
36

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

+30%
-265%
+39%
-56%
-344%
+47%
-48%

รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว ในขณะที่ EBITDA และกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ยังไม่ได้หักรายการระหว่างกัน
EBITDA รวมปี 2556 รวมกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 363 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556
EBITDA ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ปี 2556 รวมกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนใน TCRSS 225 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556
การบันทึกกำ�ไรในส่วนของบมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และ Redcar Bulk Terminal Ltd. บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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ตาราง 3 : สรุปตัวเลขสำ�คัญของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท)
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

2557
ม.ค. - ธ.ค.

2556
ม.ค. - ธ.ค.

ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ค่าการรีด (HRC Spread)1)
HRC Rolling Margin2)
HRC EBITDA3)
ปริมาณขาย (พันตัน)
ปริมาณการผลิต (พันตัน)

679
625
125
18.4%
39.7
1,468
1,424

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

1)
2)
3)

%YoY
-2%
-4%
+3%
-14%
-31%
-33%

ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย
HRC EBITDA รวมการตัง้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการตัง้ ส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ (Stock Loss Provision) 11.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2557
HRC EBITDA ส�ำหรับปี 2556 รวมก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน TCRSS 225 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2556

ตาราง 4 : สรุปตัวเลขสำ�คัญของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
หน่วย : เหรียญสหรัฐต่อตัน

ราคาขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย
Slab Spread1)
Slab Margin2)
ปริมาณขายรวม (พันตัน)
สัดส่วนการขายให้บุคคลภายนอก
ปริมาณการผลิต (พันตัน)
1)
2)

2557
ม.ค. - ธ.ค.

2556
ม.ค. - ธ.ค.

511
538
183
35.8%
2,760
67%
2,760

499
580
114
22.8%
2,807
40%
2,770

%YoY
+3%
-7%
+61%
-2%
-0.3%

ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
Slab Margin = Slab Spread/ราคาขายเฉลี่ย

แผนภาพ 1 : รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
65,387

65,276

2013

2014

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

19,949

Q1/13

12,542

Q2/13

16,796

16,100

19,011

18,051

Q3/13

Q4/13

Q1/14

Q2/14

14,014

14,200

Q3/14

Q4/14
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการรวม 65,276 ล้านบาท ลดลง 0.2% YoY ตามปริมาณขาย
ของธุ ร กิ จ เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นที่ ล ดลงจากผลกระทบจากปั จ จั ย
ภายในประเทศ แม้ว่าปริมาณขายให้แก่ลูกค้าภายนอกของธุรกิจ
โรงถลุงเหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อนต่อธุรกิจโรงถลุงเหล็กหลังตัดรายการระหว่างกัน
เป็น 50:50 (เทียบกับ 70:30 ในปี 2556) โดยมีต้นทุนขายและให้
บริการรวม 65,966 ล้านบาท ลดลง 6% YoY เนือ่ งจากการลดลงของ
ต้นทุนวัตถุดิบของทั้งธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ผ ลขาดทุ น ขั้ น ต้ น 690 ล้ า นบาท
มี EBITDA 808 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าเผื่อการลดมูลค่า
อ้ตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น (บาท)

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท)
รายได้ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้
บริการ 32,382 ล้านบาท ลดลง 29% YoY จากปริมาณการส่งมอบ
HRC 1,468 พันตัน ลดลง 31% YoY ตามความต้องการภายใน
ประเทศที่ลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับความผันผวนของราคาเหล็ก
ในตลาดโลก มีราคาขายเฉลี่ย 22,069 บาท/ตัน หรือประมาณ
679 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 2% YoY ตามราคาเหล็กในตลาดโลก
โดยเป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium
Value Products) 38% ของปริมาณขายรวม
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ของสินค้าคงเหลือ 465 ล้านบาท และการตั้งส� ำรองจากภาระ
ผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบรวม 239 ล้านบาท Core EBITDA
จะเป็นบวก 1,513 ล้านบาท) แต่มีผลขาดทุนสุทธิ 4,903 ล้านบาท
คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จะพบว่าผลการด�ำเนินงานโดยรวมดีขึ้น โดยผลขาดทุน
ขั้ น ต้ น และผลขาดทุ น สุ ท ธิ ล ดลง และ EBITDA กลั บ เป็ น บวก
เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นของทั้ง
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนและธุรกิจโรงถลุงเหล็ก และต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลงของธุรกิจเหล็กแผ่น
รีดร้อน โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไรติดลบลดลง
ดังแสดงในตารางด้านล่าง ยกเว้นอัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ติดลบเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
2557
ม.ค. - ธ.ค.

2556
ม.ค. - ธ.ค.

(7.5)
(6.1)
(67.8)
(0.15)

(10.8)
(8.1)
(62.5)
(0.24)

ค่าใช้จ่าย ในปี 2557 บริษัท มีต้นทุนขายและให้บริการ
30,293 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขาย 29,839 ล้านบาท และการตั้ง
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 454 ล้านบาท โดยต้นทุนขาย
และให้บริการลดลง 30% YoY จากปริมาณขายทีล่ ดลง รวมถึงต้นทุน
การผลิตต่อหน่วย (Unit Conversion Cost) ที่ลดลง มีค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร 930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% YoY เนื่องจาก
การตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ 37 ล้านบาท และจากการจัดประเภท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่ง
รวมอยูใ่ นต้นทุนผลิตมาเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร มีการตัง้ ส�ำรอง
จากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ 83 ล้านบาท มีภาระดอกเบีย้
จ่าย 1,682 ล้านบาท ลดลง 17% YoY จากปริมาณสินค้าคงคลังทีล่ ดลง
รวมถึงการไม่มีผลขาดทุนจากการเข้าท�ำสัญญาผูกพันล่วงหน้า
ทางการเงิน (Interest Rate Swap) เหมือนปี 2556
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ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2557 บริษทั มีคา่ การรีด (HRC
Spread) อยู่ที่ 125 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น HRC Rolling Margin
ประมาณ 18.4% เพิ่มขึ้นจาก 122 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2556
ก� ำ ไร ในปี 2557 บริ ษั ท มี ก� ำ ไรขั้ น ต้ น 2,089 ล้ า นบาท
มี EBITDA 1,887 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือ 454 ล้านบาท และการตัง้ ส�ำรองจากภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบรวม 83 ล้านบาท Core EBITDA จะเป็นบวก
2,424 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ 346 ล้านบาท ลดลงจาก
ผลก�ำไรขั้นต้น 2,564 ล้านบาท EBITDA 2,967 ล้านบาท และ

ผลก� ำ ไรสุ ท ธิ 210 ล้ า นบาท ในปี 2556 โดยคิ ด เป็ น HRC
EBITDA/ตัน ที่ 39.7 เหรียญสหรัฐ/ตัน (รวมผลของการตั้งค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและการตั้งส�ำรองจากภาระผูกพันตาม
สัญญาซื้อวัตถุดิบ (Stock Loss Provision) 11.1 เหรียญสหรัฐ/ตัน)
ลดลงจาก 46.0 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2556 โดยผลการด�ำเนินงาน
ลดลงเนื่องจากปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบทางการเมือง
และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงความผันผวนของราคาเหล็ก
ในตลาดโลก ซึง่ ส่งผลให้ตอ้ งมีการตัง้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือและการตั้งส�ำรองจากภาะผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
ดังกล่าวข้างต้น

แผนภาพ 2 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
EBITDA Margin (%)
45,599
10%

8%
2%

7%

7%

32,382
-4%

15,626
8,705

Q1/13

9%

4%

Q2/13

12,272

Q3/13

8,995

10,170

8,602

7,845

5,765

Q4/13

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)
รายได้ ในปี 2557 SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 46,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY จากการขายเหล็กแท่งแบน
2,760 พันตัน โดยปริมาณขายลดลง 2% YoY แต่ราคาขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 3% YoY รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยประมาณ
6% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น ทั้ ง นี้ เมื่ อ ตั ด รายการระหว่ า งกั น แล้ ว
SSI UK มีรายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ
และบริษัทย่อย 32,200 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายเหล็กแท่งแบน
ให้แก่บุคคลภายนอก 1,849 พันตัน หรือประมาณ 67%

7%

6%

2013

2014

ค่าใช้จ่าย ในปี 2557 SSI UK มีต้นทุนขายและให้บริการ
49,788 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายจ�ำนวน 49,777 ล้านบาทและ
การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 11 ล้านบาท
โดยต้นทุนขายและให้บริการลดลง 6% YoY เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวลดลง มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 417 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13% YoY เนื่องจากไม่มีการยกเลิกรายการตั้งค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายในส่วนของโบนัสพนักงาน รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
มีการตัง้ ส�ำรองจากภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ วัตถุดบิ 156 ล้านบาท
มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 1,519 ล้านบาท ลดลง 6% YoY เนื่องจาก
ประสิทธิผลในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลังดีขึ้น และต้นทุน
การน�ำเข้าวัตถุดิบที่ลดลง

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557
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Slab Spread ในปี 2557 SSI UK มี Slab Spread อยู่ที่
183 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็น Slab Margin ประมาณ 35.8%
โดย Slab Spread เพิ่มขึ้นจาก 114 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2556
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จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบรวม 156 ล้านบาท Core
EBITDA จะติดลบลดลงเหลือ 878 ล้านบาท) และมีผลขาดทุนสุทธิ
4,396 ล้านบาท โดยผลขาดทุนลดลง YoY จากผลขาดทุนขั้นต้น
7,746 ล้านบาท EBITDA ติดลบ 5,919 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิ
7,259 ล้านบาท เนื่องจาก Slab Spread ที่ดีขึ้น แม้ว่าไม่มีการกลับ
รายการหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,925 ล้านบาท เหมือนใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556

ก�ำไร ในปี 2557 SSI UK มีผลขาดทุนขั้นต้น 2,979 ล้านบาท
มี EBITDA ติ ดลบ 1,046 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 11 ล้านบาท และการตั้งส�ำรอง

แผนภาพ 3 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
EBITDA Margin (%)

42,258

46,809

10,819

11,822

11,174

11,443

12,513

11,309

11,343

11,644

Q1/13

Q2/13

Q3/13

Q4/13

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

2013

2014

-9%

-9%

-18%

-16%

-7%

-5%

3%

0.2%

-13%

-2%

ธุรกิจท่าเรือ (PPC)

ก�ำไร ในปี 2557 PPC มีก�ำไรขั้นต้น 129 ล้านบาท มี EBITDA
193 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 69 ล้านบาท ลดลง 45%, 32%
และ 56% YoY ตามล�ำดับ เนื่องจากรายได้ที่ลดลง รวมถึงไม่มี
รายการปรับปรุงค่าซ่อมแซมและวัสดุสิ้นเปลืองไปเป็นทรัพย์สิน
เหมือนในปีที่ผ่านมา

รายได้ ในปี 2557 PPC มีรายได้จากการให้บริการรวม
283 ล้านบาท ลดลง 28% ตามปริมาณสินค้าผ่านท่าและรายได้
จากการให้บริการเครนหน้าท่า (PPC Shore Crane) ที่ลดลง
เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก
แต่ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

แผนภาพ 4 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจท่าเรือ
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
EBITDA Margin (%)
394
68%

115

Q1/13

72%

73%

77%

66%

61%

71%

72%

102

95

81

67

59

78

79

Q2/13

Q3/13

Q4/13

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

283
72%

68%

2013

2014
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)
รายได้ ในปี 2557 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการ
รวม 803 ล้านบาท ลดลง 12% YoY จาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ
การจั ด การงานซ่ อ มบ� ำ รุ ง ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล ธุ ร กิ จ
ประกอบโครงสร้างเหล็ก และธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง
โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการขายและให้บริการแก่
ลูกค้าอื่นที่ไม่ใช่บริษัท และบริษัทย่อยประมาณ 69%

ก�ำไร ในปี 2557 WCE มีก�ำไรขั้นต้น 16 ล้านบาท มี EBITDA
ติดลบ 114 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 120 ล้านบาท ลดลง
90%, 220% และ 344% YoY จากรายการตั้งผลขาดทุนล่วงหน้า
งานโครงการ จ�ำนวน 49 ล้านบาท

แผนภาพ 5 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
EBITDA Margin (%)
910

13%

10%

9%

10%

224

239

216

230

223

229

199

152

Q1/13

Q2/13

Q3/13

Q4/13

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

5%

-11%

803

10%
-14%

2013

2014

-11%
-42%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)
รายได้ ในปี 2557 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 12,287
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% โดยเป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 11%
YoY ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มเหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ในขณะที่มีราคาขายเฉลี่ยลดลง 5%
YoY ซึ่งเป็นไปตามราคาและภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ก� ำ ไร ในปี 2557 TCRSS มี ก�ำ ไรขั้ น ต้ น 386 ล้ า นบาท
มี EBITDA 610 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 2 ล้านบาท ลดลง 41%,
26% และ 99% ตามล�ำดับ เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง
5% YoY ดังกล่าวข้างต้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัว
ลดลงน้อยกว่าราคาขาย

แผนภาพ 6 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
EBITDA Margin (%)
10%
7%

6%

8%
5%

5%

6%

11,563
7%

12,287
5%

0.4%
3,192

2,812

2,844

2,715

2,812

3,143

3,050

3,283

Q1/13

Q2/13

Q3/13

Q4/13

Q1/14

Q2/14

Q3/14

Q4/14

2013

2014
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 77,293 ล้านบาท ลดลง 7,433 ล้านบาท จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 หรือลดลง 9% YoY เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2555
ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์อื่นๆ

351
5,312
13,629
50,513
3,419
4,070

0
7
18
65
4
5

163
5,108
17,388
52,425
3,839
5,804

0
6
21
62
5
7

242
5,838
21,615
51,861
3,499
5,538

0
7
24
59
4
6

สินทรัพย์รวม

77,293

100

84,726

100

88,520

100

สินทรัพย์

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 5,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงใกล้สิ้นปีของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าสุทธิ 13,629 ล้านบาท ลดลง 22% เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจาก
การลดลงของราคาและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าสุทธิ 50,513 ล้านบาท ลดลง 4% จาก ณ สิ้นปี 2556

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
หนี้สินอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธ.ค. 2555
ล้านบาท ร้อยละ

52,373
10,852
143
0.3
601
1,216
6,648

68
14
0
0
1
2
9

23,869
12,614
28,047
149
598
1,265
7,575

28
15
33
0
1
1
9

29,924
11,838
21,957
1,318
498
3,191
6,185

34
13
25
1
1
4
7

5,460

7

10,610

13

13,610

15

77,293

100

84,726

100

88,520

100
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บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 71,833 ล้านบาท ลดลง 3% เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม
2556 จากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงและมีการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมียอดหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย จ�ำนวน 52,516 ล้านบาท และมีหนี้สินสุทธิ
ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Net Debt) จ� ำนวน 52,165 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นเงินหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียนจ�ำนวน
52,373 ล้ า นบาท ในขณะที่ ห นี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ส่ ว นที่ ไ ม่
หมุนเวียนมีจ�ำนวน 143 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินของกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 23,573 ล้านบาท ถูกจัดประเภท
จากหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งจ�ำนวนเงินดังกล่าว
จะถู ก ปรั บ ปรุ ง กลั บ รายการจากหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเป็ น หนี้ สิ น
ระยะยาวในไตรมาส 1/2558 เพราะทางกลุ่มบริษัทได้รับหนังสือ
ผ่อนผันเรื่องการเลื่อนตารางการช�ำระหนี้และข้อยกเว้นอัตราส่วน
ทางการเงินจากสถาบันการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 49% YoY เหลือ 5,460 ล้านบาท
เนื่ อ งจากผลขาดทุ น จากการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ท� ำ ให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9.62 เท่า จาก 4.89 เท่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 0.33 เท่า ลดลงจาก 0.64 เท่า ณ สิ้นปี 2556
เนือ่ งจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการจัดชัน้ ประเภท
เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
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สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
มีเงินสดสุทธิ 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท จากสิ้นปี 2556
โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสด ดังนี้
• เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมด� ำ เนิ น งาน 2,595
ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมด� ำเนินงาน
จ�ำนวน 954 ล้านบาท และ (2) เงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานสุทธิจ�ำนวน 1,641 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ
• เงิ น สดใช้ ไ ปสุ ท ธิ ใ นกิ จ กรรมลงทุ น 37 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย (1) กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี 762 ล้ า นบาท
(2) กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลรับจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
724 ล้านบาท (3) กระแสเงินสดจ่ายจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 97 ล้านบาท และ (4) กระแสเงินสดรับจาก
กิจกรรมอื่นๆ 172 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,463 ล้านบาท
มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ คือ เงินสดจ่ายช�ำระต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และเงินสดรับ
จากการกู ้ ยื ม ระยะสั้ น เพิ่ ม จากสถาบั น การเงิ น และจากกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก
2. อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2557
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ณ สิ้ น ปี 2556 โดยมี อั ต ราส่ ว นสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง ดังนี้
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

0.33
29
86

0.64
31
101

0.67
33
118

ราคาหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทในรอบปี 2557 ราคาซื้อขาย
ต�่ำสุดอยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และสูงสุด
อยู่ที่ 0.44 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ปริมาณ
การซื้ อ ขายเฉลี่ ย เท่ า กั บ 56.6 ล้ า นหุ ้ น ต่ อ วั น และมู ล ค่ า การ
ซื้อขายเฉลี่ยเท่ากับ 20 ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ
0.35 บาทต่ อ หุ ้ น และ ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2556 ซึ่ ง เป็ น
วั น ท� ำ การวั น สุ ด ท้ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู่ที่ 0.29 บาทต่อหุ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)  บริษทั ย่อย และกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำ�ไรขาดทุนรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญเกีย่ วกับการใช้หลักการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเป็นเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินและการเน้นข้อมูล
และเหตุการณ์
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) และ 13 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 4,867 ล้านบาท และ 346 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ณ วันเดียวกันกลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเป็นจำ�นวนเงิน 46,668 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำ�นวนเงิน 15,662
ล้านบาท ปัจจัยดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) และ 13 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำ�คัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท
กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไข (การได้รับ
ผ่อนผันจากผู้ให้กู้ยืมเงินสำ�หรับการไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าว) ตามสัญญากู้ยืมเงิน และการปรับปรุงตารางการชำ�ระคืนเงินต้น
ตามที่กำ�หนดในสัญญาเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงิน 813 ล้านบาท
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ได้จัดทำ�ขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้หลักการดำ�เนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียน
และวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานจะขึ้นอยู่กับการประสบ
ความสำ�เร็จในปรับปรุงความสามารถในการทำ�กำ�ไรและกระแสเงินสด การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงินตลอดจนการจัดการกับ
เจ้าหนีก้ ารค้าและความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืน่ เพือ่ ให้มเี งินทุนเพียงพอ (ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ความเคลือ่ นไหวด้านราคา
ตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งอาจ
จำ�เป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
อย่างมีนัยสำ�คัญ และอาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นเพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขายสินค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจำ�นวนรวม 37,356 ล้านบาท และ 22,049 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
คิดเป็นร้อยละ 58 และร้อยละ 68 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัทตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดค้างชำ�ระ
ของลูกหนีก้ ารค้าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันของกลุม่ บริษทั และของบริษทั มีจ�ำ นวนรวม 4,570 ล้านบาท และ 4,529 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำ�นวนรวม 28,862 ล้านบาท และ 17,320 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 57 ของยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

				
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2558

(สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

5
4, 6
4
7
4

351,400,815
5,311,902,438
1,310,416,921
13,628,691,848
2,406,515,640
23,008,927,662

163,098,186
5,108,189,827
2,265,496,613
17,387,555,837
3,230,008,421
28,154,348,884

10,677,858
4,570,560,879
4,371,762,878
10,137,418,056
299,983,082
19,390,402,753

10,4973,281
3,970,782,374
3,169,171,068
13,100,034,025
295,144,373
20,640,105,121

13
4
8
9
10
11

21,288,350
3,418,594,342
50,513,059,433
245,303,285
32,277,450
53,814,637
54,284,337,497

3,839,291,317
52,424,543,309
249,476,666
3,268,823
55,256,538
56,571,836,653

630,756,064
27,760,791,887
3,159,668,346
15,651,585,716
165,148,608
7,654,988
47,375,605,609

572,895,770
27,760,791,887
3,159,668,346
16,211,977,856
175,347,582
7,626,043
47,888,307,484

77,293,265,159

84,726,185,537

66,766,008,362

68,528,412,605

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

12
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 13
เจาหนี้การคา
4, 14
เจาหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
4
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
13
เงินกูยืมระยะยาวที่จัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน 13.3
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
13, 17
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
13
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
13
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ
30
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
31
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและอื่นๆ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

13
13, 17
13
13
16
32
12

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

22,638,350,536
10,851,789,915
840,549,726

21,888,601,462
12,614,249,781
1,568,448,371

11,948,235,312
8,235,075,742
34,900,801

11,693,813,956
8,842,631,570
72,345,470

6,100,661,218
23,572,701,965
236,070

1,924,003,791
-

5,736,331,755
7,916,544,081
236,070

1,811,782,920
-

54,692,504

49,845,471

6,601,542
575,188,520
1,355,209
5,034,991,788
69,677,118,993

6,896,383
337,508,589
7,790,000
3,676,521
5,642,869,004
44,043,889,373

4,732,326
83,048,422
1,093,658,055
35,052,762,564

5,212,228
7,790,000
1,775,552,134
24,209,128,278

139,626,843
3,338,283
195,308,532
600,563,651
1,216,177,430
1,217,528
2,156,232,267

27,879,310,667
149,008
161,062,683
6,241,605
161,647,754
597,841,684
1,264,733,220
1,517,745
30,072,504,366

2,460,056
146,784,463
1,142,079,436
823,876
1,292,147,831

12,057,875,635
149,008
4,313,692
115,725,327
1,185,702,812
823,875
13,364,590,349

71,833,351,260

74,116,393,739

36,344,910,395

37,573,718,627

-

-
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

18

39,867,778,559
32,166,258,124
(5,678,076,131)

39,867,778,559
32,166,258124
(5,678,076,131)

39,867,778,559
32,166,258,124
(5,678,076,131)

39,867,778,559
32,166,258,124
(5,678,076,131)

17
17

366,219,977
24,779

366,219,977
24,779

366,219,977
24,779

366,219,977
24,779

19

4,315,634,500
99,906,412
555,555,387

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

4,214,781,729
-

4,389,275,236
-

530,226,819
530,226,819
(27,695,817,978) (22,789,391,004)
4,659,931,889
9,793,725,677
799,982,010
816,066,121
5,459,913,899 10,609,791,798

530,226,819
(1,178,337,330)
30,421,097,967
30,421,097,967

530,226,819
(819,234,826)
30,954,693,978
30,954,693,978

77,293,265,159

66,766,008,362

68,528,412,605

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ
ทุนที่ไดรับจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
จากผูถือหุน
สิทธิแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
- กลุมบริษัท
- กิจการที่ควบคุมรวมกัน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

18

19

84,726,185,537
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

4, 27
4, 27

64,516,674,520
759,580,595

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

32,316,271,375
65,303,772

45,598,513,188
-

9

43,735,441
460,539,267
65,780,529,823

362,779,468
142,576,089
65,892,285,646

92,348,370
83,399,990
92,089,140
32,649,412,647

225,118,774
128,849,984
109,765,889
46,062,247,835

65,274,223,507
691,957,405
310,828,008
1,073,230,499
145,065,606
239,256,291
3,240,188,976
70,974,750,292

69,764,980,902
485,040,455
331,739,832
798,301,839
133,151,158
383,945,425
(450,781,952)
3,586,832,743
75,033,210,402

30,243,022,137
49,543,489
298,509,013
568,703,352
63,171,570
83,048,422
1,689,684,358
32,995,682,341

43,034,683,249
323,760,988
389,395,530
56,710,433
13,978,060
2,034,264,431
45,852,792,691

สวนแบงกําไรในตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
9
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
กลับรายการภาษีเงินได
26

301,942,389
(4,892,278,080)
25,445,720

250,729,794
(8,890,194,962)
1,907,137,410

(346,269,694)
-

209,455,144
547,786

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

(4,866,832,360)

(6,983,057,552)

(346,269,694)

210,002,930

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

(4,903,027,293)
36,194,933
(4,866,832,360)

(7,052,530,181)
69,472,629
(6,983,057,552)

(346,269,694)
(346,269,694)

210,002,930
210,002,930

(0.15)
(0.15)

(0.24)
(0.24)

(0.01)
(0.01)

0.01
0.01

คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ (กลับรายการ)
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4, 8
4

4,7
4
4, 21
4, 22
4, 23
30
4,25

28

143

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม
- กลุมบริษัท
- กิจการที่ควบคุมรวมกัน
คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคา
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนพนักงาน
- กลุมบริษัท
- กิจการที่ควบคุมรวมกัน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(4,866,832,360)

(6,983,057,552)

(37,582,224)

370,536,666

(237,111,638)

324,593,031
159,662,460
(360,964,762)

(346,269,694)

-

210,002,930

-

11

(13,387,790)
1,248,172
26

-

(214,989,900)

(15,959,792)
-

379,255,083
(333,931,771)

-

47,887,951
(238,945,529)
(5,105,777,889)

8,741,850
502,569,245
(6,480,488,307)

43,623,376
(187,326,316)
(533,596,010)

(8,403,235)
36,920,077
246,923,007

(5,133,292,650)
27,514,761
(5,105,777,889)

(6,517,927,337)
37,439,030
(6,480,488,307)

(533,596,010)
(533,596,010)

246,923,007
246,923,007

สวนต่ำกวา
มูลคาหุน

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

366,219,977

-

268,146,099

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

-

268,146,099
-

98,073,878

ทุนที่ไดรับจาก
การซื้อคืนหุนกู
แปลงสภาพดอย
สิทธิจากผูถือหุน

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

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

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพยที่ตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เพิ่มหุนสามัญ
7,18
ซื้อคืนและยกเลิกหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
17
เงินปนผลจายในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึก
โดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

24,779

-

(179,293,002)

(179,293,002)
-

179,317,781

สิทธิแปลง
สภาพหุนกู
เปนหุนสามัญ
ยังไมไดจัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

(7,052,530,181)
(7,052,530,181)

-

-

60,898,889
530,226,819 (22,789,391,004)

-

-

-

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

สำรอง
ตามกฎหมาย

กำไร (ขาดุทน) สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

593,137,611

370,536,666
370,536,666

-

-

222,600,945

ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

(6,589,400)
4,500,473,668

4,403,718
4,403,718

-

-

4,502,659,350

กลุมบริษัท

รวมสวน
ของผูถือหุน
ของบริษัท

3,546,580,065

3,457,726,968
88,853,097
-

(7,052,530,181)
534,602,844
534,602,844
534,602,844 (6,517,927,337)

-

-

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

รวมองคประกอบ
อื่นของสวนของ
ผูถือหุน

(54,810,626)
(61,400,026)
(501,137)
104,851,834 5,198,463,113 9,793,725,677

159,662,460
159,662,460

-

-

-

กิจการที่ควบคุม
รวมกัน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
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501,137
816,066,121 10,609,791,798

69,472,629 (6,983,057,552)
(32,033,599) 502,569,245
37,439,030 (6,480,488,307)

(66,150,000) 3,480,430,065

3,457,726,968
88,853,097
(66,150,000) (66,150,000

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

สวนของ
สวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

สวนต่ำกวา
มูลคาหุน

-

-

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

-

-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพยที่ตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
เงินปนผลจายในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึก
โดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

366,219,977

-

-

366,219,977

ทุนที่ไดรับจาก
การซื้อคืนหุนกู
แปลงสภาพดอย
สิทธิจากผูถือหุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

24,779

-

-

24,779

สิทธิแปลง
สภาพหุนกู
เปนหุนสามัญ
ยังไมไดจัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

(4,903,027,293)
(12,041,028)
(4,915,068,321)

-

8,641,347
530,226,819 (27,695,817,978)

-

-

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

สำรอง
ตามกฎหมาย

กำไร (ขาดุทน) สะสม

(180,642,105)
(180,642,105)

-

(4,197,063)
555,555,387 4,315,634,500

(37,582,224)
(37,582,224)

-

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

กลุมบริษัท

-

9,793,725,677

รวมสวน
ของผูถือหุน
ของบริษัท

(4,903,027,293)
218,224,329) (230,265,357)
(218,224,329) (5,133,292,650)

-

5,198,463,113

รวมองคประกอบ
อื่นของสวนของ
ผูถือหุน

รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
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(44,100,010)
(44,100,010)

501,138
799,982,010 5,459,913,899

36,194,933 (4,866,832,360)
(8,680,172) (238,945,529)
27,514,761 (5,105,777,889)

(44,100,010)
(44,100,010)

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

สวนของ
สวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

(4,945,422)
(9,142,485)
(501,138)
99,906,412 4,971,096,299 4,659,931,889

-

-

104,851,834

กิจการที่ควบคุม
รวมกัน

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
ผลตางจาก
การแปลงคา
งบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

32,166,258,124

(5,678,076,131)

-

(1,627,900,926)

5,085,627,894

-

(1,627,900,926)
-

(4,050,175,205)

สวนต่ำกวา
มูลคาหุน

5,085,627,894
-

27,080,630,230

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพยที่ตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
ออกหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
17
เพิ่มหุนสามัญ
17,18
ซื้อคืนและยกเลิกหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
17
รวมรายการกับผูเปนเจาของที่บันทึก
โดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

366,219,977

-

268,146,099

268,146,099

98,073,878

ทุนที่ไดรับจาก
การซื้อคืนหุนกู
แปลงสภาพดอย
สิทธิจากผูถือหุน

24,779

-

(179,293,002)

(179,293,002)

179,317,781

สิทธิแปลง
สภาพหุนกู
เปนหุนสามัญ

530,226,819

-

-

-

530,226,819

สำรอง
ตามกฎหมาย

5,498,265
(819,234,826)

210,002,930
210,002,930

-

-

(1,034,736,021)

ยังไมไดจัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

กำไร (ขาดุทน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

(5,498,265)
4,389,275,236

36,920,077
36,920,077

-

-

4,357,853,424

สวนเกินจากการ
ตีราคาสินทรัพย

(5,498,265)
4,389,275,236

36,920,077
36,920,077

-

-

4,357,853,424

รวมองคประกอบ
อื่นของสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

30,954,693,978

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

3,546,580,065

3,457,726,968
88,853,097

27,161,190,906

รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
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32,166,258,124

-

32,166,258,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม
ตัดบัญชีสินทรัพยที่ตีราคา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

(5,678,076,131)

-

(5,678,076,131)

สวนต่ำกวา
มูลคาหุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

366,219,977

-

366,219,977

ทุนที่ไดรับจาก
การซื้อคืนหุนกู
แปลงสภาพดอย
สิทธิจากผูถือหุน

24,779

-

24,779

สิทธิแปลง
สภาพหุนกู
เปนหุนสามัญ

530,226,819

-

530,226,819

สำรอง
ตามกฎหมาย

3,126,983
(1,178,337,329)

(346,269,694)
(15,959,792)
(362,229,486)

(819,234,826)

ยังไมไดจัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

กำไร (ขาดุทน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

(3,126,983)
4,214,781,729

(171,366,524)
(171,366,524)

4,389,275,236

สวนเกินจากการ
ตีราคาสินทรัพย

(3,126,983)
4,214,781,729

(171,366,524)
(171,366,524)

4,389,275,236

รวมองคประกอบ
อื่นของสวนของ
ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

30,421,097,968

(346,269,694)
(187,326,316)
(533,596,010)

30,954,693,978

รวมสวน
ของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

147

148

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ (กลับรายการ)
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กลับรายการจากการดอยคาที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได)
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน
อื่นๆ
กลับรายการภาษีเงินได

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(4,866,832,360)

(6,983,057,552)

(346,269,694)

210,002,930

2,514,243,736
3,240,188,976

2,506,053,831
3,586,832,743

551,031,440
1,689,684,358

735,416,348
2,034,264,431

(359,079,411)
42,109,600
464,307,264
24,453,337
237,679,931

(687,904,094)
(146,309,486)
(140,649,895)
19,508,940
(450,781,952)

(70,143,648)
37,202,812
454,150,761
17,675,373
83,048,421

180,943,829
(90,168,329)
11,565,070
-

(17,526,085)
-

(286,103)
12,744,833

202,291
-

10,726
-

(7,790,000)

(1,700,000)
(4,045,195)

(7,790,000)

(4,045,195)

(301,942,389)
9,273,933
(25,445,720)
953,640,812

(250,729,795)
(362,779,468)
47,959,281
(1,907,137,413)
(4,762,281,325)

(83,399,990)
1,001,280
2,326,393,404

(128,849,984)
(225,118,774)
(547,786)
2,723,473,266
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
(หนวย : บาท)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่ม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับสัญญาขาย
และเชากลับ
เงินปนผลรับ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
หนวยงานตางประเทศ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

(565,499,709)
913,676,880
3,293,578,074
1,148,068,513
1,441,901
(913,251,624)
(1,294,367,981)
(931,476,012)
(4,180,349)
(300,215)
(6,563,899)
2,594,766,391

(21,288,350)
(740,129,104)
(22,024,372)
154,679,373
38,840,888
723,887,536
(97,402,121)
36,563,850

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
(177,144,849)
(6,966,835)
(325,713)
(26,148,462)
1,423,646,946

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

(599,778,505)
(1,165,327,495)
2,508,465,207
(1,537,424)
(30,294,570)
(28,944)
(700,694,248)
(37,444,668)
(685,607,676)
(2,576,029)
(7,902,801)
1,603,666,251

-

(118,942,729)
(2,959,500,314)
3,291,041,973
197,587,359
4,438,725
(385,927)
(870,405,234)
(95,390,399)
798,334,256
(5,782,535)
2,309,829
(4,793,249)
2,961,985,021

(3,680,515,551)

(103,484,986)
(13,886,294)
46,729

1,568,247,452
(108,138,259)
(102,902,704)
462,194

83,399,990

128,849,984

(33,924,561)

(2,193,996,884)
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน
ชําระเงินคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการ
ออกหุนเพิ่มทุน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาการเงิน
ซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

-

4
4
13
13

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

3,458,226,968

-

3,458,226,968

(2,900,139,035)
352,247,343
547,367,939
(123,000,000)
(235,523,400)

(500,000)
(3,705,550,841)
1,066,268,051
156,805,770
(964,169,723)

(1,683,088,585)
212,961,356
239,460,000
(198,000,000)
(229,523,400)

(500,000)
(2,099,912,978)
57,900,409
(905,733,600)

(60,008,601)
(44,100,000)
(2,463,155,754)

(55,404,350)
(1,228,566,000)
(66,150,000)
(1,339,040,125)

(5,846,484)
(1,664,037,113)

(5,878,406)
(1,228,566,000)
(724,463,607)

168,174,487

(83,905,589)

(94,295,423)

43,524,530

20,128,142
163,098,186

4,865,997
242,137,778

104,973,281

61,448,751

351,400,815

163,098,186

10,677,858

104,973,281
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
(หนวย : บาท)

รายการไมเปนเงินสดที่สําคัญ
สินทรัพยที่ไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาการเงิน
เจาหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ
ปรับปรุงตารางจายชําระจากเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
ใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ
เปนหุนสามัญ
ปรับปรุงตารางจายชําระจากเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

43,501,497
1,547,999

3,512,945
1,426,433

13,320,376
13,186,150

8,786,520
11,267,774

-

4,486,369,435

-

4,486,369,435

-

268,147,498

-

268,147,498

-

2,167,096,999

-

-

บริษัท สหวิิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

หน้า

หมายเหตุ

153
153
157   
172
184
185
187
187
189
194
195
202
207
215
216
216
218

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

รายการ

ทุนเรือนหุ้น
สำ�รอง
ส่วนงานดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ปรับลด
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้

หน้า
221
222
223
226
226
227
228
229
229
232
234
235
242
243
245
245
246

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย และกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษั ท สหวิ ริ ยาสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) เป็ นนิ ติ บุ ค คลที จั ด ตั งขึ นในประเทศไท ย และมี ที อยู่
จดทะเบียนตังอยู่เลขที 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน 2 - 3 ถนนสุรศักดิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย และ
โรงงานตังอยู่เลขที 9 หมู่ 7 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประเทศไทย บริ ษัท บริ ษัทย่อยและกิจการที
ควบคุมร่ วมกันซึงต่อไปนีรวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษัท”
บริ ษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนกันยายน 2537
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใ นระหว่า งปี ได้ แ ก่ บริ ษัท เครื อ สหวิริ ย า จํา กัด (ถือ หุ้น ร้ อยละ 22.76 เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย)
Vanomet Holding AG (ถือหุ้นร้ อยละ 19.71 เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์) และ บริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮล
ดิงส์ จํากัด (ถือหุ้นร้ อยละ 8.13 เป็ นนิตบิ คุ คลทีจัดตังขึนในประเทศไทย)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กรี ดร้ อนชนิดม้ วน รายละเอียดของบริ ษัทย่อยและกิจการทีควบคุม
ร่ วมกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 และ 9

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี จั ด ทํ า ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที ประกาศใช้ โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึงเกียวข้ องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท
และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2555)

เรือง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
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เรือง
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ส่วนงานดําเนินงาน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
สิงจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนือหาของรายการทีเกียวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า

ในเบืองต้ นการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ ข้างต้ นนัน มีผลให้ เกิดการเปลียนแปลงนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริ ษัทในบางเรื อง การเปลียนแปลงนีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ข้างต้ น ณ สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรั บปรุ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอืน ๆ ซึงมีผลบังคับสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป และ
ไม่ ไ ด้ มีก ารนํ า มาใช้ สํ า หรั บ การจัด ทํา งบการเงิน นี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ ที เกี ยวกับ การ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 34
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนีจัดทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้ นรายการทีสําคัญทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี
-

สินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขายวัดมูลค่าด้ วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมหักต้ นทุนในการขาย
ทีดิน อาคารและเครื องจักรแสดงด้ วยราคายุตธิ รรม
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สกุลเงินทีนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัท ข้ อมูลทางการเงินทังหมดมีการปั ด
เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้ แสดงเป็ นหลักพัน ยกเว้ นทีระบุไว้ เป็ นอย่างอืน

(ง)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินนีเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารต้ องใช้ วิจารณญาณ การประมาณและข้ อสมมติฐาน
หลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกับสินทรั พย์ หนีสิน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานทีใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได้ รับการทบทวนและในงวดอนาคตทีได้ รับผลกระทบ
ข้ อมูลเกียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้ อสมมติฐานทีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสําคัญต่อการ
รับรู้ จํานวนเงินในงบการเงินซึงประกอบด้ วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 (ท) และ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 9 และ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 29
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 31

ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนและสมมติฐานทีสําคัญ
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การตีมลู ค่าของเครื องมือทางการเงิน
หนีสินทีอาจเกิดขึน

(จ) ผลการดําเนินงานในปั จจุบัน
ในวันที 24 มีนาคม 2554 บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซือธุรกิจ SSI Teesside (เดิมชื อ
Teesside Cast Products) จาก Tata Steel UK Limited โดยมีสินทรัพย์ทีระบุได้ เป็ นจํานวนเงิน 684 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (20,487
ล้ านบาท) บริ ษัทและบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินหลายฉบับ เพือสนับสนุนการซือธุรกิจและการ
ดําเนินการตามแผนการเริ มผลิตใหม่ เกียวกับโครงการปรับปรุ งทรัพย์สินเดิม ณ วันทีซือธุรกิจ โรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ า
ประเภทเหล็กแท่งแบนดังกล่าว ได้ หยุดดําเนินการผลิตตังแต่ปี 2553 โดยโรงงาน SSI Teesside สามารถเริ มดําเนินการผลิตเต็ม
รู ปแบบได้ เมือวันที 18 เมษายน 2555 ซึงล่าช้ ากว่ากําหนดการเดิม ราคาตลาดเหล็กของโลกได้ ลดลงอย่างมากในระหว่างปี 2555 และ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท ความสําเร็ จของการซือกิจการ การเลือนกําหนดการ
ของแผนการกลับมาเริ มผลิตใหม่และความเคลือนไหวของราคาตลาดของเหล็ก มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริ ษัทอย่างมีสาระสําคัญ
ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีขาดทุนสุทธิเป็ นจํานวนเงิน 4,867 ล้ านบาท (2556: 7,346 ล้านบาทไม่รวม
กําไรจากการขายเงิ นลงทุนในกิ จการทีควบคุมร่ วมกันจํานวน 363 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริ ษัทมีหนีสินหมุนเวียนรวมสูง
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กว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวนเงิน 46,668 ล้ านบาท (2556: 15,890 ล้านบาท) และบริ ษัทมีหนีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็ นจํานวนเงิน 15,662 ล้ านบาท (2556: 3,569 ล้านบาท)
สถานการณ์ ดังกล่า วแสดงให้ เห็นถึง ความไม่ แ น่นอนที มี สาระสํ าคัญ ซึงอาจเป็ นเหตุให้ เ กิดข้ อ สงสัยอย่างมี นัยสํ าคัญเกี ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนืองของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท กลุ่มบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและวิธีการในการบริ หารสภาพ
คล่องและสถานการณ์อืนๆ ซึงรวมถึงการไม่สามารถปฏิบตั ิเงือนไข (การได้ รับผ่อนผันจากผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินสําหรับการไม่สามารถปฏิ บตั ิ
เงือนไขดังกล่าว) ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการปรั บปรุ งตารางการจ่ายชําระคืนเเงินต้ นตามทีกําหนดในสัญญา
เงินกู้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินสินเชือทียังไม่ได้ เบิกใช้ เป็ นจํานวนเงิน 813 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษัท และงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทตามหลักการดําเนินงาน
ต่อเนืองโดยพิจารณาเรื องต่อไปนี
ในระหว่างปี 2555 และ 2556 (1) บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ รับวงเงินกู้ยืมเพิมเติมจํานวน 75 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
(2,312 ล้ านบาท) จากบริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด (บริ ษัททีเกียวข้ องกัน) และได้ รั บ วงเงิน กู้จ ากธนาคารที
สนับสนุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทรวมจํานวน 190 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ (5,857 ล้ านบาท) โดยเป็ นวงเงินกู้ร ะยะยาวจํานวน 90
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ เพือการลงทุนปรั บปรุ งเตาถลุงและวงเงินกู้ระยะสันจํานวน 100 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 13 และ (2) บริ ษัทได้ ออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิจํานวนเงิน 2,250 ล้ านบาท นอกจากนี ฝ่ าย
บริ หารของกลุ่มบริ ษัทประกาศแผนการเพิมเงินทุนและจัดโครงสร้ างทางการเงิน แบบเบ็ดเสร็ จเพือให้ กลุ่มบริ ษัทมีความมันคงทางการ
เงินในระยะยาว แผนการดังกล่าวประกอบด้ วย การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอืนๆ และการแก้ ไขเงือนไขเงินกู้ยืมเดิมเพื อให้
สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริ ษัทได้ มีการดําเนินการโดยนําแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ใิ นหลากหลายรู ปแบบดังนี
(1) บริ ษัทได้ ดําเนินการเปลียนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ที บริ ษัท จ่า ยล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ บริ ษัท สหวิริ ย าสตีล อิน ดัส ตรี ยูเ ค จํา กัด
จํานวน 125 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนในบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด แล้ ว
(2) บริ ษัทได้ นําเงินจากการเพิมทุนของบริ ษัทจากบริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด ไปดําเนินการซือคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ด้ อยสิทธิของบริ ษัทจาก Vanomet AG จํานวน 600,000 หน่วย และดําเนินการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิดงั กล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว
(3) บริ ษัทลงทุนเพิมในบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เพือชําระคืนเงินกู้ยืมด้ อยสิทธิทีบริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮล
ดิงส์ จํากัด ได้ ให้ แก่ บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด พร้ อมดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นจํานวนเงิน 32.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(4) บริ ษัทได้ บรรลุข้อตกลงเกียวกับการปรับปรุ งระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ของบริ ษัทกับธนาคารผู้ให้ เงินกู้ยืมระยะสันและธนาคาร
ผู้ให้ เงินกู้ยืมระยะยาวทุกราย
(5) บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ แก่ Vanomet ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท และบุคคลในวงจํากัดเป็ นจํานวน 13,919
ล้ านบาท
(6) บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ บรรลุข้อตกลงเกียวกับการปรั บปรุ งระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เพิมเติมออกไปเป็ น
ระยะเวลา 1-3 ปี และยังไม่มีการจ่ายชําระคืนเงินต้ นจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคม 2557 และ
(7) การบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ในขณะทีความต้ องการของตลาดในประเทศมีจํากัด
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ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทไม่ได้ จ่ายชําระคืนเงินต้ นทีถึงกําหนดจ่ายชําระกับธนาคารของงวดเดือนธันวาคม 2556 จํานวนเงิน 136
ล้ านบาท ซึงได้ รับการผ่อนผันการจ่ายชําระคืนเงินต้ นจากธนาคาร ในระหว่างปี 2557 บริ ษัทไม่ได้ จ่ายชําระคืนเงินต้ นทีถึงกําหนดจ่าย
ชําระกับธนาคารของงวดเดือนธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 56 ล้ านบาท นอกจากนี บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
ไม่ได้ จ่ายชําระเงินต้ นและดอกเบียทีถึงกําหนดชําระกับธนาคารในปี 2557 จํานวนเงินรวม 9.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็ตามบริ ษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ รับการผ่อนผันเลือนการจ่ายชําระในส่วนเงินต้ นออกไปแล้ วในเดือนธันวาคม 2557 ซึงต่อมาใน
ภายหลังในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัดได้ ชําระดอกเบียจํานวนเงิน 5.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐทีถึง
กําหนดชําระเดือนพฤศจิกายน 2557 และการไม่ปฏิบตั ติ ามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ตา่ งๆ ได้ รับการผ่อนผันแล้ วทังหมด
ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทเชือมันว่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ในอนาคต งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การได้
จัด ทํา ขึนโดยฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษัท และบริ ษัท โดยใช้ ห ลัก การดํา เนิน งานต่อ เนื อง โดยมี ข้ อสมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุน
หมุนเวียนและวงเงินสินเชือเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจทีกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทต้ องการ อย่างไรก็ดีความเหมาะสมของข้ อสมมติฐาน
จะขึนอยู่กบั การประสบความสําเร็ จในปรับปรุ งความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด การสนับสนุนอย่างต่อเนืองจากผู้ให้ ก้ ยู ืม
เงินตลอดจนการจัดการกับเจ้ าหนี การค้ าและความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื นเพื อให้ มีเงินทุนเพี ยงพอ (ซึงขึนอยู่กับ
สถานการณ์ความเคลือนไหวด้ านราคาตลาดของโลกเป็ นอย่างมาก)
กลุ่มบริ ษัทมีความตังใจทีจะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ธนาคาร ผู้ร่วมทุนและเจ้ าหนีการค้ าเพือทีจะได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน
ต่อไป รวมถึงการชีแจงกับธนาคารอย่างสมําเสมอเพือให้ ทราบผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและแนวโน้ มของกลุ่มบริ ษัท
ผลของความไม่แน่นอนทีกล่าวข้ างต้ น อาจมีผลกระทบต่อการได้ รั บคืนมาของมูลค่าตามบัญ ชีของเงินลงทุนในบริ ษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (จํานวนเงิน 27,482 ล้ านบาท) และค่าเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการทีทังบริ ษัท
และบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด มีสัญญาคําประกันซึงกันและกัน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดําเนินงานที SSI
Teesside (จํานวนเงิน 42,025 ล้ านบาท) ทีรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 สภาพคล่อง กระแสเงินสด และ
ภาระผูกพันทางการเงินทังหมดของกลุ่มบริ ษัท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้ รวมการจัดประเภทรายการใหม่
หรื อรายการปรับปรุ งสินทรัพย์และหนีสิน ซึงอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้ ทังนี มูล
ค่าทีจะได้ รับจากสินทรั พย์อาจจะน้ อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมี นัยสําคัญ และอาจจะมีหนีสินเกิดขึนเพิมเติม หากกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
3

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ ถือปฏิบตั โิ ดยสมําเสมอสําหรั บงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

( ก)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเ งิ น รวม ปร ะกอ บด้ วยง บการเ งิ น ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย และ กิ จ การ ที ควบคุ ม ร่ วมกั น ( รวม กั น เรี ยกว่ า
“กลุ่มบริ ษัท”) และส่วนได้ เสียของกลุ่มบริ ษัทในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
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การรวมธุรกิ จ
กลุ่มบริ ษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซอื ยกเว้ นในกรณีทีเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมหมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้ ได้ มาซึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษัทต้ องนําสิทธิในการออกเสียงทีเกิดขึนมารวมในการพิจารณา วันทีซือ
กิจการคือวันทีอํานาจในการควบคุมนันได้ ถูกโอนไปยังผู้ซือ การกําหนดวันทีซือกิจการและการระบุเกียวกับการโอนอํานาจควบคุม
จากฝ่ ายหนึงไปยังอีกฝ่ ายหนึงต้ องใช้ ดลุ ยพินิจเข้ ามาเกียวข้ อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ ซึงรวมถึงการรับรู้ จํานวนส่วนได้ เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุมในผู้ถกู ซือหักด้ วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุตธิ รรม) ของสินทรัพย์ทีระบุได้ ทีได้ มาและหนีสินทีรับมาซึงวัดมูลค่า ณ วันทีซือ
สิงตอบแทนทีโอนให้ ต้องวัดด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทีโอนไป หนีสินทีกลุ่มบริ ษัทก่อขึนเพือจ่ายชําระให้ แก่เจ้ าของเดิม และ
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของทีออกโดยกลุ่มบริ ษัท ทังนี สิงตอบแทนทีโอนให้ ยงั รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหนีสินทีอาจเกิดขึนและ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผู้ถกู ซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ สินสุด
ความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษัทและผู้ถกู ซือให้ ใช้ ราคาทีตํากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุใน
สัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิงตอบแทนทีโอนให้ และรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายอืน
หากมี ก ารออกโครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื อแลกเปลี ยนกั บ โครงการที พนั ก งานของ
ผู้ถูกซือถืออยู่ (โครงการผู้ถูกซือ) ขึนอยู่กบั ต้ นทุนบริ การในอดีต ผู้ซือต้ องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้ วยมูลค่าตามราคาตลาดซึง
เป็ นส่วนหนึงของสิงตอบแทนทีโอน หากมีข้อกําหนดเกียวกับการทํางานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึงรวมอยู่ในสิงตอบแทนที
โอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้ เป็ นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ
หนีสินทีอาจเกิดขึนของบริ ษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้ เป็ นหนีสินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึงเกิดขึนจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้ อย่างน่าเชือถือ
กลุ่มบริ ษัทวัดมูลค่าส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้ เสียในสินทรัพย์สทุ ธิทีได้ มาจากผู้ถกู ซื อ
ต้ นทุนทีเกียวข้ องกับการซือของกลุ่มบริ ษัททีเกิดขึนซึงเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิดขึน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษัทย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของกลุ่มบริ ษัท การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษัทมีอํานาจควบคุมทังทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนัน เพือได้ มาซึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษัทย่อย งบ
การเงินของบริ ษัทย่อยได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสินสุดลง
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นโยบายการบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ถู ก เปลี ยนตามความจํ า เป็ นเพื อให้ เป็ นนโยบายเดี ย วกั น กั บ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
ผลขาดทุนในบริ ษัทย่อยจะต้ องถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมแม้ ว่าการปั นส่วนดังกล่าวจะทําให้ ส่วนได้ เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิ จการทีควบคุมร่ วมกัน
กิจการทีควบคุมร่ วมกันเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการควบคุมการดําเนินงานตามทีตกลงไว้ ในสัญญา และในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ต้องได้ รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกันบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้ เสียของบริ ษัททีถูกลงทุน )
โดยรับรู้ รายการเริ มแรกด้ วยราคาทุน รวมถึงต้ นทุนทีเกียวข้ องกับการซือทีเกิดจากการทํารายการดังกล่าว
งบการเงินรวมได้ รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษัทในกําไรหรื อขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษัททีถูกลงทุนภายหลังจากการ
ปรับปรุ งนโยบายการบัญชีให้ เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษัท นับจากวันทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ จนถึงวันทีการมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญนันสินสุดลง เมือส่วนแบ่งผลขาดทุนทีกลุ่มบริ ษัทได้ รับมีจํานวนเกินกว่า ส่วนได้ เสียในบริ ษัททีไปลงทุนนัน มูลค่า
ตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกลุ่มบริ ษัทจะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และจะไม่รับรู้ ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้ นแต่กรณีทีกลุ่มบริ ษัท
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้ องจ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถกู ลงทุน
การตัดรายการในงบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึงเป็ นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กํ าไรทียังไม่เกิดขึนจริ งซึงเป็ นผลมาจากรายการกับกิจการ ทีควบคุม
ร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษัทมีส่วนได้ เสียในกิจ การทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการใน
ลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้ อยค่าเกิดขึน
( ข)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่า แต่ละสกุลเงิน เป็ นสกุลเงิน ทีใช้ ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท โดยใช้ อัตรา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สินทรั พย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงาน โดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พ ย์ แ ล ะ หนี สิ นที ไ ม่ เ ป็ นตั ว เ งิ นซึ ง เ กิ ด จากร ายการ บั ญ ชี ที เ ป็ น เ งิ นตร าต่ า ง ปร ะ เ ทศซึ ง บั น ทึ ก ต า ม เ ก ณ ฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
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หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรั บปรุ งมูลค่ายุติธรรมทีเกิดจากการซือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตรา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลียนทีใกล้ เคียงกับอัตรา ณ วันทีเกิด
รายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี ยนทีเกิดจากการแปลงค่าบันทึก ในกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นและแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนันออกไป
รายการทีเป็ นตัวเงินทีเป็ นลูกหนีหรื อเจ้ าหนีกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึงรายการดังกล่าวมิได้ คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี
หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะ
ถูกพิจารณาเป็ นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรั บรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และแสดงเป็ นรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนันออกไป
(ค)

เครืองมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพันธ์
เครื องมื อทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพันธ์ ได้ ถูกนํ ามาใช้ เพือจัดการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบียและความเสียงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ทีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทุน เครื องมื อ ทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพันธ์ ไม่ได้ มีไว้ เพื อค้ า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ ทีไม่เข้ าเงื อนไขการ
กําหนดให้ เป็ นเครื องมือป้องกันความเสียงถือเป็ นรายการเพือค้ า
การป้ องกันความเสียงจากรายการทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศทีจะมี ในอนาคต
กําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซือขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าและสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีถูกใช้ ในการป้องกัน
ความเสียงของรายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต จะถูกบันทึกรอไว้ ในบัญชีจนกว่ารายการทีคาดไว้
เกิดขึน หากรายการทีได้ รับการป้องกันความเสียงได้ รับการรับรู้ เป็ นสินทรัพย์หรื อหนีสิน รายการดังกล่าวจะได้ รับการแปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลียนล่วงหน้ าตามสัญญา
สินทรัพย์หรื อหนีสินทีมีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ และได้ รับการป้องกันความเสียงด้ วยสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
บันทึกเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนล่วงหน้ าตามสัญญา
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การป้ องกันความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ผลต่ า งที เกิ ด จากสั ญ ญาแลกเปลี ยนอั ต ราดอกเบี ยรั บ รู้ และบั น ทึ ก โดยปรั บ ปรุ งกั บ ดอกเบี ยจ่ า ยของเงิ น กู้ ยื ม ที ได้ รั บ
การป้องกันความเสียงนัน ในกรณีของสัญญาซือขายอัตราดอกเบียล่วงหน้ า จํานวนเงินทีได้ รับหรื อจ่ายเมือชําระด้ วยเงินสด ซึงเป็ น
กําไรหรื อขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ ในบัญชีและรับรู้ ตลอดช่วงอายุของสินทรัพย์หรื อหนีสินทีเป็ นตัวเงินโดยการปรับปรุ งกับดอกเบียรับ
หรื อดอกเบียจ่าย ในกรณี ของสัญญาซืออัตราดอกเบียชนิดสามารถเลือกใช้ สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรื อส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็ น
สินทรัพย์อืนหรื อหนีสินอืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตัดบัญชีเป็ นดอกเบียรับหรื อดอกเบียจ่ายตลอดอายุของสัญญา
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้ วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึงจะต้ องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ)

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้ งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้ า
ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ

(ฉ)

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้ นทุนของวัตถุดิบประเภทสินแร่ คํานวณโดยใช้ วิธีเข้ าก่อนออกก่อน ต้ นทุนของวัตถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนคํานวณโดยใช้ วิธีถัว
เฉลียถ่วงนําหนัก สินค้ าสําเร็ จรู ปและลูกรี ด (ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของอะไหล่และวัสดุ) คํานวณโดยใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง ต้ นทุนสินค้ า
ประกอบด้ วยต้ นทุนทีซือ ต้ นทุนในการดัดแปลงหรื อ ต้ นทุนอื นเพือให้ สินค้ าอยู่ในสถานทีและสภาพปั จจุบัน ในกรณี ของสินค้ า
สําเร็ จรู ปและสินค้ าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้ นทุนสินค้ า รวมการปั นส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลัง
การผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทีจะได้ รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นโดยประมาณในการขาย

(ช)

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกซึงประกอบด้ วยสินทรัพย์และหนีสิน ) ทีคาดว่ามูลค่าตามบัญชีทีจะได้ รับคืนส่วน
ั อไป จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถือไว้ เพือขายสินทรัพย์ (หรื อส่วนประกอบของ
ใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้ สินทรัพย์นนต่
กลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิก) วัดมูลค่าด้ วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสําหรั บกลุ่มสินทรั พย์ทียกเลิกนําไปปั นส่วนให้ กับค่าความนิยมเป็ นอันดับแรก แล้ วจึงปั นส่วนให้ กับยอดคงเหลือของ
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สินทรัพย์และหนีสินตามสัดส่วน ยกเว้ นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้ กบั สินค้ าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าสําหรับการลดมูลค่าในครังแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน ผลกําไรรับรู้ ไม่เกินยอดผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสมทีเคยรับรู้
(ซ)

เงินลงทุน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการทีควบคุมร่ วมกัน
เงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การที ควบคุม ร่ ว มกัน ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท บัน ทึก บัญ ชี โ ดยใช้ วิธีราคาทุน
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวมใช้ วิธีส่วนได้ เสีย
การจํ าหน่ายเงิ นลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทีได้ รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน สะสมจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องทีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณีทีกลุ่มบริ ษัทจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้ นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปและเงินลงทุนทียังถืออยู่
ใช้ วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก ปรับใช้ กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทงหมด
ั

(ฌ) สัญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษัทได้ ทําสัญญาขายเครื องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึงเข้ าลักษณะเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สิงตอบแทนจากการขายที
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ ถูกรับรู้ เป็ นรายได้ โดยทันที แต่กลุ่มบริ ษัทบันทึกรับรู้ เป็ นรายการรอตัดบัญชีและทยอยตัด
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นสินทรั พย์และหนีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้ วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์ทีเช่า ณ วันเริ มต้ นของสัญญาเช่า ค่าเช่าทีจ่ายชําระจะปั นส่วนเป็ นส่วนของค่าใช้ จ่ายทางการเงินและส่วนทีไปลดเงินต้ น
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะปั นส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเพือให้ อตั ราดอกเบียเมือเทียบกับยอดหนีทีคงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตั ราคงที
(ญ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิ จการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า ยกเว้ นทีดิน อาคารและเครื องจักรที
แสดงด้ วยราคาทีตีใหม่
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ราคาทีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึงกําหนดจากการเกณฑ์การใช้ งานของสินทรัพย์ทีมีอยู่จริ ง ณ วันทีมีการตีราคาใหม่หกั ด้ วยค่า
เสือมราคาสะสมทีคํานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังจากนันและค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้ นทุนทางตรงทีเกียวข้ องกับการได้ มาของสินทรั พย์ ต้ นทุนของการก่อสร้ างสินทรั พย์ทีกิจการก่อสร้ างเอง รวมถึง
ต้ นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้ นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือให้ สินทรัพย์นนอยู
ั ่ในสภาพทีพร้ อมจะ
ใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ต้ นทุนในการรื อถอน การขนย้ าย การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์และต้ นทุนการกู้ยืม นอกจากนี
ต้ นทุนอาจรวมถึงกํ า ไรหรื อ ขาดทุนจากการป้องกันความเสี ยงกระแสเงิน สดจากการซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทีเป็ นเงินตรา
ึ สามารถทํางานได้ โดย
ต่างประเทศ ซึงถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อืน สําหรั บเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟท์แวร์ ซงไม่
ปราศจากลิขสิทธิซอฟท์แวร์ นนให้
ั ถือว่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึงของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้ องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที
มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้ รับจากการจําหน่ายกับมูลค่ าตาม
บัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรั บรู้ สุทธิเป็ นรายได้ อืนในกําไรหรื อขาดทุน เมือมีการขายสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ จํานวนเงินที
บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
สิ นทรัพย์ทีเช่า
การเช่าซึงกลุ่มบริ ษัทได้ รับส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้ จดั ประเภทเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้ มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า หักด้ วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อย
ค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่วนทีเป็ นค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และส่วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทําให้ อตั ราดอกเบียแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่
ั าราคาตามบัญชีของ
การตีราคาใหม่ดําเนินการโดยผู้เชียวชาญในการประเมินราคาทีมีความเป็ นอิสระอย่างสมําเสมอ เพือให้ มนใจว่
สินทรัพย์ทีได้ รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีรายงาน
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนทีตีเพิมขึนจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อืนและแสดงเป็ น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ” ใน
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้ นกรณี ทีเคยประเมินมูลค่าของสินทรั พย์ลดลงและรั บรู้ ขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุน ของ
สินทรัพย์ชนเดี
ิ ยวกันนันแล้ ว ในกรณีทีมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับมูลค่าทีลดลง
เฉพาะจํานวนทีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทีเคยบันทึกไว้ ครังก่อนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของสินทรัพย์
ชินเดียวกันนัน ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่กบั ค่า
เสือมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับกับส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีได้ มาก่อนวันที 1
มกราคม 2554 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่สําหรับสินทรัพย์ทีได้ มาตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 จะโอนโดยตรงไปกําไรสะสม ใน
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กรณีทีมีการจําหน่ายสินทรัพย์ทีเคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ทีจําหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสม
และไม่รวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ต้นทุนทีเกิ ดขึนในภายหลัง
ต้ นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็ นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ ามีความ
เป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ทีกลุ่มบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัดมูลค่าต้ นทุนของรายการ
นันได้ อย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบํารุ งทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาคํานวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบด้ วยราคาทุนของสินทรัพย์หรื อต้ นทุนในการ
เปลียนแทนอืน หักด้ วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณ
การอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่า
อาคารและสิงปลูกสร้ างอืน
เครื องจักร เครื องมือและอุปกรณ์
- ส่วนการผลิต
- ส่วนงานผลิตถ่าน Coke
- ส่วนงานผลิตเหล็ก
- ส่วนการบริ การ
- เครื องมือและอุปกรณ์อืน
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
ถนน
ท่าเทียบเรื อและสาธารณูปโภค
เรื อลากจูง
โรงพักสินค้ าและคลังสินค้ าทัณฑ์บน

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

ค่าเสือมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน (ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีได้ มาก่อนวันที 1 มกราคม 2554
คํานวณจากราคาทุนเดิม ส่วนสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีได้ มาตังแต่ 1 มกราคม 2554 คํานวณจากราคาของสินทรัพย์ทีตีราคาใหม่)
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กลุ่มบริ ษัทไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ างและติดตัง
วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้ อยทีสุดทุกสินรอบปี บัญชี และปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
(ฎ)

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ น ทรั พย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที กลุ่ ม บริ ษั ท ซื อมาและมี อ ายุ ก ารใช้ งานจํ า กั ด แสดงในราคาทุ น หั ก ค่ า ตั ด จํ า หน่ า ยสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้ รายการจะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์เมือก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสินทรัพย์ทีสามารถ
ระบุได้ ทีเกียวข้ องนัน ค่าใช้ จ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรื อจํานวนอืนทีใช้ แทนราคาทุนหักด้ วยมูลค่าคงเหลื อ
ค่ า ตัด จํ า หน่ า ยรั บ รู้ ในกํ า ไรหรื อขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ นตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้ อนรู ปแบบที คาดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ ใ น
อนาคตจากสินทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสินทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้ รับประโยชน์สําหรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ
แสดงได้ ดงั นี
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์

3 - 10 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้ รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้ รับการทบทวนทุกสินรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
( ฏ)

การด้ อยค่ า
ยอดสิ น ทรั พย์ ต ามบั ญ ชี ข อง กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บการทบทวน ณ ทุ ก วั น ที รายงานว่ า มี ข้ อบ่ ง ชี เรื องการด้ อยค่ า หรื อไม่
ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้ รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้ อมใช้ งาน จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้ อยค่ารั บรู้ เมื อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที ก่ อให้ เกิ ดเงิ น สดสู ง กว่ า
มูลค่าทีจะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้ นแต่เมือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เพิมของสินทรัพย์ชินเดียวกันทีเคยรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้ อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีจะรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

166

เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงินเผือขาย ซึงได้ บนั ทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรั พย์
ดังกล่าวมีการด้ อยค่า ยอดขาดทุนซึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบันทึกในกํ าไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบันของ
สินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนันๆ ซึงเคยรับรู้ แล้ วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของหลักทรัพย์ทีถือไว้ จนกว่าจะครบกําหนดและลูกหนีทีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณโดย
การหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้ รับในอนาคต คิดลดด้ วยอัตราดอกเบียทีแท้ จริ ง สําหรับลูกหนีระยะสันไม่
มีการคิดลด
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้ างอิงถึงมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่ าจากการใช้ ของสินทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกั ต้ นทุนในการขายแล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที
จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษี เงินได้ เพือให้ สะท้ อนมูลค่า ทีอาจประเมินได้ ในตลาด
ปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่ สินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน
ั ยวข้ องด้ วย
จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นนเกี
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื อมูล ค่ า ที คาดว่ า จะได้ รั บ คื น เพิ มขึ นใน ภายหลั ง
และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้ อยค่าทีเคยรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีบันทึกโดย
วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนีทีจัดประเภทเป็ นหลักทรั พย์เผือขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ส่วน
สินทรั พย์ ทางการเงินทีเป็ นตราสารทุนทีจัดประเภทเป็ นหลักทรั พย์ เผื อขาย การกลับรายการจะถูกรั บรู้ โดยตรงในกํ าไ รขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีทีออกรายงาน
ว่ามีข้ อ บ่งชี เรื องการด้ อ ยค่าหรื อ ไม่ ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมี การเปลี ยนแปลงประมาณการทีใช้ ในการ
คํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่ ามาก่อน
(ฐ)

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนี สินทีมี ภ าระดอกเบียบันทึกเริ มแรกในราคาทุนหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิน ภายหลังจากการบันทึกหนีสินทีมี ภาระ
ดอกเบียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเริ มแรกและยอดหนีเมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้ วธิ ีอตั ราดอกเบียทีแท้ จริ ง
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(ฑ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิ น
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึงกิจการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงินทีแน่นอนไปอีกกิจการ
หนึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลียงชีพ ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้ องจ่ายสมทบ
เพิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้ าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนใ นรอบระยะเวลาที
พนักงานได้ ทํางานให้ กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ทีกํ าหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
กลุ่มบริ ษัทจากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที
เกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้ เป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั ทังนีได้ สุทธิจากต้ นทุนบริ การในอดีตทียังไม่รับรู้ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์โครงการ อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที
รายงานจากพันธบัตรทีได้ รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซึงมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่าย
การคํานวณนันจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รับอนุญาตเป็ นประจําทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ เมือ
มีการคํานวณผลของผลประโยชน์ของพนักงานของกลุ่มบริ ษัท การรับรู้ เป็ นสินทรัพย์จํากัดเพียงยอดรวมของต้ นทุนในอดีตทียังไม่รับรู้
และมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีมีในรู ปของการได้ รับคืนในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้ าโครงการใน
อนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความต้ องการเงินทุนขันตําสําหรับโครงการต่าง ๆ
ของกลุ่มบริ ษัท ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้ กบั กลุ่มบริ ษัท ถ้ าถูกรับรู้ ภายในระยะเวลาของโครงการ หรื อ การจ่ายชําระของหนีสิน
ของโครงการ เมือมีการเพิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนทีเพิ มขึนของผลประโยชน์ทีเกียวข้ องกับต้ นทุนบริ การใน
อดีตของพนักงานรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลียจนถึงวันทีผลประโยชน์นนเป็
ั นสิทธิขาด ผลประโยชน์
ทีเป็ นสิทธิขาดจะรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทังหมดทีเกิดขึนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และ
รับรู้ คา่ ใช้ จ่ายของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริ ษัททีเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบํานาญ เป็ นผลประโยชน์ในอนาคต
ทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และงวดก่อน ซึงผลประโยชน์นีได้ คิดลดกระแสเงินสดเพือให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั และสุทธิ
จากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์์ทีเกียวข้ อง อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันทีรายงานจากพันธบัตรทีได้ รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA
ซึงมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริ ษัท โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณ
การไว้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์เมื อเลิ กจ้าง
ผลประโยชน์ เ มื อเลิ ก จ้ างรั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื อกลุ่ ม บริ ษั ท แสดงเจตนาผู ก พั น อย่ า งชั ด เจนเกี ยวกั บ การเลิ ก จ้ าง และ
ไม่ มี ความเป็ นไปได้ ที จะยกเลิ ก มี ร ายละเอี ยดอย่ า งเป็ นทางการทั งการเลิ ก จ้ างก่ อ นวั น เกษี ยณตามปกติ หรื อ
การสนั บ สนุ น การออกจากงานโดยสมั ค รใจ ผลประโยชน์ เ มื อเลิ ก จ้ างรั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเมื อกลุ่ ม บริ ษั ท เสนอให้ มี
การออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความเป็ นไปได้ ทีจะได้ รับการตอบรับข้ อเสนอนัน และสามารถประมาณจํานวนของการยอมรับ
ข้ อเสนอได้ อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันทีรายงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้ คดิ ลดกระแสเงินสดและรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมือพนักงานทํางานให้
หนีสินรั บรู้ ด้ วยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชํ าระสําหรั บการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสันหรื อการปั นส่วนกําไร หากกลุ่มบริ ษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้ องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้ ทํางานให้ ในอดีตและภาระผูกพันนี
สามารถประมาณได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สินจะรั บรู้ ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษัทมีภ าระหนี สินตามกฎหมายทีเกิด ขึนในปั จจุบนั หรื อ ทีก่อตัวขึนอันเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้ องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว
ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้ อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํา นึงถึงภาษี
เงินได้ เพือให้ สะท้ อนจํานวนทีอาจประเมินได้ ในตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสิน
ส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้ เป็ นต้ นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ นเกี ยวกับสิ งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษัทได้ ประมาณการหนีสินทีเกียวข้ องกับ การฟื นฟูสภาพแวดล้ อมและแก้ ไขความเสียหายทีมีอยู่ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ด้ านสิงแวดล้ อมของกลุ่มบริ ษัทและตามทีกฎหมายทีกําหนด
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ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาทีเสียเปรี ยบหรื อก่อให้เกิ ดภาระ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายของสัญญาทีเสียเปรี ยบหรื อก่อให้ เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริ ษัทพึงได้ รับน้ อย
กว่าต้ นทุนทีจําเป็ นในการดําเนินการตามข้ อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้ จ่ายรับรู้ ด้ วย มูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนทีคาดว่าจะ
เกิดขึนเมื อสินสุดสัญ ญาหรื อ ต้ นทุนสุทธิ ทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือดําเนินสัญ ญาต่อ แล้ วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริ ษัทรั บรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทีเกิดขึนจากสินทรัพย์ทีระบุไว้ ในสัญญาก่อนทีจะรับรู้ และวัดมูลค่าประมาณการหนี สิน
(ด)

รายได้
รายได้ ทีรับรู้ ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้ า
การขายสิ นค้าและให้บริ การ
รายได้ รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้ โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าทีมีนยั สําคัญไปให้ กบั ผู้ซือแล้ ว และ
จะไม่รับรู้ รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสินค้ าทีขายไปแล้ วนันหรื อมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคัญในการได้ รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้ าหรื อให้ บริ การนัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้ และต้ นทุนทีเกิดขึนได้ อย่างน่าเชือถือ
หรื อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนทีจะต้ องรับคืนสินค้ า รายได้ จากการให้ บริ การรับรู้ เมือมีการให้ บริ การ
เงิ นปันผลรับ
เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษัทมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
ดอกเบียรับและรายได้อืน
ดอกเบียรับและรายได้ อืนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่านายหน้า
สําหรับรายการค้ าทีกลุ่มบริ ษัทเข้ าลักษณะการเป็ นตัวแทนมากกว่าการเป็ นตัวการ กลุ่มบริ ษัทจะรับรู้ รายได้ ด้วยจํานวนเงินสุทธิเป็ น
ค่านายหน้ า

(ต)

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุ น ทางการเงิ น ประกอบด้ วย ดอกเบี ยจ่ า ยของเงิ น กู้ ยื ม และประมาณการหนี สิ น ส่ ว นที เพิ มขึ นเนื องจากเวลาที
ผ่ า นไป แล ะสิ งตอ บแ ทนที คาดว่ า จะ ต้ อง จ่ า ย ข าด ทุ น จากการจํ าหน่ ายสิ นทรั พย์ ทางการเ งิ น ที ถื อ ไว้ เ พื อ ขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทางการเงินทีรั บรู้ ในกํ าไรหรื อขาดทุน ขาดทุนจากการ ด้ อ ยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน
(นอกเหนือลูกหนีการค้ า) และขาดทุนจากเครื องมือป้องกันความเสียงรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนการกู้ยืมทีไม่ได้ เกียวกับการได้ มา การก่อสร้ างหรื อการผลิตสินทรั พย์ทีเข้ าเงือนไขรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน โดยใช้ วิธีอัต รา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง
(ถ)

สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ทีได้ รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้ องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือได้ รับการยืนยันการ
ปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเริ มต้ นข้ อตกลง กลุ่มบริ ษัทจะพิจารณาว่าข้ อตกลงดังกล่าวประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่วนประกอบหรื อไม่
กลุ่ ม พิ จ ารณาจากสิ น ทรั พ ย์ ที มี ลัก ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้ าการปฏิ บัติ ต ามข้ อตกลงนันขึ นอยู่ กับ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ที มี ลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้ อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ ถ้ าทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้ สนิ ทรัพย์
ณ วั น ที เ ริ ม ต้ นข้ อ ต กลง หรื อมี การ ปร ะ เ มิ น ข้ อ ต กล ง ใ ห ม่ กลุ่ ม บริ ษั ท แ ยกค่ า ตอ บแ ทนสํ าหรั บสั ญ ญ าเช่ า แ ล ะ
ส่วนทีเป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้ มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษัทสรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้ อย่างน่าเชือถือ ให้ รับรู้ สินทรั พย์และหนีสินในจํานวนทีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ทีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนีสินจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และต้ นทุนทางการเงิ นตามนัยจากหนีสินจะรับรู้ โดยใช้ อตั รา
ดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของกลุ่มบริ ษัท

( ท)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปี ประกอบด้ วยภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนเว้ นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้ องในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการทีรั บรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั ได้ แก่ภาษี ทีคาดว่าจะจ่า ยชําระหรื อได้ รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ทีต้ องเสียภาษี
โดยใช้ อตั ราภาษีทประกาศใช้
ี
หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิด ขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินและ
จํานวนทีใช้ เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู้ ค่ า
ความนิยมในครังแรก การรับรู้ สินทรัพย์หรื อหนีสินในครังแรกซึงเป็ นรายการทีไม่ใ ช่การรวมธุรกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อ
กําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้ องกับเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ าหากเป็ นไปได้ ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

171

การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีต้องสะท้ อนถึงผลกระทบทางภาษี ทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษัทคาดว่าจะ
ได้ รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้ อัตราภาษี ทีคาดว่าจะใช้ กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้ อตั ราภาษี ที
ประกาศใช้ หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกํ า หนดมูล ค่า ของภาษี เ งิน ได้ ข องงวดปั จ จุบัน และภาษี เงิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ม บริ ษั ทต้ อ งคํ า นึง ถึง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้ จํานวนภาษีทีต้ องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้ องชําระ กลุ่มบริ ษัทเชือว่าได้ ตงภาษี
ั
เงินได้ ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษี เงินได้ ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดีต การประเมินนีอยู่บนพื นฐานการประมาณการและข้ อสมมติฐาน และอาจจะ
เกียวข้ องกับการตัดสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้ อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ กลุ่มบริ ษัทเปลียนการตัดสินใจโดยขึนอยู่กบั ความ
เพียงพอของภาษี เงินได้ ค้างจ่ายที มีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในงวดทีเกิดการ
เปลียนแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนํา
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรั บหน่วยภาษี เดียวกันหรื อหน่วยภาษี ต่างกัน สําหรั บหน่วยภาษี ต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่าย
ชําระหนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิหรื อตังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่ากําไรเพือเสียภาษี ในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัด บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้ จริ ง
( ธ)

กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษัทแสดงกําไรต่อหุ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริ ษัท ด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี กําไรต่อหุ้นปรั บลด
คํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญทีปรั บปรุ งด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายและ
ปรับปรุ งด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทีซือคืน และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุ้นสามัญปรับลดทังหมด

(น)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษัท (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงาน)
จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้ รับการปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อ กิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันกับกลุ่มบริ ษัท หากกลุ่มบริ ษัทมี
อํานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้ อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยทีกลุ่มบริ ษัทมีควบคุมเดียวกันหรื อการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การ
เกียวข้ องกันนีอาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ ทีมีกับบริ ษัทย่อย และกิจการทีควบคุมร่ วมกันได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 และ 9 สําหรั บ
ความสัมพันธ์กบั ผู้บริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันนัน มีดงั นี

ชือกิจการ
บริ ษัท เครื อสหวิริยา จํากัด
Vanomet Holding AG

ประเทศทีจัดตัง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 22.76 และมี
กรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อม
สวิตเซอร์ แลนด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 19.71 และมี
กรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย

บริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด

ไทย

บริ ษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท อาคารเวสเทิร์น จํากัด
บริ ษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษัท ซี. เอ. อาร์ . เซอร์ วสิ จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด
บริ ษัท ไลน์ทรานสปอร์ ต จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษัท สห สเปเชียล สตีล จํากัด

ไทย

ไทย

ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ร้ อยละ 8.13 และมี
กรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
บริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มี ก รรมการบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ นกรรมการร่ วมกั น และมี
กรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อม
มีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
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ชือกิจการ
บริ ษัท เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด
บริ ษัท ท่าเรื อบางปะกง จํากัด
บริ ษัท เอบีซี เทรดดิง จํากัด (เดิมชือบริ ษัท
ประจวบบางสะพาน จํากัด)
บริ ษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด

ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสัมพันธ์
สัญชาติ
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
ไทย

บริ ษัท ไทยสตีลเซลล์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท บางปะกงการโยธา จํากัด
บริ ษัท สหโลจิสติกส์ โฮลดิงส์ จํากัด

ไทย
ไทย

Sahaviriya Shipping Limited

ฮ่องกง

Sahaviriya Shipping UK Limited

อังกฤษ

Vanomet AG
Vanomet Finance AG
Vanomet International AG
Vanomet Asia AG
Atlantic Steel AG
บริ ษัท สหบางปะกงสตีล จํากัด
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สวิตเซอร์ แลนด์
สวิตเซอร์ แลนด์
สวิตเซอร์ แลนด์
สวิตเซอร์ แลนด์
สวิตเซอร์ แลนด์
ไทย

บริ ษัท สหสตีลโพรเซสโฮลดิงส์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท สหวิริยาแคปปิ ตอลโฮลดิงส์ จํากัด

ไทย

บริ ษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จํากัด

ไทย

บริ ษัท สหวิริยาพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท เคพี แคปปิ ตอล จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษัท พิชยั เกษตรและทีดิน จํากัด

ไทย

มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้ อม
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้ อม
มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือ
หุ้นทางอ้ อม
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันและมีกรรมการร่ วมกันในบริ ษัทย่อย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชือกิจการ
บริ ษัท สห ลอง สตีล โฮลดิงส์ จํากัด
บริ ษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาออร์ คดิ จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน สุรศักดิเมืองชล จํากัด
บริ ษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิง จํากัด
บริ ษัท ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษัท เอสเอ็มไอ เทรดดิง จํากัด
บริ ษัท เอสเอ็มไอ โปรดักส์ จํากัด
บริ ษัท เอสเอสที บางปะกง จํากัด
บริ ษัท ทองเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท กฤษณา เรสซิเดนท์ จํากัด
บริ ษัท โกรว์ท วอเตอร์ ว้ ดู ส์ จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สิน สาทร เหนือ-ใต้ จํากัด
บริ ษัท ประจวบ สตีล จํากัด
บริ ษัท ป้อมพระจุลสตีล จํากัด
บริ ษัท สห เอช-บีม จํากัด
บริ ษัท สหพาณิชย์โฮลดิงส์ จํากัด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสัมพันธ์
สัญชาติ
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ชือกิจการ
บริ ษัท เอส เอส พี แอสเซท จํากัด
บริ ษัท เอสวี นิททัน จํากัด
ผู้บริ หารสําคัญ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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ประเทศทีจัดตัง/
ลักษณะความสัมพันธ์
สัญชาติ
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้ อม
ไทย
มีกรรมการร่ วมกันและมีกรรมการบริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อม
ไทย
บุ ค คลที มี อํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สังการและควบคุม กิ จ กรรมต่า งๆ ของกิ จ การไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทังนี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริ ษัท (ไม่วา่ จะทําหน้ าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)

ซือสินค้ า

รายได้ เงินปั นผล
รายได้ อืน

การให้ บริ การอืน

การให้ บริ การท่าเรื อ

ขายสินค้ าและวัตถุดบิ

ราคาเดียวกันกับทีขายให้ บุคคลภายนอกซึงขึนอยู่กับปริ มาณการสังซือและปั จจัย
การตลาดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
รายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตามอัตราทีกําหนดโดยกระทรวง
คมนาคม และขึ นอยู่ กับ ปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารและปั จ จัย การตลาดอื นๆ ที
เกียวข้ อง
รายได้ จากการให้ บริ การและการให้ บริ การงานซ่อมบํารุ งกําหนดราคาตามสัญญา
และเงือนไขทางการค้ าทัวไป
ตามสิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผล
รายได้ จากการขายเศษวัสดุกําหนดราคาขายตามนําหนักของเศษวัสดุตามอัตราที
บริ ษัทกําหนด
รายได้ จากการส่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารไปปฏิบตั ิงานในบริ ษัทย่อยและกิจการทีควบคุม
ร่ วมกันเป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการซือสินค้ าเพือใช้ ในการผลิตกําหนดราคาตามราคาและเงือนไขทางการค้ า
เช่นเดียวกันลูกค้ าทัวไปสําหรับรายการประเภทเดียวกัน
รายการซือเหล็กแท่งแบนระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่วนหนึงถูกกําหนดโดยสูตร
คํานวณราคาทีได้ ตกลงกันไว้ แล้ ว
ซือลูกรี ด กําหนดราคาตามทีตกลงร่ วมกัน

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่ อยและกิจการทีควบคุมร่ วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ราคาเดียวกันกับทีขายให้ บุคคลภายนอกซึงขึนอยู่กับปริ มาณการสังซือและ
ปั จจัยการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
รายได้ จากการให้ บริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตามอัตราทีกําหนด โดย
กระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กบั ปริ มาณการให้ บริ การและปั จจัยการตลาด
อืนๆ ทีเกียวข้ อง
รายได้ จากการให้ บริ การและการให้ บริ การงานซ่อ มบํารุ งกําหนดราคาตาม
สัญญา และเงือนไขทางการค้ าทัวไป
ตามสิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผล
รายได้ จากขายเศษวัสดุกําหนดราคาขายตามนําหนักของเศษวัสดุตามอัตรา
ทีบริ ษัทกําหนด
รายได้ จากการส่งเจ้ าหน้ าทีบริ หารไปปฏิบตั งิ านในบริ ษัททีเกียวข้ องกันเป็ นไป
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
รายการซือสินค้ าเพือใช้ ในการผลิตกําหนดราคาตามราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

ดอกเบียรับและค่าใช้ จ่าย
ทาง การเงิน

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หาร

รับบริ การท่าเรื อ

รับบริ การอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
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ค่าบริ การงานซ่อมบํารุ งกําหนดราคาตามสัญญาซ่อมบํารุ งระยะยาวซึงอาจมีการ ค่าขนส่งสินค้ ากําหนดราคาตามนําหนักของสินค้ าและระยะทางตามอัตราที
ปรับเปลียนได้ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
กําหนดไว้ ในสัญญาขนส่ง
ค่าเช่าคลังสินค้ ากําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าบริ การตัดเหล็กกําหนดราคาตามสัญญา
ค่าเช่าทีพักพนักงานกําหนดราคาตามทีตกลงกับผู้ให้ เช่าโดยกําหนดล่วงหน้ า
เป็ นรายปี
ค่าบริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตามอัตราทีกําหนดโดยกระทรวงคมนาคม และ
ขึนอยู่กบั ปริ มาณการให้ บริ การและปั จจัยการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
ค่าบริ การท่าเทียบเรื อกําหนดราคาตามอัตราทีกําหนดโดยกระทรวงคมนาคม และ ค่าขนส่งในประเทศกําหนดราคาตามนํ าหนักของสินค้ าและระยะทางตาม
ขึนอยู่กบั ปริ มาณการให้ บริ การและปั จจัยการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
อัตราทีกําหนดไว้ ในสัญญาขนส่ง
ค่าเช่าสํานักงานกําหนดราคาตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีพักพนักงานกําหนดราคาตามทีตกลงกับผู้ให้ เช่าโดยกําหนดล่วงหน้ า
เป็ นรายปี
ค่าคอมมิชชันกําหนดราคาตามสัญญา
ดอกเบียรับและค่าใช้ จ่ายทางการเงินกําหนดตามอัตราทีตกลงกันซึงใกล้ เคียง
กับอัตราตามท้ องตลาด

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่ อยและกิจการทีควบคุมร่ วมกัน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับแต่ละปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิĨนสุดวันทีħ 31 ธันวาคม

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ซือสินค้ าและบริ การ
ซือเครื องจักรและอุปกรณ์
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ อืน
กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
ขายสินค้ าและวัตถุดบิ
รายได้ จากการให้ บริ การ
ซือสินค้ าและบริ การ
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสินค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การ
ซือสินค้ าและบริ การ (รวมค่าใช้ จ่ายอืนที
เกียวข้ อง)
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ

-

-

14,977,259
6,549
83,400
59,401

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

1,888,328
151,067
739,518
64,357
2,883

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

1,484,564
65,304
2,751
11,015
2,841

2,569,145
14,107
1,661

35,467,473
22,221

47,372,204
30,083

20,565,107
-

32,479,075
-

28,862,101
4,684
279,938
186,663

30,601,463
58,473
351,723
408,679

2,342,720
3,170
272,813
54,344

1,252,686
56,715
345,705
129,276

143,237
1,814
15
145,066

130,495
2,623
33
133,151

61,460
1,700
12
63,172

55,020
1,669
21
56,710

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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สําหรั บปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้ องกันทีแสดงไว้ ข้ างต้ น ไม่รวมรายการขาย
ทางอ้ อมจากบริ ษัทย่อยแห่งหนึงให้ แก่บริ ษัทโดยผ่านบริ ษัททีเกียวข้ องกันแห่งหนึงเป็ นจํานวน 8,126 ล้ านบาท (2556: จํ านวน 16,965 ล้าน
บาท) ซึงได้ ถกู ตัดรายการแล้ วในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ลูกหนีĨการค้ า – บุคคลหรือกิจการทีħเกีħยวข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
Vanomet AG
อืนๆ
สุทธิ

6,117

10,473

2,298,199
2,230,869
31,262
4,032
4,570,479

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

-

2,298,131
2,230,869
4,529,000

421

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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ลูกหนีอืน – บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม
2557
2556

180

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
(ส่วนใหญ่เป็ นค่าวัตถุดบิ ทีจัดหาแทน และเงินจ่าย
ล่วงหน้ าค่าสินค้ า)
บริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด
กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG (ส่วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า)
บริ ษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) สุทธิจาก
สํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวน 37 ล้ านบาท
ในปี 2557
Sahaviriya Shipping UK
บริ ษัท ไลน์ทรานสปอร์ ต จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
อืนๆ
รวม

-

-

3,833,974

2,371,008

-

-

12,324
46

7,544
1,762

93,542
900

119,535
7

900

-

934,440

1,667,813

245,490

396,102

274,581
1,802
371
208
3,680
893
1,310,417

385,318
83,026
7,350
208
7
2,233
2,265,497

274,581
25
3,680
743
4,371,763

385,318
6,992
7
431
3,169,171

7
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งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

-

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

1,759

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท สหวิริยา เพลทมิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด
บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
Vanomet AG
อืนๆ
รวม
ลูกหนีĨระยะยาว – บุคคลหรือกิจการทีħเกีħยวข้ องกัน

-

493

536

369,238
3,139

264

273

130,300
5,587
2,042
264
63,314
184

4,252
3,780
388
-

130,300
5,587
2,042
264
-

4,252
3,780
388
-

203,450

380,797

138,950

9,229

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
รวม

-

-

630,756
630,756

572,896
572,896

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

-

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG
บริ ษัท ไลน์ทรานสปอร์ ต จํากัด
บริ ษัท บี.เอส. เมทัล จํากัด
บริ ษัท เรื อลําเลียงบางปะกง
อืนๆ
รวม

777,758
48,849
503
11,114
21,789
860,013

เจ้ าหนีĨอืħน - บุคคลหรือกิจการทีħเกีħยวข้ องกัน

-

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

งบการเงินรวม
2557
2556

13,194
83,640
1,184,318

79,028
59,465
19,933

744,795
48,841
503
11,114
2,086,405

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด
บริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด

-

-

6,160
188

17,393
18,496

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
Redcar Bulk Terminal Limited
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

198,335
65

471,029
62

-

65

62

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
Vanomet AG
บริ ษัท ไลน์ทรานสปอร์ ต จํากัด
บริ ษัท เรื อลําเลียงบางปะกง จํากัด
บริ ษัท ท่าเรื อบางปะกง จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
Sahaviriya Shipping UK
อืนๆ
รวม

1,478
14,980
8,801
1,315
1,508
613,380
688
840,550

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

1,478
14,980
8,801
1,315
1,244
670
34,901

6,832
18,270
8,325
1,274
1,251
442
72,345
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เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายการเคลือนไหวระหว่างงวดสําหรับเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันมีดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 ธันวาคม
รวมเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน

-

-

103,000
(75,000)
28,000

-

547,368
(151,074)
396,294
396,294

-

136,460
(123,000)
13,460
41,460

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันคงค้ าง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีอตั ราดอกเบียเป็ นอัตราทีตกลงกันซึงใกล้ เคียงกับ
อัตราดอกเบียตามท้ องตลาดและไม่มีหลักประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด มีเงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกันจํานวน 11.6 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
(เทียบเท่า 384.0 ล้ านบาท) ซึงอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาขายคาร์ บอนเครดิตและซือคืน โดยคาร์ บอนเครดิตมีกําหนดซือคืนในไตรมาส 2 ปี 2558
ตามอัตราของคาร์ บอนเครดิตทีได้ ตกลงไว้ ในแต่ละสัญญา
สัญญาทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
สัญญาซื อเหล็กแท่งแบน
บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือเหล็กแท่งแบนกับบริ ษัท _สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ด้ วยปริ มาณซือขันตํา 1,500,000 เมตริ กตัน ต่อปี หรื อใน
ปริ มาณทีมากขึน เพือให้ บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด มียอดขายเหล็กแท่งแบนรวมทังสินเป็ นจํานวน 2,500,000 เมตริ กตัน ต่อปี
เมือรวมยอดขายกับกิจการอืนด้ วย ด้ วยราคาซึงเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกียวข้ องกันโดยอ้ างอิงราคาซือขายในตลาดทัวไป
สัญญาซือเหล็กแท่งแบนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ในเดือนเมษายน 2555 และสินสุดสัญญาในเดือนเมษายน 2562 (หรื อ 7 ปี ) คู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายสามารถออกจดหมายเป็ นลักษณ์อกั ษรแจ้ งความประสงค์ยกเลิกสัญญาได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สัญญาใช้บริ การท่าเทียบเรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ ทําสัญญาเพือใช้ บริ การท่าเทียบเรื อ Redcar Bulk Terminal Limited
ซึงเป็ นกิจการทีบริ ษัทย่อยมีอํานาจควบคุมร่ วมแห่งหนึงด้ วยปริ มาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้ าขันตํา_10_ล้ านตัน_ต่อปี _ด้ วยราคาซึงเป็ น
อิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเกียวข้ องกันโดยอ้ างอิงอัตราค่าบริ การในตลาดทัวไป และบริ ษัทย่อยไม่มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญาบริ การนีได้
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

2,659
348,742
351,401

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
747
600
162,351
10,078
163,098
10,678

600
104,373
104,973

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิง
สกุลเงินยูโร
รวม

186,437
161,464
3,102
398
351,401

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
155,399
10,678
5,869
1,052
778
163,098
10,678

104,973
104,973

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ลูกหนีการค้ า

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) สําหรับปี

4

งบการเงินรวม
2557
2556
4,570,479
1,025,939
5,596,418
(284,516)
5,311,902
707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
4,502,111
889,888
5,391,999
(283,809)
5,108,190
(146,309)

4,529,000
325,370
4,854,370
(283,809)
4,570,561

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

-

-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้ ามีดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

3,192,194

4,335,630

3,242,711

3,957,293

1,343,645
34,640
4,570,479
4,570,479

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

1,286,289
4,529,000
4,529,000

3,957,293
3,957,293

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำป 2557

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

702,802

366,956

39,379

3,915

35,029
1,093
2,211
284,804
1,025,939
(284,516)
741,423

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

5,311,902

5,108,190

2,182
283,809
325,370
(283,809)
41,561
4,570,561

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

โดยปกติระยะเวลาการให้ สินเชือแก่ลกู ค้ าของกลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลาตังแต่ 5 ถึง 90 วัน
ยอดลูกหนีการค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิง
สกุลเงินยูโร
อืนๆ
รวม

4,887,950
439,614
180,666
83,857
4,331
5,596,418

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
4,348,338
4,825,567
734,293
28,803
292,679
13,128
3,561
5,391,999
4,854,370

4,254,591
4,254,591



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริ การท่าเรื อนําลึกและ
บริการขนถ่ายสินค้ า
สําหรับเรื อเดินทะเล
บริ การซ่อมบํารุง
99.99

51.00

100.00 100.00

99.99

51.00
75,000
GBP 557
ล้ าน

400,000
75,000
GBP 557
ล้ าน

400,000

ทุนชําระแล้ ว
2557
2556

27,481,792
27,760,792

75,000

204,000

2557

75,000

204,000

2556

27,481,792
27,760,792

ราคาทุน

-

-

-

27,481,792
27,760,792

75,000

204,000

27,481,792
27,760,792

75,000

204,000

188

83,400

37,500

45,900

128,850

60,000

68,850

เงินปั นผลรับ
2557
2556

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

ราคาทุน-สุทธิ
2557
2556

ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 หุ้นสามัญทังหมดของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวน 556,999 หุ้น ได้ จํานําไว้ กบั สถาบันการเงินผู้ให้ สินเชือ

-

-

-

การด้ อยค่า
2557
2556
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษัทย่อยทังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้ นบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจในประเทศอังกฤษ

บริ ษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอิน ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้ า
ดัสตรี ยูเค จํากัด
ประเภทเหล็กแท่งแบน
รวม

บริษัทย่ อย
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้ าของ
2557 2556
(ร้อยละ)

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผู้บริ หารทดสอบการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย โดยใช้ วิธีมลู ค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ในปี 2557 และใช้ วิธีการมูลค่ายุติธรรมสุทธิต้นทุน
ในการจําหน่าย ในปี 2556
สมมติฐานสําคัญทีใช้ ในปี 2557
โดยสมมติฐานหลักมีดงั นี
ระยะเวลา
อัตราคิดลด
9

5 ปี เพิมมูลค่าของทรัพย์สินเมือสินสุดปี สุดท้ าย
ร้ อยละ 9.5 ต่อปี

เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม
การตีราคาทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ผลปรับปรุ งจากการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสียกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
เงินปั นผลรับ
อืนๆ

3,839,291
-

ณ วันที 31 ธันวาคม

3,418,594

1,248
301,942
(723,887)
-

3,499,196
159,662

3,159,668
-

3,159,668
-

-

-

-

250,730
-

-

-

(70,297)
3,839,291

3,159,668

3,159,668

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทได้ ดําเนินการขายหุ้นในบริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ JFE และ MISI และได้ รับเงิน
เป็ นจํานวนรวม 50 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 1,568 ล้ านบาท) โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกันเป็ นจํานวน
363 ล้ านบาท และ 225 ล้ านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยภายหลังจากทํารายการดังกล่าว บริ ษัท
คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ร้ อยละ 35.19
ในปี 2556 กิจการทีควบคุมร่ วมกันแห่งหนึงของบริ ษัทได้ จ้างผู้เชียวชาญในการประเมินราคาทีดินอาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริ ษัทได้ รับรู้ การ
ตีราคาดังกล่าวในบัญชี “เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน ” พร้ อมส่วนเกินจากการตีราคาจํานวน 160 ล้ านบาท ตามสัดส่วนความเป็ น
เจ้ าของและแสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) ในเดือน ตุลาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ ว เพือชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 4.5 บาท ทําให้
ทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 10,703 ล้ านบาท ลดเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 4,816.3 ล้ านบาท โดยบริ ษัทยังคงสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
ในสัดส่วนคงเดิมทีร้ อยละ 35.19

ทุนชําระแล้ ว
2557
2556
2557

719,329
3,418,594

767,624
4,585,586

1,043,616
3,839,291

2,795,675

-

-

-

-

719,329
3,418,594

2,699,265

1,043,616
3,839,291

2,795,675

ส่วนได้ เสีย-สุทธิ
จากการด้ อยค่า
2557
2556

รายงานประจำป 2557

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ จํานําหุ้นสามัญทังหมดในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน (Redcar Bulk Terminal Limited) ไว้ กบั สถาบันการเงินผู้ให้ สินเชือ

บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) และ Redcar Bulk Terminal Limited ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ตามลําดับ

2,699,265

2556

งบการเงินรวม
ส่วนได้ เสีย
การด้ อยค่า
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

3,817,962

ราคาทุน

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
ถือหุ้นทางตรง
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่าย
จํากัด (มหาชน)
เหล็กแผ่นรี ดเย็น
35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962
ชนิดม้ วน
ถือหุ้นทางอ้ อม
Redcar Bulk Terminal
บริ การท่าเรื อนําลึก
Limited
และบริ การขน
GBP 26.5 GBP 26.5
ถ่ายสินค้ าสําหรับ
ล้ าน
50.00 50.00 ล้ าน
767,624
เรื อเดินทะเล
รวม
4,585,586

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้ าของ
2557 2556
(ร้อยละ)

เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

723,887
723,887

-

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556
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ประเภทธุรกิจ

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย ผลิตและจําหน่ายเหล็ก
จํากัด (มหาชน)
แผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

35.19

ทุนชําระแล้ ว
2557
2556

35.19 4,816,350 4,816,350

สัดส่วนความเป็ น
เจ้ าของ
2557 2556
(ร้อยละ)

3,817,962
3,817,962

2557

ราคาทุน

3,817,962
3,817,962

2556

658,294
658,294

2556
(พันบาท)

การด้ อยค่า

658,294
658,294

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,159,668
3,159,668

3,159,668
3,159,668

ราคาทุน-สุทธิ
จากการด้ อยค่า
2557
2556

191

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

ปี 2556
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน)
Redcar Bulk Terminal
Limited
รวม

กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
ปี 2557
บริ ษัท เหล็กแผ่นรี ดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน)
Redcar Bulk Terminal
Limited
รวม

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

50.00

293,645
1,602,564

50.00

35.19

1,308,919

สินทรัพย์
หมุนเวียน

35.19

สัดส่วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้อยละ)

627,852
3,858,442

3,230,590

541,460
3,511,546

2,970,086

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

1,112,854
5,466,409

4,353,555

835,105
5,114,110

4,279,005

สินทรัพย์
รวม

165,980
1,165,824

999,844

109,356
1,127,760

1,018,404

หนีสิน
หมุนเวียน

6,928
513,336

506,408

4,015
504,598

500,583

หนีสินไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

172,908
1,679,160

1,506,252

113,371
1,632,358

1,518,987

หนีสินรวม

654,173
4,816,924

4,162,751

716,486
5,055,126

4,338,640

รายได้ รวม

278,516
4,566,194

4,287,678

316,886
4,753,184

4,436,298

ค่าใช้ จ่ายรวม

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการทีควบคุมร่ วมกันซึงกลุ่มบริ ษัทบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวตามวิธี ส่วนได้ เสียโดยแสดงเป็ นยอดรวมไม่ปรับปรุ งตามวิธีส่วนได้ เสียของกลุ่มบริ ษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

375,657
250,730

(124,927)

399,600
301,942

(97,658)

กําไร
(ขาดทุน)
สุทธิ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนีสินทีอาจเกิดขึนและภาระผูกพันทีเกียวกับกิจการทีควบคุมร่ วมกัน

หนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกิดขึนโดยตรงกับกลุ่มบริ ษัท
ตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษัทในหนีสินทีอาจเกิดขึนของ
กิจการทีควบคุมร่ วมกัน
ภาระผูกพันเกียวกับการลงทุนของกลุ่มบริ ษัทตามส่วนได้ เสียทีมี
ในกิจการทีควบคุมร่ วมกันตามส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่ม
บริ ษัทในกิจการทีควบคุมร่ วมกัน
- จากรายจ่ายฝ่ ายทุน

- จากสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได้
- จากสัญญาซือวัตถุดบิ
- จากสัญญาอืนๆ

2557

2556

37 ล้ านบาท
และ 11 ล้ านเยนญีปุ่ น

20 ล้ านบาท

21 ล้ านบาท
0.18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
198 ล้ านเยนญีปุ่ น
และ 0.18 ล้ านปอนด์
5 ล้ านบาท

12 ล้ านบาท
0.18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และ 86 ล้ านเยนญีปุ่ น

14 ล้ านบาท
และ 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
16 ล้ านบาท
และ 11 ล้ านเยนญีปุ่ น

22 ล้ านบาท
และ 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
16 ล้ านบาท
และ 11 ล้ านเยนญีปุ่ น

11 ล้ านบาท

ในปี 2557 และ 2556 ผู้บริ หารทดสอบการด้ อยค่าของเงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่ วมกันทีมีข้อบ่งชีเรื องการด้ อยค่า โดยมีสมมติฐานตามวิธีการ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิจากต้ นทุนในการจําหน่าย

เงินลงทุนระยะยาวอืน

บริ ษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จํากัด
รวม

บริ ษัท เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จํากัด
รวม

3.70

3.70

3.70

สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
2557
2556
(ร้อยละ)

3.70

สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
2557
2556
(ร้อยละ)
2,206,900

2,206,900

2,206,900

ทุนชําระแล้ ว
2557
2556

2,206,900

ทุนชําระแล้ ว
2557
2556

294,000
294,000

2556

294,000
294,000

294,000
294,000

การด้ อยค่า
2557
2556
(พันบาท)

294,000
294,000

294,000
294,000

294,000

294,000

294,000

294,000

งบการเงินเฉพาะ
ราคาทุน
การด้ อยค่า
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

294,000
294,000

2557

ราคาทุน

งบการเงินรวม

เงินลงทุนระยะยาวอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละปี มีดงั นี

10

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

-

ราคาทุน-สุทธิ
2557
2556

-

ราคาทุน-สุทธิ
2557
2556

194

-

-

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

-

เงินปั นผลรับ
2557
2556

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2556
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
ตีราคาใหม่
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
โอนไปยังสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

11

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3,585,595
127
87,566
(716,273)
36,528
2,993,543
292
32,792
2,519
3,029,146

89,141

2,976,364
675
-

6,103
2,983,142

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

2,938,329
(51,106)

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

168,639
65,435,673

64,732,674
59,409
701,033
(226,082)
-

2,345,980

59,558,622
92,118
2,174,116
(4,260)
566,098

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

206,608

210,094
7,456
2,042
(12,984)
-

-

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

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

104,792

96,616
12,065
(3,889)
-

-

82,369
14,643
(396)
-

ยานพาหนะ

68
274,175

362,598
654,959
(735,867)
(7,583)

21,648

1,998,821
580,750
(2,238,621)
-

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

177,329
72,033,536

71,371,889
734,856
(242,955)
(7,583)

2,493,297

68,355,009
705,872
29,377
(10,385)
(201,281)

รวม

195

ค่ าเสือมราคาและขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาของส่วนทีตีราคาเพิม
ตีราคาใหม่
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาของส่วนที
ตีราคาเพิม
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,853,292
84,352
13,014
432
1,951,090

(2,682)
-

654,116

2,293

2,350,551
115,582
19,543
(634,677)
-

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

651,880
4,918

-

691,271
6,054
(3,045)
(42,400)
-

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

41,378
18,669,397

227,819
(83,985)

16,207,463
2,276,722

215,188

13,236,538
2,250,348
351,536
157,682
(3,829)

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

169,215

(12,922)

165,279
16,858

-

154,381
16,503
(5,605)

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

76,659

(3,796)

69,432
11,023

-

60,913
8,915
(396)

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

41,810
21,520,477

238,151
(100,703)

18,947,346
2,393,873

217,481

16,493,654
2,397,402
368,034
(519,395)
(9,830)

รวม

196

2,329,026
2,329,026

2,324,484
2,324,484

2,247,058
2,247,058

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

1,073,432
4,624
1,078,056

1,140,251
1,140,251

1,235,044
1,235,044

อาคารโรงงาน
และสํานักงาน

46,469,605
296,671
46,766,276

48,205,254
319,957
48,525,211

46,022,304
299,780
46,322,084

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

37,393
37,393

44,815
44,815

36,851
41
36,892

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

11,003
17,130
28,133

11,142
16,042
27,184

5,576
15,880
21,456

ยานพาหนะ

274,175
274,175

362,598
362,598

1,998,821
1,998,821

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

50,194,634
318,425
50,513,059

52,088,544
335,999
52,424,543

51,545,654
315,701
51,861,355

รวม

197

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษัทก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้ คดิ ค่าเสือมราคาเต็ม จํานวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 2,103 ล้ านบาท (2556: 729 ล้าน
บาท)
ึ บนั ทึกเป็ นส่วนหนึงของต้ นทุนสินทรัพย์ (2556: 58 ล้านบาท มี อตั ราดอกเบียทีรับรู้ร้อยละ 4.8 ถึง 4.9 ต่อปี )
ในปี 2557 กลุ่มบริ ษัทไม่มีต้นทุนการกู้ยืมทีเกียวข้ องกับการได้ มาซึงสินทรัพย์ซงได้

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ภายใต้ กรรมสิทธิของกลุ่มบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม
2557
ภายใต้ กรรมสิทธิของกลุ่มบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ภายใต้ กรรมสิทธิของกลุ่มบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่
ณ วันที 1 มกราคม 2556
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย
ตีราคาใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,243,852
25
32,530
2,276,407

1,007,581

2,955,455
5,255
(716,858)

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

1,007,581

1,056,133
(48,552)

ทีดินและ
ส่วนปรับปรุ งทีดิน

41,529
32,378
(2,645)
26,172,940

26,101,678

25,227,267
62,065
22,000
(819)
791,165

4,501
276
(12,984)
165,963

174,170

159,926
16,192
3,277
(5,225)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
เครื องตกแต่ง
เครื องมือ และ
ติดตังและเครื องใช้
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
(พันบาท)

4,602
(2,044)
72,935

70,377

60,310
10,067
-

ยานพาหนะ

46,500
(65,184)
83,143

101,827

166,709
14,784
(79,666)
-

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

97,157
(17,673)
29,778,969

29,699,485

29,625,800
103,108
(49,134)
(6,044)
25,755

รวม

198

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ
1 มกราคม 2557
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาของส่วนที
ตีราคาเพิม
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

ค่ าเสือมราคาและขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาของส่วนที
ตีราคาเพิม
ตีราคาใหม่
จําหน่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

57,884
11,237
1,791,544

571
33

339,516

1,722,423

17,672
(639,555)
-

63
(40,746)
-

338,912

2,252,319
91,987

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

378,436
1,159

ทีดินและส่วนปรับปรุ ง
ทีดิน

206,847
(2,552)
11,802,118

360,246

11,237,577

322,242
326,801
(462)

10,072,091
516,905

(12,922)
138,451

12,630

138,743

(5,109)

130,565
13,287

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องจักร
เครื องตกแต่ง
เครื องมือ และ
ติดตังและเครื องใช้
อุปกรณ์โรงงาน
สํานักงาน
(พันบาท)

(1,950)
55,754

7,852

49,852

-

42,913
6,939

ยานพาหนะ

-

-

-

-

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

218,117
(17,424)
14,127,383

439,183

13,487,507

339,977
(353,500)
(5,571)

12,876,324
630,277

รวม

199

668,065
668,065

668,669
668,669

677,697
677,697

ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

484,863
484,863

521,429
521,429

703,136
703,136

อาคารโรงงานและ
สํานักงาน

14,370,822
14,370,822

14,864,101
14,864,101

15,155,176
15,155,176

เครื องจักร
เครื องมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน

27,512
27,512

35,427
35,427

29,361
29,361

เครื องตกแต่ง
ติดตังและเครื องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,755
12,426
17,181

4,483
16,042
20,525

4,627
12,770
17,397

ยานพาหนะ

83,143
83,143

101,827
101,827

166,709
166,709

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตัง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

15,639,160
12,426
15,651,586

16,195,936
16,042
16,211,978

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

รวม

200

ราคาทรัพย์สินของบริ ษัทก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึงได้ คิดค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 1,836 ล้ านบาท (2556: 647 ล้าน
บาท)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ภายใต้ กรรมสิทธิของบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ภายใต้ กรรมสิทธิของบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือ

ภายใต้ กรรมสิทธิของบริ ษัท
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือ

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

201

ในเดือนตุลาคมปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ เคยออกประกาศฉบับที 25/2549 อนุญาตให้ กิจการทีใช้ วิธีตีราคาใหม่ในการคํานวณค่าเสือม
ราคาทีบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน โดยให้ ใช้ ราคาทุนเดิมของสินทรั พย์แทนจํานวนทีตีราคาใหม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16
(ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดให้ รับรู้ คา่ เสือมราคาทีเกิดขึนในกําไรหรื อขาดทุน ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศให้ กิจการสามารถใช้ วิธีทีเคยถือปฏิบตั ิก่อนหน้ านีต่อไปได้ อีกไม่เกิน 5_ปี กลุ่มบริ ษัทได้ ตดั สินใจทีจะ
ปฏิบตั ติ ามประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากมูลค่าทีตีราคาใหม่ กําไรสุทธิ และกําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนี

กําไรสําหรับปี ลดลง (พันบาท)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานลดลง (บาท ต่อหุ้น)
กําไรต่อหุ้นปรับลดลดลง (บาท ต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
2557
2556
237,112
360,965
0.007
0.012
0.007
0.012

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
214,990
333,932
0.007
0.011
0.007
0.011

ในเดือนธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทได้ จ้างผู้เชียวชาญในการประเมินราคาเพือประเมินราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ การประเมินราคาดังกล่าว
ได้ แล้ วเสร็ จในระหว่างไตรมาสทีหนึงของปี 2556_ทังนี การประเมินราคามีวธิ ีในการตีราคาใหม่ดงั นี
1) วิธีการเปรี ยบเทียบยอดขาย ซึงพิจารณาจากยอดขายล่าสุดและรายการของสินทรัพย์ทีเทียบเคียงกันได้ สําหรับ
- ทีดิน
2) วิธีราคาทุน ซึงพิจารณาจากต้ นทุนทีผลิตขึนหรื อเปลียนแทนสินทรัพย์หกั การเสือมสภาพทางกายภาพและการใช้ งานและการเสือมสภาพ
ทางเศรษฐกิจและ/หรื อการทํางานสําหรับ
- ทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
- อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร และ
- เครื องจักรและอุปกรณ์
ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทได้ ตงค่
ั าเผือผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เป็ น จํานวนเงิน 12.7 ล้ านบาท และกลับรายการค่าเผือผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าเป็ นจํานวน 1.7 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทได้ จดจํ านอง/จํ า นํ าสินทรั พ ย์ จํานวนประมาณ 50,532 ล้ านบาท (2556:51,412 ล้านบาท)_
บริ ษัท_15,155_ล้ านบาท_(2556:16,051_ล้านบาท) เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสันและเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน หนังสือคําประกันเพือคําประกันไฟฟ้า จัดตังทําเนียบท่าเรื อและโรงพักสินค้ า ตามทีอธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 13
ในปี 2557 ผู้บริ หารทดสอบการด้ อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี ยูเค จํากัด ซึงแสดงให้ เห็นว่ามูลค่า
ตามบัญชีของบริ ษัทย่อยดังกล่าวครอบคลุมมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนซึงกําหนดจากมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์
สมมติฐานสําคัญทีใช้ ในการกําหนดมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์มีดงั นี
ระยะเวลา
5 ปี เพิมมูลค่าของทรัพย์สินเมือสินสุดปี สุดท้ าย
อัตราคิดลด
ร้ อยละ 10.5 ต่อปี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
2557

หนีสิน
2556

2557

2556

(พันบาท)
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2,045,142
(2,012,865)

1,662,963
(1,659,694)

(3,229,042)
2,012,865

(2,924,427)
1,659,694

32,277

3,269

(1,216,177)

(1,264,733)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
2557

หนีสิน
2556

2557

2556

(พันบาท)
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

-

-

(1,142,080)

(1,185,703)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี มีดงั นี
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที 1
มกราคม
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนสะสมทางภาษียกไป
ค่าเผือส่วนทุนภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
รวม
หนีĨสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

-

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

444
201
730
9,095
-

981
(425)
(201)
6,743
1,086
22,460

-

1,652,493
1,662,963

366,135
396,779

-

(149)
(2,907,500)
(14,874)
(1,904)
(2,924,427)

(405)
(365,726)
(750)
(366,881)

(514)
-

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลียน

-

ณ วันที 31
ธันวาคม
2557

981
19
7,473
9,667
22,460

(514)

(14,086)
(14,086)

2,004,542
2,045,142

48,180
48,180

14,086
14,086

(554)
(3,210,960)
(14,874)
(2,654)
(3,229,042)

บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ รับรู้ สินทรั พย์ภ าษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชีสําหรั บค่าเผื อส่วนทุน ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนด ของ
Capital Allowance Act 2001 ภายใต้ กฏหมายของสหราชอาณาจักร เป็ นจํานวนไม่เกินหนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทีมีอยู่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที 1
มกราคม
2556
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือส่วนทุนภายใต้ กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ
รวม
หนีĨสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ผลต่างจาก
อัตรา
แลกเปลียน

444
9
8,205

201
721
890

-

8,658

1,547,658
1,549,470

-

104,835
104,835

1,652,493
1,662,963

8,742
8,742

(112,661)
(112,661)

(149)
(2,907,500)
(14,874)
(1,904)
(2,924,427)

(91)
(3,181,802)
(14,874)
(2,922)
(3,199,689)

(58)
378,221
1,018
379,181

-

ณ วันที 31
ธันวาคม
2556

444
201
730
9,095

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที 1
มกราคม
2557
หนีĨสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

(1,170,829)
(14,874)
(1,185,703)

กําไรหรื อ
ขาดทุน

-

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)
43,623
43,623

ณ วันที 31
ธันวาคม
2557

(1,127,206)
(14,874)
(1,142,080)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที 1
มกราคม
2556
หนีĨสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

(1,162,973)
(14,874)
(1,177,847)

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

547

(8,403)
(8,403)

547

ณ วันที 31
ธันวาคม
2556

(1,170,829)
(14,874)
(1,185,703)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมิได้ รับรู้ ในงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัวคราว
- ยอดขาดทุนยกไป
หนีĨสินภาษีเงินได้
- ผลแตกต่างชัวคราว
สุทธิ

816,306
5,615,336

661,006
4,647,630

484,665
1,080,258

364,930
1,159,272

(4,544)
6,427,098

(9,968)
5,298,668

(4,544)
1,560,379

(9,968)
1,514,234

ขาดทุนทางภาษี ของบริ ษัทในประเทศไทยจะสินอายุในปี 2559-2560 ในขณะทีขาดทุนทางภาษี ของบริ ษัททีประเทศอังกฤษไม่มีการสินอายุ ผล
แตกต่างชัวคราวทีใช้ หกั ภาษี ทียังไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกับภาษี เงินได้ ปัจจุบนั นัน กลุ่มบริ ษัทยังมิได้ รับรู้ รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เนืองจากยังไม่มีความเป็ นได้ ค่ อ นข้ างแน่ว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี เพี ยงพอทีจะใช้ ประโยชน์ทางภาษี
ดังกล่าว

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หมายเหตุ

ส่ วนทีħไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนทีมีหลักประกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
รวมหนีสินทีมีดอกเบียไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสินทีมีดอกเบีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ส่ วนทีħหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
- ส่วนทีมีหลักประกัน
รวม
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกัน- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่วนทีมีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิน
หมุนเวียน – ส่วนทีมีหลักประกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าซือทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
รวมหนีสินทีมีดอกเบียระยะสัน

งบการเงินรวม
2557
2556

305,069
21,936,988
22,242,057

4

396,294

6,100,661

281,231
21,607,371
21,888,602

-

41,460

11,693,814
11,693,814

-

5,736,332

1,811,783

-

7,916,544
236

-

54,692

49,845

-

-

6,602
52,373,244

6,897
23,869,348

4,732
25,606,079

5,212
13,510,809

139,627
3,338
142,965
52,516,209

27,879,311
149
161,063
6,241
28,046,764
51,916,112

2,460
2,460
25,608,539

12,057,875
149
4,314
12,062,338
25,573,147

23,572,702
236

1,924,004

11,906,775
11,906,775
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รายงานประจำป 2557

หนีสินทีมีภาระดอกเบียซึงไม่รวมหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหนีสินตามสัญญาเช่าซือ แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที 31 ธันวาคม ได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
ครบกําหนดภายในหนึงปี
ครบกําหนดหลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
ครบกําหนดหลังจากห้ าปี
รวม

2556

52,311,950
52,311,950

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
23,812,605
25,601,347
18,766,351
9,113,109
51,692,065
25,601,347

13,505,597
8,303,259
3,754,766
25,563,622

หนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลักประกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึงเป็ นสินทรัพย์ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการ
ทีควบคุมร่ วมกัน
สินค้ าคงเหลือ
รวม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

50,531,530

(พันบาท)
51,411,732
15,155,123

16,050,520

28,201,121
8,798,274
87,530,925

24,527,929
12,454,903
88,394,564

27,481,792
8,978,731
52,511,043

27,481,792
6,402,029
49,038,944

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวทีสําคัญของกลุ่มบริ ษัทมีรายละเอียดดังนี
13.1

วงเงินกู้สําหรับบริษัท จํานวน 23,900 ล้ านบาท,สัญญาลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2554 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม
เงินกู้ยืมทีได้ รับ

ข้ อตกลงหลัก / เงือนไขอืน

ผู้ให้ ก้ ยู ืม ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

ข้ อตกลงหลัก

เงินกู้ ก วงเงิน 6,200 ล้ านบาท
y เงินกู้ยืมสกุลบาท ส่วนหนึงใช้ ในการซือโรงงานถลุง เหล็ก
และต้ นทุนในการจัดการบริ ษัท และวัตถุประสงค์เพื อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไป
y อัตราดอกเบียอิงกับ MLR และเงินกู้มีอายุ 7 ปี แต่ได้ รับ
การขยายระยะเวลาไปอีก 3 ปี
y จ่ายคืนเงินต้ นครังแรก 27 เดือน นับจากเดือนหลังจาก
เบิกเงินกู้ครังแรก (วันที 23 มีนาคม 2554)

1)
2)
3)

เงือนไขอืน

เงินกู้ ข วงเงิน 5,700 ล้ านบาท
1)
y เงิ น กู้ ยื ม สกุ ล บาท เพื อการชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม เดิ ม ของ 2)
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
y อัตราดอกเบียอิงกับ MLR และเงินกู้มีอายุ 7 ปี แต่ได้ รับ 3)
การขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี
y จ่ายคืนเงินต้ นครังแรก 3 เดือน นับจากเดือนหลังจาก
เบิกเงินกู้ครังแรก (วันที 16 มีนาคม 2554)
เงินกู้ ค วงเงิน 12,000 ล้ านบาท
y เงิ น กู้ ยื ม เพื อการชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม เดิ ม ของธนาคาร
พาณิ ชย์ หลายแห่ง วัตถุประสงค์เพือใช้ การดําเนินงาน
ทัวไปของบริ ษัท (เงินกู้ยืมระยะสันสูงสุด 2,000 ล้ าน
บาท)
y อัตราดอกเบียคํานวณจากอัตราขันตําของ MLR หรื อ
อัตราในตลาดเงินบวกส่วนเพิม

ต้ องดํารงอัตราส่วนหนีสินต่อทุน (รวม) ไม่เกิน 2:1 สําหรับ ปี 2554
และ 2555 (1.5:1 สําหรับปี ต่อไป)
ต้ องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีอย่างน้ อย 1.2:1
โดยคํานวณทุกไตรมาส ตังแต่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นต้ นไป
การจําหน่ายสินทรัพย์ ควบรวมและซือกิจการอืน และการจ่ายเงิน
ปั นผล

ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ทีกําหนดตามสัญญา
การรั กษาโครงสร้ างส่วนของผู้ถือ หุ้น และคงสภาพเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
หนัง สื อ คํ าประกัน เงิ น กู้โ ดย บริ ษั ท สหวิริ ย าสตี ล อิ น ดัส ตรี ยูเ ค
จํากัด ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับแก้ ไขเพิมเติมในไตรมาสทีสามปี
2556 การคําประกันได้ ขยายให้ รวมถึงภาระหนีทีเกิดขึนทังหมด
ของบริ ษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

13.2

210

วงเงินกู้สําหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวน,790,ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
เงินกู้ยืมทีได้ รับ

ผู้ให้ ก้ ยู ืม ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

ข้ อตกลงหลัก
ข้ อตกลงหลัก

เงินกู้ ก วงเงิน 250 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
1) ต้ องดํารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวต่อกําไรก่อนดอกเบีย
และภาษี เงินได้ (รวม) ไม่เกิน 2.5:1 สําหรับปี 2556 (2.0:1
y เงินกู้ยืมสกุลเหรี ยญสหรั ฐ เพื อใช้ ในการซือโรงงานถลุงเหล็ก
สําหรับปี ต่อไป)
และลงทุนใน Redcar Bulk Terminal Limited
y ชําระคืนภายใน 5 ปี ถึง 7 ปี แต่ได้ รับการขยายระยะเวลาไปอีก 2) ต้ องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี อย่างน้ อย
1.2:1 (สําหรับงวด 27 เดือน หลังจากเบิกวงเงินกู้_ก ครั งแรก
2 ปี จ่ายคืนเงินต้ นครังแรก 27 เดือน นับจากเดือนหลังจากเบิก
จนถึงวันครบกําหนด สําหรับ เงินกู้ ก)
เงินกู้ครังแรก (24 มีนาคม 2554)
3) ต้ องดํารงอัตราส่วนสินทรั พย์ หมุนเวียนต่อหนีสิน หมุนเวียน
อย่างน้ อย 1:1 ตังแต่วนั ที 31 ธันวาคม 2554 เป็ นต้ นไป
เงินกู้ ข วงเงิน 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
y เงินกู้ยืมสกุลเหรี ยญสหรัฐ เพือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนและต้ นทุน 4) การกํ า หนดให้ ผู้ ให้ ก้ ู ยื ม ต้ อ งให้ ค วามเห็ น ชอบในการขอ
อนุญาตในกรณีมีการควบรวมกิจการ การซือกิจการและการ
เริ มแรก
เปลียนแปลงในโครงสร้ างการซือหุ้น
y ชําระคืนภายใน 7 ปี แต่ได้ รับการขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี
จ่ายคืนเงินต้ นครังแรก 27 เดือนนับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้ 5) ค่าธรรมเนียมภาระผูกพันเงินกู้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงิน
และค่าธรรมเนียมอืนๆ เป็ นไปตามทีกําหนด
ก ครังแรก (24 มีนาคม 2554)
6) วงเงินทังหมดคําประกันโดยบริ ษัท
เงินกู้ ค วงเงิน 90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
7) เงินกู้ยืมหมุนเวียนทีได้ รับมาเพิมเติมในปี 2555 จํานวนเงิน 100
y เงินกู้ยืมสกุลเหรี ยญสหรัฐ เพือเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ คําประกันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ
y ชําระคืนภายใน 7 ปี สําหรับ ค.1 และ 4 ปี สําหรับ ค.2 แต่
บริ ษัท
ได้ รับการขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี จ่ายคืนเงินต้ นครังแรก 27 8) เงือนไขภายหลังของการแก้ ไขสัญญากู้ยืมนีคือการดําเนินการ
เดือนนับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้ ก ครังแรก (24 มีนาคม
ตามแผนการจั ดการสภาพคล่ อ งส่ วนเพิ มภายในวัน ที 30
2554)
มิถุนายน 2555 และบริ ษัทลงทุนเพิมในบริ ษั ท สหวิริ ยาสตี ล
อินดัสตรี ยูเค จํากัด จํานวนไม่น้อยกว่า 250 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
ต่อมาได้ รับการขยายเวลาวันจ่ายคืนเงินต้ นครังแรกทังของเงินกู้ ก
ภายในวันที 31 กรกฎาคม 2555
เงินกู้ ข และเงินกู้ ค ออกไปเป็ นเดือนธันวาคม 2557 และได้ รับการ
ขยายเวลาวันจ่ายคืนเงินต้ นอีกครังออกไปเป็ นเดือน มีนาคม 2558
เงินกู้ยืมหมุนเวียน 1 วงเงิน 200 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
y เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้ จ่ายเป็ นเงินทุนหมุนเวียนครั งแรกให้ กับ
การซือโรงงานถลุงเหล็ก เลตเตอร์ ออฟเครดิตของรายจ่ายฝ่ าย
ทุน ต้ นทุนเริ มแรก และวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานทัวไป
y จ่ายชําระเงินกู้เมือสินสุดงวดการจ่ายชําระดอกเบีย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
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ข้ อตกลงหลัก

เงินกู้ยืมหมุนเวียน 2 วงเงิน 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
y เงินกู้ยืมหมุนเวียนสําหรับการบริ หารงานทัวไป
y จ่ายชําระเงินกู้เมือสินสุดงวดการจ่ายชําระดอกเบีย
y เงิน กู้ยื มหมุน เวีย นนี มี อ ายุวงเงิน 6 เดื อ น นับจากเบิกเงิน กู้
ครั งแรก (30 เมษายน 2555) ต่อมาภายหลังได้ รั บการขยาย
ระยะเวลาต่อไปอีกจนถึงวันที 30 กันยายน 2558 และได้ รับการ
ขยายระยะเวลาไปอีก 2 ปี
อัตราดอกเบียของเงินกู้ยืมทังหมด คืออัตราดอกเบีย LIBOR บวก
ส่วนเพิม
13.3 เงินกู้ยืมทีมีดอกเบียอืนๆ ของกลุ่มบริษัท
นอกเหนือจากเงินกู้ยืมข้ างต้ น กลุ่มบริ ษัทมีหนีสินทีมีภาระดอกเบียส่วนทีมีหลักประกันดังนี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันของบริ ษัทคําประกันโดยการจํานําวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรู ปทีเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัทและ
สําหรับธนาคารทีให้ ก้ ยู ืมทังประเภทระยะสันและระยะยาวจะมีหลักประกันเพิมด้ วยการจดจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง เครื องจักร และ
การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริ ษัท ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืม บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขการดํารงอัตราส่วน
ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างทีมีอยู่แล้ ว และ/หรื อ
ทีจะเกิดขึนในอนาคตของบริ ษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันของบริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่อย คําประกันโดยการจํานองทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคําประกันโดยการจดจํานอง/จํานํา ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง เครื องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์
จากการเอาประกันภัย ทรั พ ย์ สินที ใช้ เป็ นหลัก ประกันให้ แ ก่ผ้ ูใ ห้ ก้ ู และสํ า หรั บธนาคารทีให้ ก้ ูยืม ทังประเภทระยะสันและระยะยาวยัง มี
หลักประกันเพิมในการจํานําวัตถุดบิ และสินค้ าสําเร็ จรู ปทีเป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัทด้ วย ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืมนีบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไข
บางประการตามที ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ
จํากัด และบริ ษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัดตามอัตราทีระบุในสัญญา การจํากัดจํานวนเงินปั นผลทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี การ
ห้ ามบริ ษัทนําหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยทีถืออยู่เป็ นเงินลงทุนไปจํานําหรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใดๆ เป็ นต้ น ต่อมาในระหว่างไตรมาสทีสามปี
2556 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จ่ายชําระครบจํานวนแล้ ว บริ ษัทจึงไม่ต้องดํารงการปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุใน
สัญญาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ทีใช้ คาประกั
ํ
นกับทางธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินสินเชือซึงยังมิได้ เบิกใช้ เป็ นจํานวนเงินรวม 813 ล้ านบาท และบริ ษัทมีวงเงินสินเชือซึงยังมิได้ เบิก
ใช้ เป็ นจํานวนเงินรวม 8 ล้ านบาท (2556: สําหรับกลุ่มบริ ษทั มี 354 ล้านบาท และ สําหรับบริ ษทั มี 201 ล้านบาท)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินและไม่ได้ จ่ายชําระเงิน
ต้ นทีถึงกําหนดชําระจํานวน 136 ล้ านบาท ทังนีการไม่ปฏิบตั ติ ามในเรื องนีได้ รับการผ่อนผันแล้ วในปี 2556
ในระหว่างไตรมาสที 4 ปี 2557 บริ ษัท และบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน ซึงบริ ษัทได้ รับการผ่อน
ผันจากการไม่ปฏิบตั ิตามเรื องนีแล้ วในปี 2557 นอกจากนีบริ ษัทไม่ได้ จ่ายชําระคืน เงินต้ นทีถึงกําหนดจ่ายชําระกับธนาคารของงวดเดือนธันวาคม
2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 56 ล้ านบาท และบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไม่ได้ จ่ายชําระเงินต้ นและดอกเบียทีถึงกําหนดชําระกับธนาคาร
ใน 2557 จํานวนเงินรวม 9.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็ตามบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ รับการผ่อนผันเลือนการจ่ายชําระในส่วน
เงินต้ นออกไปแล้ วในเดือนธันวาคม 2557 ซึงต่อมาในภายหลังในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัดได้ ชําระดอกเบีย
จํานวนเงินรวม 5.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการไม่ปฏิบตั ติ ามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ตา่ งๆ ก็ได้ รับการผ่อนผันแล้ วทังหมด
อย่างไรก็ตาม เนืองจากมีความล่าช้ าในการได้ รับการผ่อนผันจากธนาคาร ณ วันทีในงบการเงินทําให้ เ งินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จํานวน 23,573 ล้ านบาท และ 7,917 ล้ านบาท ได้ รับการจัดประเภทเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสินหมุนเวียนในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ
เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไม่ ต้องปรับปรุง
ณ วันทีออกงบการเงินของกลุ่มบริ ษัท กลุ่มบริ ษัท และบริ ษัทได้ รับการผ่อนผันจากธนาคารแล้ วทังหมด หากได้ มีการปรับปรุ งรายการเงินกู้ยืม
จํานวน 23,573 ล้ านบาท และ 7,917 ล้ านบาท ตามลําดับ ให้ เป็ นหนีสินไม่หมุนเวียนตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวทีมีอยู่ จะมีผลทําให้
หนีสินหมุนเวียนลดลงจํานวน 23,573_ล้ านบาท และ 7,917 ล้ านบาท และหนีสินไม่หมุนเวียนเพิมขึนจํานวน 23,573 ล้ านบาท และ 7,917
ล้ านบาท ตามลําดับ
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน(บางส่ วน)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิน
หมุนเวียน
หัก กลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภท
เป็ นหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน(บางส่ วน)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม กลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวทีจัด
ประเภทเป็ นหนีสินหมุนเวียน

6,100,661

1,924,004

5,736,332

1,811,783

23,572,702

-

7,916,544

-

(23,572,702)
6,100,661

1,924,004

(7,916,544)
5,736,332

1,811,783

-

27,879,311

-

12,057,876

23,572,702

-

7,916,544

-

23,572,702

27,879,311

7,916,544

12,057,876
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รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดงั นี
งบการเงินรวม
2557
ณ วันที 1 มกราคม
เงินกู้ยืมระยะสันซึงได้ รับการ
ปรับปรุ งตารางจ่ายชําระใหม่
กู้ยืมเพิม
จ่ายชําระคืน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
ผลต่างจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม

29,803,314

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

(พันบาท)
24,988,577
13,869,659

10,272,141

(235,523)
32,785

4,486,370
156,806
(964,170)
77,703

(229,523)
12,740

4,486,370
(905,734)
16,882

72,787
29,673,363

1,058,028
29,803,314

13,652,876

13,869,659

วันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทได้ ออกหนังสือให้ การสนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ อย่าง
น้ อยใน 12 เดือน นับจากวันทีได้ รับอนุมตั ิ โดยเป็ นไปตามข้ อกําหนดทัวไปของงบการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงินและสัญญาเช่ าซือ
กลุ่มบริ ษัทมีเครื องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึงได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซือ ณ วันที 31 ธันวาคม มีรายละเอียด
ดังนี
งบการเงินรวม
2557
มูลค่า
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขันตําทีต้ อง
จ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึงปี
แต่ไม่เกินห้ าปี
รวม

ดอกเบีย

70,905

9,611

150,397
221,302

7,432
17,043

2556
มูลค่า
มูลค่าอนาคต
ปั จจุบนั ของ
ของจํานวน
จํานวนเงินขัน
เงินขันตําที
ตําทีต้ องจ่าย
ต้ องจ่าย
(พันบาท)
61,294
68,282
142,965
204,259

178,834
247,116

ดอกเบีย

มูลค่า
ปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขันตําทีต้ องจ่าย

11,540

56,742

11,530
23,070

167,304
224,046
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
มูลค่า
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขันตําทีต้ อง
จ่าย
ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึงปี
แต่ไม่เกินห้ าปี
รวม

2556
มูลค่า
มูลค่าอนาคต
ปั จจุบนั ของ
ของจํานวน
จํานวนเงินขัน
เงินขันตําที
ตําทีต้ องจ่าย
ต้ องจ่าย
(พันบาท)
4,732
5,637

ดอกเบีย

5,118

386

2,695
7,813

235
621

2,460
7,192

ดอกเบีย

4,629
10,266

มูลค่า
ปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิน
ขันตําทีต้ องจ่าย

425

5,212

315
740

4,314
9,526

กลุ่มบริ ษัทได้ ทําสัญญาขาย และเช่ากลับคืนสําหรั บเครื องจักรและอุปกรณ์ กับบริ ษัทแห่งหนึงในปี 2557 โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี
ทังนี บริ ษัทได้ วางเงินมัดจํ าแก่ผ้ ูให้ เช่าเป็ นจํานวนเงิน 7.8 ล้ านบาท เครื องจักรและอุปกรณ์ ดังกล่าวมี มูลค่าตามบัญ ชีสุทธิ ณ วันที 31
ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 4.6 ล้ านบาท และมีส่วนเกินจากการขายเป็ นจํานวนเงิน 33.7 ล้ านบาท ส่วนเกินจํานวนนีบันทึกเป็ นรายการรอ
ตัดบัญชี ซึงแสดงสุทธิภายใต้ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และบันทึกรายการตัดจําหน่ ายส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเสือมราคาของเครื องจักรและ
อุปกรณ์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
เงินฝากประจําของบริ ษัทย่อยแห่งหนึงจํานวน 21.3 ล้ านบาท ได้ นําไปคําประกันวงเงินสินเชือทีได้ รับจากสถาบันการเงิน
ยอดหนีสินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
รวม

26,070,863
26,445,346
52,516,209

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
25,921,668
25,608,539
25,994,444
51,916,112
25,608,539

25,573,147
25,573,147

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เจ้ าหนีการค้ า
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งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

4

860,013
9,991,777
10,851,790

3,586,261
9,027,989
12,614,250

2,086,405
6,148,671
8,235,076

3,178,138
5,664,494
8,842,632

ยอดเจ้ าหนีการค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิง
สกุลเงินยูโร
อืนๆ
รวม

461,132
7,093,072
3,197,668
99,627
291
10,851,790

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
417,518
519,054
8,913,247
7,689,702
3,105,955
174,305
26,054
3,225
266
12,614,250
8,235,076

472,750
8,306,010
406
60,270
3,196
8,842,632

สินค้ าคงเหลือภายใต้ สัญญาซือขายและการส่ งมอบกรรมสิทธิสินค้ าและการบริหาร
(Collateral Management Agreement)
บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือสินค้ าคงเหลือภายใต้ สัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ สินค้ าและการบริ หารกับบริ ษัทสองแห่งในประเทศ
สิงคโปร์ และญีปุ่ นภายใต้ เงือนไขของสัญญาบริ ษัทจะต้ องชําระเงินมัดจําบางส่วน และจะชําระเงินเต็มจํานวนเมือมีการเบิกสินค้ าจากบริ ษัท
ตัวแทนบริ ษัทยังคงเหลือความเสียงและผลตอบแทนทังหมดหรื อบางส่วนทีมีสาระสําคัญเกียวกับสินค้ า ทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว สินค้ า
คงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริ หารจัดการ ภายใต้ การดูแลของบริ ษัทตัวแทนทีได้ รับมอบหมายหน้ าทีจากบริ ษัทผู้ขาย บริ ษัทบันทึกรายการซือใน
บัญชีสินค้ าคงเหลือภายใต้ สญ
ั ญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้ าและการบริ หาร และเจ้ าหนีการค้ าภายใต้ สญ
ั ญาซือขายและการส่ง
มอบกรรมสิทธิสินค้ าและการบริ หารแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษัทผู้ขายได้ ขายสินค้ าโดยรวมมูลค่าของดอกเบีย ค่าใช้ จ่ายบริ หาร
จัดการและต้ นทุนสินค้ าทีแปรผันไปตามการเคลือนไหวของราคาตลาด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ต้ นทุนทางการเงินจากการใช้ วงเงิน
ดังกล่าวมีจํานวน 22.8 ล้ านบาท (2556:36.8 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เงินชดเชยตามกฎหมาย
กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ ผล
ประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคมแสดงดังตารางได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู้ ในระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

161,648
(4,180)
24,453
13,388
195,309

149,106
(6,967)
19,509
161,648

115,725
(2,576)
17,675

107,633
(5,783)
13,875

15,960

-

146,784

115,725

ค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

17,182
7,271
24,453

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
14,306
12,220
5,203
5,455
19,509
17,675

10,067
3,808
13,875

ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นรับรู้ ในรายการต่อไปนีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2557
2556
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวม

13,973
740
9,740
24,453

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
11,441
8,426
679
504
7,389
8,745
19,509
17,675

7,099
637
6,139
13,875
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ อสมมุตหิ ลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก)
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

4.3
5.5 - 8.0

3.5
5.5 - 6.5

4.3
5.5 - 8.0

3.5
5.5

ข้ อสมมุตเิ กียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้ อมูลทางสถิตทิ ีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
17

หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

รายการเคลือนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 มกราคม
2557
ส่วนของหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (เลขที 1/2555)
หัก ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ
ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ

ใช้ สิทธิ
ตัดจําหน่าย
แปลงสภาพ
สําหรับปี
(พันบาท)

279
279
(25)
(105)
149

-

-

25

-

-

87
87

ซือคืน
และยกเลิก

ณ วันที
31 ธันวาคม
2557

-

-

279
279
(25)
(18)
236

-

-

25
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 มกราคม
2556
ส่วนของหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
- บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล
โฮลดิงส์ จํากัด (เลขที 1/2555)
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย (เลขที 1/2555)
หัก ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
สุทธิ
ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ

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

ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ

-

ใช้ สิทธิ
ตัดจําหน่าย
แปลงสภาพ
สําหรับปี
(พันบาท)

1
1
-

-

ซือคืน
และยกเลิก

(1,492,000)
(5,126)
(1,497,126)
179,293
272
(1,317,561)
(179,293)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2556

279
279
(25)
(105)
149
25

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จํานวนไม่เกิน 2,250 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี
การเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพต่อผูถ้ ือหุน้ เดิ มของบริ ษทั
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนเงินไม่เกิน 1,650 ล้ านบาท ในอัตราจัดสรร 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ เศษของหุ้นกู้แปลง
สภาพปั ดขึนเป็ น 1 หน่วย

-

หุ้นกู้แปลงสภาพมี
-

มูลค่าทีตราไว้ และราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบียร้ อยละ 3 ต่อปี (กําหนดชําระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน) ใช้
สิทธิแปลงสภาพได้ ทกุ ไตรมาสโดยมีระยะเวลาการใช้ สิทธิจากวันที 30 ธันวาคม 2554 ถึง 3 ปี นับจากวันทีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวันที 26 เมษายน 2555 ได้ มีมติให้ เลือนการใช้ สิทธิครั งแรกจากวันที 30 ธันวาคม 2554 เป็ น 30
มิถนุ ายน 2555)

-

ราคาแปลงสภาพไม่ตํากว่าราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ณ ช่วงเสนอขายบวกด้ วยส่วนเพิมร้ อยละ 10 โดย
อาจปรับเพิมขึนลดลงตามอัตราและวิธีทีกําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ

-

การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วยหุ้นสามัญแทนการชําระด้ วยเงินสด ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องแปลงสภาพทีราคาแปลงสภาพ ณ วัน
ครบกําหนดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพ หาก ณ วันครบกําหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทมีราคาเกินกว่าร้ อยละ 110 ของราคา
แปลงสภาพ

- ราคาแปลงสภาพอยู่ที 1 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ถ้ าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนอืนโดย
-

อายุห้ ุน กู้ (ไม่เ กิน 5 ปี ) อัต ราดอกเบี ย (ไม่เ กิน ร้ อยละ 5 ต่อ ปี ) ทังนี มูล ค่า ที ตราไว้ ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ และ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัท

เมือวันที 23 พฤษภาคม 2555 บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลขที 1/2555 ครบกําหนดในปี 2558) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,650 ล้ านบาท และเมือวันที 5 มิถนุ ายน 2555 บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (เลขที 2/2555 ครบกําหนด
ในปี 2560) ให้ กบั ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทังนีบริ ษัทได้ ดําเนินการนําเงินจํานวนรวม 2,250 ล้ านบาท ทีได้ รับจาการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวไปลงทุนเพิมเติมในการซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอันดัสตรี ยูเ ค จํากัด
เมือวันที 29 มิถนุ ายน 2555 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที 1/2555 จํานวนสองรายได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นจํานวนรวม
152,595 หน่วย เป็ นจํานวนเงินทังสิน 152.60 ล้ านบาท โดยต่อมาได้ รับการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทแล้ วในเดือนกรกฎาคม
2555 และบริ ษัทได้ จดทะเบียนการเพิมของทุนชําระแล้ วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 4 กรกฎาคม 2555
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือวันที 11 ตุลาคม 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการซือคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อมาภายหลังเมือวันที 24
ธันวาคม 2555 บริ ษัทได้ ทําการซือคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจาก Vanomet AG ซึงเป็ น บริ ษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 600,000
หน่วย ทีราคา 835.94 บาทต่อหน่วย เป็ นจํานวนเงิน 501.6 ล้ านบาท กําไรจากการซือคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (เท่ากับผลต่างระหว่าง
ราคาซือคืนกับมูลค่าคงเหลือ) เป็ นจํานวนเงิน 98.1 ล้ านบาท ได้ ถูกแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็ นทุนทีได้ รับ
จากผู้ถือหุ้น
เมือวันที 18 กรกฏาคม 2556 บริ ษัทได้ ทําการซือคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจาก บริ ษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด ซึงเป็ นหนึง
ในผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 1,492,000 หน่วย ในราคาซือคืนสุทธิ 820 บาทต่อหน่วย เป็ นจํานวนเงิน 1,223.5 ล้ านบาท กําไรจากการซือคืน
และยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (เท่ากับผลต่างระหว่างราคาซือคืนกับมูลค่าคงเหลือ) เป็ นจํานวนเงิน 268.1 ล้ านบาท ได้ ถูกแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็ นทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้น
ต่อมาเมือวันที 16 สิงหาคม 2556 วันที 6 กันยายน 2556 วันที 4 ตุลาคม 2556 และวันที 21 ตุลาคม 2556 บริ ษัทได้ ทําการซือคืนและยกเลิก
หุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จํานวนรวม 5,126 หน่วย ในราคาซือคืน 1,000 บาทต่อหน่วย เป็ นจํานวนเงินทังสิน 5.1 ล้ านบาท ซึง
ไม่มีกําไร(ขาดทุน)จากการซือคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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ทุนเรือนหุ้น
2557

2556

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน
จํานวนหุ้น
(พันหุน้ / พันบาท)

จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

39,867,779

39,867,779

39,867,779

39,867,779

1

39,867,779

39,867,779

39,867,779

39,867,779

ทุนทĘħออกและชําระแล้ ว
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

32,166,258
-

32,166,258
-

27,080,630
5,085,628

27,080,630
5,085,628

1

32,166,258

32,166,258

32,166,258

32,166,258

32,166,258
-

5,678,076
-

27,080,630
5,085,628

4,050,175
1,627,901

32,166,258

5,678,076

32,166,258

5,678,076

ส่ วนตħĖกว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ณ วันที 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
การออกหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทหลายครังโดยสรุ ปได้ ดงั นี
x

เมือวันที 8 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 350,705,883 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ
0.68 บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจํานวน 238.5 ล้ าน บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ 2556

x

เมือวันที 23 และ 31 พฤษภาคม 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 665,058,825 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.68 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจํานวน 452.2 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมือวันที 3 มิถนุ ายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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x

เมือวันที 21 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 91,852,942 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68
บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจํานวน 62.5 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับกระทรวง
พาณิชย์เมือวันที 4 กรกฎาคม 2556

x

เมือวันที 18 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 1,872,948,530 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ
0.68 บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจํานวน 1,273.6 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับ
กระทรวงพาณิชย์เมือวันที 18 กรกฎาคม 2556

x

เมือวันที 25 ถึง 30 กันยายน 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 544,588,233 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.68 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจํานวน 370.3 ล้ านบาท

x

ในระหว่างวันที 1 ถึง 3 ตุลาคม 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 351,470,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ
0.68 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจํานวน 239 ล้ านบาท การออกหุ้น
สามัญทีเกิดขึนในระหว่างวันที 25 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2556 บริ ษัทได้ รวมจดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 4
ตุลาคม 2556 เป็ นจํานวนรวม 896,058,820 หุ้น และได้ รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญจํานวนรวม 609.3 ล้ านบาท

x

ในระหว่างวันที 4 ถึง 10 ตุลาคม 2556 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญจํานวน 1,209,002,894 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 0.68 บาท ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมเป็ นเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังกล่าวจํานวน 822.1 ล้ านบาท ทังนี
บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 11 ตุลาคม 2556

บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนรวม 5,085,627,894 หุ้น (มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และได้ รับเงินค่าหุ้นรวม 3,458.2 ล้ านบาท ใน
ระหว่างปี 2556
19

สํารอง

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่า สํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือ หุ้น ประกอบด้ วยผลต่างการแปลงค่าทังหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ผลต่างจากการเปลี ยนแปลงในการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผลรวมของการเปลียนแปลงสุทธิของการตี
ราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีแสดงในงบการเงินด้ วยการตีราคาใหม่จนกระทังมีการขายหรื อจําหน่าย
การเคลื อนไหวในทุนสํารอง
การเคลือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
20

ส่ วนงานดําเนินงาน

กลุ่มบริ ษัทมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้ างล่าง ซึงเป็ นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริ ษัท หน่วยงานธุรกิจทีสําคัญนีผลิต
สินค้ าและให้ บริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ผู้มี
อํานาจตัดสินใจสูงสุด ด้ านการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้ อยทุกไตรมาส การ
ดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริ ษัทโดยสรุ ปมีดงั นี
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษัทเสนอส่วนงานธุรกิจทีสําคัญ ดังนี
ส่วนงาน 1
การผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ส่วนงาน 2
การบริ การซ่อมบํารุ ง
ส่วนงาน 3
การบริ การท่าเรื อนําลึก
ส่วนงาน 4
โรงงานผลิต Coke และโรงงานถลุงเหล็ก
ข้ อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานได้ รวมอยู่ดงั ข้ างล่างนี ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้ กําไรก่อนภาษี เงินได้ ของส่วนงาน ซึง
นําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท ผู้บริ หารเชือว่าการใช้
กําไรก่อนภาษี เงินได้ ในการวัดผลการดําเนินงานนันเป็ นข้ อมูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้ องกับ
กิจการอืนทีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

-

รายได้ ระหว่างส่วนงาน

(443,928)

66,304,357

ก่อนหักภาษี ทีรายงาน

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ทีรายงาน

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

32,381,575

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก

68,164,420

222,188

-

45,598,513

477,137

(143,621)

252,276

550,655

567,038

60,685

422,278

487,431

2556

2557

2557

2556

การบริการซ่ อมบํารุ ง

การผลิตเหล็กแผ่ นรี ดร้ อน

ข้ อมูลเกียวกับส่ วนงานทีรายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2,109,539

72,536

139,638

143,531

2557

2,052,424

162,995

224,517

169,367

2556

การบริการท่ าเรื อนําลึก

42,025,093

(4,395,839)

14,608,493

32,200,494

(พันบาท)

2557

44,944,485

(33,622,861)

18,574

(15,000,407)

26,126,582
(9,184,103)

-

2557

(31,002,182)

(151,960)

(26,773,377)

-

2556

ตัดรายการบัญชีระหว่ างกัน

19,131,619

2556

โรงงานถลุงเหล็ก

ผลิต Coke และ

77,293,265

(4,892,278)

-

65,276,255

2557

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
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รวม

84,726,185

(8,890,195)

-

65,386,930

2556
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ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2557
2556

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

139,668
3,569
1,814
15
145,066

พนักงานอืħน
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
เงินชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

123,759
6,736
2,623
33
133,151

งบการเงินรวม
2557
2556

รวม

227

รายงานประจำป 2557

58,610
2,850
1,700
12
63,172

52,237
2,783
1,669
21
56,710

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

5,087,501
35,852
19,898
2,726
5,145,977

4,084,981
321,976
14,134
2,719
4,423,810

538,368
25,847
14,204
1,759
580,178

520,619
24,726
10,353
1,831
557,529

5,291,043

4,556,961

643,350

614,239

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

228

โครงการสมทบเงิ นทีกํ าหนดไว้
กลุ่มบริ ษัทได้ จัดตังกองทุนสํ ารองเลียงชีพสําหรั บพนักงานของกลุ่มบริ ษัทบนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 5 ถึง อัตราร้ อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษัทจ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 5
ถึง อัตราร้ อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพตามข้ อกําหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนทีได้ รับอนุญาต
โครงการสมทบเงิ นทีกํ าหนดไว้ของ บริ ษทั สหวิ ริยาสตีลอิ นดัสตรี ยูเค จํากัด
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้ จดั ตังกองทุนเงินบํานาญสําหรับพนักงานของบริ ษัทบนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ถึง อัตราร้ อยละ 6 ของเงินเดือนทุกเดือน (ขึนอยู่กบั อายุและระยะเวลา
ในการทํางาน) และบริ ษัทย่อยจ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 6 ถึง อัตราร้ อยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน (ขึนอยู่กับอายุและ
ระยะเวลาในการทํางาน) กองทุนเงินบํานาญนีได้ จดั การกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนทีได้ รับอนุญาตตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทีดูแลการ
ให้ บริ การด้ านการเงิน
24 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2557
2556
การเปลียนแปลงในสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าแรง ค่าจ้ างเหมาภายนอก
ค่านํามันเชือเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมบํารุ ง
ค่าขนส่ง
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
ค่าธรรมเนียมบริ การ
ค่าใช้ จ่ายขันตําทีต้ องจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อืนๆ
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

(80,611)
43,479,521
5,145,977
4,257,926
3,380,931
2,429,373
2,330,610
1,644,782
465,286
41,357
41,016
42,110
16,264
4,155,697

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
1,456,886
755,387
6,676
47,716,439
27,081,389
40,433,582
4,423,932
580,178
557,530
3,723,371
2,666,861
736,870
954,651
2,430,044
466,395
650,048
2,619,673
246,887
375,530
1,417,734
269,652
294,300
(155,156)
454,151
(90,168)
676,334
12,247
29,341
28,898
33,190
34,157
37,203
20,876
16,264
19,849
4,354,171
469,965
482,344

67,350,239

71,380,063

31,159,778

43,747,840

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
งบการเงินรวม

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
การตีราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสือมราคาของส่วนเกินทุนจาก
การตีราคา
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

ก่อนภาษีเงินได้

2557
รายได้
(ค่าใช้ จา่ ย)
ภาษีเงินได้

(37,582)
-

-

(37,582)
-

370,537
324,593

(64,919)

370,537
259,674

(237,112)

48,402

(188,710)

(360,965)

73,661

(287,304)

(13,388)
(288,082)

(514)
47,888

(13,902)
(240,194)

334,165

8,742

342,907

สุทธิจาก
ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)

2556
รายได้
(ค่าใช้ จา่ ย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

รายได้

รายได้

ก่อนภาษี

(ค่าใช้ จา่ ย)

สุทธิจาก

ก่อนภาษี

(ค่าใช้ จา่ ย)

สุทธิจาก

เงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

เงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

(พันบาท)
การตีราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

ตีราคา
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

(214,990)

43,623

(15,960)

รวม

(230,950)

-

379,295

(75,189)

304,106

(171,367)

(333,932)

66,786

(267,146)

-

(15,960)

-

-

-

43,623

(187,327)

45,363

(8,403)

36,960

ค่าเสือมราคาของส่วนเกินทุนจากการ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้ จริง
งบการเงินรวม
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(พันบาท)
(4,892,278)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสําหรับกิจการ
ในต่างประเทศ
รายได้ ทีไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
การใช้ ขาดทุนทางภาษี ทีเดิมไม่ได้ บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ทีไม่รับรู้ เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ ทีไม่ได้ บนั ทึกระหว่างปี
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกตําไป
ผลกระทบจากค่าเผือส่วนทุนภายใต้ กฎหมายของ
สหราชอาณาจักร
อืนๆ
รวม

2556
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(พันบาท)
(8,890,195)

20

(978,456)

20

(1,778,039)

1
3
(1)
2

(29,558)
(169,738)
40,942
(79,014)

3
1
(1)
2

(270,640)
(68,543)
90,500
(219,137)

(21)
(3)
-

1,046,720
160,724
-

(20)
1
(2)

1,766,795
(63,498)
170,933

-

(17,066)

17
-

(1,547,658)
12,150

1

(25,446)

21

(1,907,137)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ ทีไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
การใช้ ขาดทุนทางภาษี ทีเดิมไม่ได้ บนั ทึก
ผลขาดทุนปี ปั จจุบนั ทีไม่รับรู้ เป็ นสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินทีไม่ได้ บนั ทึกระหว่างปี
รวม

2556
(พันบาท)
(346,270)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20
5
(12)
23

(69,254)
(16,900)
40,009
(79,014)

20
(12)
7

(36)

125,159

16
(31)
-

-

-

-

(พันบาท)
209,445
41,889
(25,854)
14,845
34,090
(65,517)
(547)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำป 2557
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การลดอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที 21 ธันวาคม 2554
ให้ ลดอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้ อยละ 30
เหลืออัตราร้ อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสอง
รอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ 2557) ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลร้ อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558
กลุ่มบริ ษัทใช้ อตั ราภาษี เงินได้ ทีลดลงเหลือร้ อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ตามคําชีแจงของสภาวิชาชีพบัญชีทีออกในปี 2555
27

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุน อนุมัติ ใ ห้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลายประการในฐานะผู้ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุน ตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกียวกับ (1) ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเคลือบนํามัน (2) บริ การขนถ่ายสินค้ า
สําหรับเรื อเดินทะเล (3) บริ การเรื อกําลังสูง (4) ผลิตเครื องจักรและอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ชินส่วนเครื องจักรกล การซ่อมแซมและ
ปรับปรุ งอุปกรณ์เครื องจักรอุตสาหกรรม และโครงสร้ างโลหะสําหรับงานอุตสาหกรรม
ซึงพอสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี
(ก) ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักรทีได้ รับอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุทีจําเป็ นทีนําเข้ ามา
(ค) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อน และเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
เคลือบนํามันรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้ านตัน ต่อปี เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วันทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน (วันที 13
พฤษภาคม 2547)
(ง) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน (14 พฤศจิกายน
2549) ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลทีได้ รับยกเว้ นดังกล่าวมีจํานวนไม่เกิน 1,146 ล้ านบาท ทังนี จะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแท้ จริ งในวันเปิ ดดําเนินการตามโครงการทีได้ รับการส่งเสริ มและได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื องจักร
ตามทีคณะกรรมการอนุมตั ิ
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(จ) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน (วันที 4 กรกฎาคม 2555)
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลทีได้ รับการยกเว้ นดังกล่าวมีจํานวนไม่เกิน 300 ล้ านบาท ทังนี จะปรั บเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า
ทีดินและทุนหมุนเวียนทีแท้ จริ งในการเปิ ดดําเนินงานตามโครงการทีได้ รับการส่งเสริ ม
(ฉ) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุทธิ ทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน ภาษี เงินได้ นิติบุคคลที
ได้ รับการยกเว้ นดังกล่าวมีจํานวนไม่เกิน 167 ล้ านบาท ทังนีจะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนที
แท้ จริ งในวันเปิ ดดําเนินการตามโครงการทีได้ รับการส่งเสริ ม
เนืองจากเป็ นกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ามเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีระบุไว้ ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
รายได้ ทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและทีไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
กิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ ม

2557
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม

กิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ ม

รวม

2556
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม

รวม

(พันบาท)
ขายและบริ การ
ต่างประเทศ
ขายและบริ การ
ในประเทศ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน
รวมรายได้

-

47,065,610

47,065,610

-

44,864,338

44,864,338

169,517

33,041,535

33,211,052

272,981

47,022,989

47,295,970

(107,692)
61,825

(14,892,715)
65,214,430

(15,000,407)
65,276,255

(201,427)
71,554

(26,571,951)
65,315,376

(26,773,378)
65,386,930

2556
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ ม

2557
กิจการทีไม่ได้ รับ
การส่งเสริ ม

รวม

กิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ ม
(พันบาท)

ขายต่างประเทศ

-

217,374

217,374

-

613,639

613,639

ขายและบริ การ
ในประเทศ
รวมรายได้

-

32,164,201
32,381,575

32,164,201
32,381,575

-

44,984,874
45,598,513

44,984,874
45,598,513
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กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน/ปรับลด

ขาดทุน ต่ อ หุ้น ขันพื นฐาน/ปรั บ ลดสํ า หรั บ แต่ ล ะปี สิ นสุ ด วัน ที _31_ธั น วาคม_2557_และ_2556_คํ า นวณจากขาดทุน สํ า หรั บ ปี ที เป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทและจํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ วระหว่างปี แต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก แสดงการคํานวณ
ดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
(พันบาท/พันหุ้น)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญทีออก ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 11 กุมภาพันธ์ 2556
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 3 มิถนุ ายน 2556
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 4 กรกฎาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 18 กรกฎาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 4 ตุลาคม 2556
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่าย
วันที 11 ตุลาคม 2556
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย
ถ่ วงนําหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

(4,903,027)
32,166,258

(7,052,530)
27,080,630

(346,270)
32,166,258

210,003
27,080,630

-

311,312

-

311,312

-

386,281

-

386,281

-

45,549

-

45,549

-

856,938

-

856,938

-

218,491

-

218,491

-

271,612

-

271,612

32,166,258
(0.15)

29,170,813
(0.24)

32,166,258
(0.01)

29,170,813
0.01
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กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท และจํานวนหุ้น
ทีออกจําหน่ายแล้ วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักหลังจากทีได้ ปรับปรุ งผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขันพืนฐาน)
ผลกระทบหลังภาษี จากดอกเบียของหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก (ขันพืนฐาน)
ผลกระทบจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท/พันหุ้น)
210,003
5
210,008
29,170,813
279
29,171,092
0.01

หุ้นทีเพิมขึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพไม่ถกู นํามารวมในการคํานวณจํานวนต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินรวมและงบการเงินของ
บริ ษัทสําหรับปี 2557 ทีมีผลการดําเนินงานขาดทุน เนืองจากตัวเลขทีใช้ ในการบ่งชี (ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนืองทีเป็ นของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริ ษัทใหญ่หลังปรับด้ วยดอกเบียจ่ายในการออกหุ้นกู้) เป็ นลบ (เป็ นขาดทุนไม่ใช่กําไร)
29

เครืองมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษัทมีความเสียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และจาก
ั ญา กลุ่มบริ ษัทไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือทางการทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือการเก็ง
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
กําไรหรื อการค้ า
การจัดการความเสียงเป็ นส่วนทีสําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท กลุ่มบริ ษัทมีระบบในการควบคุมให้ มีความสมดุลของระดับความเสียงให้
เป็ นทียอมรั บได้ โดยพิ จารณาระหว่า งต้ น ทุ น ทีเกิ ดจากความเสี ยงและต้ นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ ายบริ ห ารได้ มี การควบคุม
กระบวนการการจัดการความเสียงของกลุ่มบริ ษัทอย่างต่อเนืองเพือให้ มนใจว่
ั ามีความสมดุลระหว่างความเสียงและการควบคุมความเสียง
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การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน เจ้ าหนีและความเชือมันของตลาดและก่อให้ เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้ มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึงกลุ่มบริ ษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของเจ้ าของรวม ซึงไม่รวมส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นสามัญ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย หมายถึงความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบียในตลาด ซึงส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษัท เนืองจากดอกเบียของหลักทรั พย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที
กลุ่มบริ ษัทมีความเสียงด้ านอัตราดอกเบียทีเกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13) กลุ่มบริ ษัทได้ ลดความเสียงดังกล่าวโดย
ทําให้ แน่ใจว่าดอกเบียทีเกิดจากหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที และใช้ เครื องมือทางการเงินทีเป็ น ตราสาร
อนุพนั ธ์ซงส่
ึ วนใหญ่เป็ นสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย เพือใช้ ในการจัดการความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบียทีเกิดจาก
หลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารหนีและเงินกู้ยืมเป็ นการเฉพาะ
อัตราดอกเบียทีแท้ จริ งของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที 31 ธันวาคม และระยะทีครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่มี
ดังนี
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย
หลังจาก 1 ปี
ทีแท้ จริ ง
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี )
(พันบาท)
ปี 2557
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
187,476
187,476
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
3.35 - 7.85 21,917,566
- ส่วนทีมีหลักประกัน
21,917,566
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
137,015
137,015
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
8.50
396,294
396,294
เกียวข้ องกัน-ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
4.49 - 7.33
6,100,661
6,100,661
เงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิน
หมุนเวียน
4.49 - 7.33 23,572,702
23,572,702
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
3.00
236
236
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
6.50 – 15.00
54,692
54,692
หนีสินตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
0.39 - 7.50
6,602
6,602
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อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้อยละต่อปี )
ไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
รวม

ปี 2556
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
รวม

6.50 - 15.00
0.39 - 7.50

52,373,244

อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้อยละต่อปี )

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
139,627
3,338
142,965

-

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
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รวม

139,627
3,338
52,516,209

รวม

281,231
4.00 – 7.38 21,607,371

-

-

281,231
21,607,371

4.24 – 7.40

1,924,004

-

-

1,924,004

7.56

49,845

-

-

49,845

4.76

6,896

-

-

6,896

18,766,202
149
161,063
6,242
18,933,656

9,113,109
9,113,109

4.24 – 7.40
3.00
7.56
4.76

23,869,347

27,879,311
149
161,063
6,242
51,916,112
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ปี 2557
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกัน-ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวทีจัดประเภทเป็ นหนีสิน
หมุนเวียน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
รวม

อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้อยละต่อปี )

รวม

3.35 - 4.17

17,179
11,889,596

-

-

17,179
11,889,596

7.63 – 8.50

41,460

-

-

41,460

6.75 - 7.33

5,736,332

-

-

5,736,332

6.75 - 7.33
3.00

7,916,544
236

-

-

7,916,544
236

4.76 – 6.69

4,732

-

-

4,732

4.76 – 6.69

25,606,079

2,460
2,460

-

2,460
25,608,539

อัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้อยละต่อปี )
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้แปลงสภาพด้ อยสิทธิ
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

4.05 - 4.17

11,693,814

-

-

11,693,814

7.00 - 7.40

1,811,783

-

-

1,811,783

5,212

-

-

5,212

8,303,110
149
4,313
8,307,572

3,754,766
3,754,766

4.76
7.00 - 7.40
3.00
4.76

13,510,809

12,057,876
149
4,313
25,573,147
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ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินค้ าและการขายสินค้ าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่ม
บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ซึงรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกันความเสียงของสินทรัพย์แ ละ
หนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า ณ วันทีรายงานเป็ นรายการทีเกียวข้ องกับรายการ
ซือและขายสินค้ าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี สิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินเหรียญสหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
หนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย
เจ้ าหนีการค้ า
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสียง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

161,464
439,614
(26,445,346)
(7,093,072)
(32,937,340)

(พันบาท)
5,869
406,632
28,803
(25,994,443)
(8,346,778)
(7,689,702)
(33,928,720)
(7,660,899)

(8,342,809)
(8,342,809)

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ

6,559,896
(26,377,444)

6,205,359
(27,723,361)

6,559,896
(1,101,003)

6,205,359
(2,137,450)

เงินปอนด์ สเตอร์ ลิง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
เจ้ าหนีการค้ า
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสียง

3,102
180,666
(3,197,668)
(3,013,900)

1,052
292,679
(3,105,955)
(2,812,224)

-

-

-

-

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ

3,197,668
183,768

(2,812,224)

-

(406)
(406)

(406)
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งบการเงินรวม
2557
2556
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

เงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
เจ้ าหนีการค้ า
ยอดบัญชีในงบดุลทีมีความเสียง

398
83,857
(99,627)
(15,372)

778
13,128
(174,305)
(160,399)

(26,054)
(26,054)

(60,270)
(60,270)

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ

73,573
58,201

54,343
(106,056)

(26,054)

54,343
(5,927)

(พันบาท)

ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสียงทางด้ านสินเชือ คือความเสียงทีลูกค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริ ษัทตามเงือนไขทีตกลงไว้ เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้ กําหนดนโยบายทางด้ านสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้ านสินเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้ าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดับหนึงๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสียงจากสินเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสียงสูงสุด
ทางด้ านสินเชือแสดงไว้ ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริ ษัทมีฐานลูกค้ า
จํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้ คาดว่าจะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนีไม่ได้
ความเสียงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้ เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท และเพือทําให้ ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุม่ บริ ษัท กําหนดให้ มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทังสินทรัพย์และหนีสินทังทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จํานวนเงินทีผู้ซอและผู
ื
้ ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์หรื อชําระหนีสินกัน ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบ
รู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ทีไม่มีความเกียวข้ องกัน วัตถุประสงค์ของ
การวัดมูลค่าและหรื อการเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูก
เปิ ดเผยในหมายเหตุทีเกียวข้ องกับสินทรัพย์และหนีสินนันๆ
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มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนีการค้ าและลูกหนีระยะสันอืนๆ เป็ นมูลค่าทีใกล้ เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรั พย์ทีเป็ นตราสารทุนและตราสารหนีทีถือไว้ เพือค้ า ทีจะถือไว้ จนครบกําหนด และเผือขาย พิจารณา
โดยอ้ างอิงกับราคาเสนอซือ ณ วันทีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีจะถือไว้ จนครบกําหนดถูกพิจารณาเพือความมุ่งหมายในการ
เปิ ดเผยในงบการเงินเท่านัน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี ยนอัตราดอกเบียถื อตามราคาอ้ างอิงของนายหน้ า ราคาอ้ างอิงเหล่านันสามารถทดสอบหาความ
สมเหตุสมผลได้ ด้ วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ ข้อกําหนดต่างๆ และวันสินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใช้
อัตราดอกเบียในท้ องตลาดของเครื องมือทางการเงินทีคล้ ายคลึงกัน ณ วันทีวัดมูลค่า
หากมีราคาตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าถือตามราคาตลาดของวันทีทําสัญญาล่วงหน้ า ในกรณีทีไม่
มีราคาตลาด ให้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้ าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้ าของสัญญาปั จจุบนั
ณ วันทีรายงานทีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้ อตั ราดอกเบียประเภททีใช้ กบั ธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสียง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
มูลค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพันธุ์ ซึงพิจารณาเพือจุดประสงค์ในการเปิ ดเผยในงบการเงิน คํานวณจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้ นและดอกเบีย ซึงคิดลดโดยใช้ อตั ราดอกเบียในท้ องตลาด ณ วันทีในรายงาน ในกรณีของหุ้นกู้
แปลงสภาพ อัตราดอกเบียในท้ องตลาดพิจารณาจากหนีสินทีมีความคล้ ายคลึงกันซึงไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ สําหรับหนีตามสัญญาเช่า
การเงิน อัตราดอกเบียในท้ องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าทีมีความคล้ ายคลึงกัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์และหนีสินทางการเงินพร้ อมทังมูลค่าตามบัญชีตามทีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม มี
ดังนี
งบการเงินรวม
มูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่า
ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่า
ตามบัญชี
(พันบาท)

ปี 2557
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย – หนีสิน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ – หนีสิน
รวม

9,916,271
9,916,271

9,831,137
9,831,137

6,645,675
6,645,675

6,559,896
6,559,896

ปี 2556
หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย – หนีสิน
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ – หนีสิน
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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2557
2556

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียังไม่ได้รับรู้
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม

132
132

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้านบาท)

83
83

16
16

30
30

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 12.1 ล้ านบาท จํานวน 3.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 0.07 ล้ านยูโร และ
จํานวน 0.03 ล้ านปอนด์ ทีเกียวข้ องกับการซือและติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 12 ล้ านบาท จํานวน 0.03 ล้ านปอนด์ และจํานวน 0.07 ล้ านยูโร ทีเกียวข้ องกับ
การซือและติดตังเครื องจักรและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ทียกเลิกไม่ ได้
ภายในระยะเวลาหนึงปี
ระยะเวลามากกว่าหนึงปี ถึงห้ าปี
รวม
ภาระผูกพันอืนๆ
สัญญาซือวัตถุดบิ
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
หนังสือคําประกันจากธนาคาร
สัญญาอืนๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ล้านบาท)

23
4
27

34
4
38

4,212
67
151
1,336
5,766

4,556
186
4,615
9,357

4
4

14
2
16

2,184
3
106
1,253
3,546

2,335
106
4,579
7,020

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั บิ างประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ซึงประกอบด้ วย หนังสือคําประกันเพือคําประกัน
x

การจัดตังทําเนียบท่าเทียบเรื อและโรงพักสินค้ าให้ ไว้ แก่กรมศุลกากรจํานวน 11 ล้ านบาท (2556: 11 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

x

การปฏิบตั ิงานตามสัญญาจํานวน 29.9 ล้ านบาท 1.5 ล้ านปอนด์ และ 0.9 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย (2556: 62.5 ล้านบาท 0.1
ล้านปอนด์ และ 0.1 ล้านเหรี ยญออสเตรเลี ย) และ
x การใช้ ไฟฟ้าจํานวน 107.8 ล้ านบาท (2556: 106.7 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทมีภาระผูกพัน อืนจากการทําสัญญาซืออะไหล่และวัสดุ อุปกรณ์และสัญญาซ่อมบํารุ งเป็ นจํานวน
1,027 ล้ านบาท จํานวน 2.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 2.8 ล้ านยูโร จํานวน 0.2 ล้ านปอนด์ และจํานวน 3.3 ล้ านเยนญีปุ่ น (2556: จํ านวน
4,250.7 ล้านบาท จํานวน 4.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 4.7 ล้านยูโร จํานวน 0.1 ล้านปอนด์ และจํานวน 1.2 ล้านเยนญี ปุ่ น)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีภาระผูกพันอืนจากการทําสัญญาซืออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อมบํารุ งเป็ นจํานวน 943.7
ล้ านบาท จํานวน 2.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 2.8 ล้ านยูโร จํานวน 0.2 ล้ านปอนด์ และจํานวน 3.3 ล้ านเยนญีปุ่ น (2556: จํ านวน 4,212.2
ล้านบาท จํานวน 4.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จํานวน 4.7 ล้านยูโร จํานวน 0.1 ล้านปอนด์ และจํานวน 1.2 ล้านเยนญี ปุ่ น)
บริ ษัทได้ อ อกหนังสื อ คําประกัน เพื อคําประกันต่อ หน่วยงานภาครั ฐทีกํ ากับดูแลเรื องสิงแวดล้ อมของประเทศอังกฤษ เพื อใช้ สําหรั บขอ
ใบอนุญาตบ่อฝั งกลบของเสียและใบอนุญาตวัสดุกมั มันตรังสีของบริ ษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด โดยหนังสือคําประกันเพือใช้ ขอ
ใบอนุญาตบ่อฝั งกลบของเสียมีภาระคําประกัน ในปี ทีหนึงถึงปี ทีสามเป็ นจํานวนเงิน 3.1 ล้ านปอนด์ 3.3 ล้ านปอนด์ และ 2.2 ล้ านปอนด์
ตามลําดับ และหนังสือคําประกันสําหรับใบอนุญาตวัสดุกมั มันตรังสีมีจํานวนเงิน 25,000 ปอนด์
รายการนอกเหนือจากงบการเงิน
บริ ษัท Redcar Bulk Terminal เป็ นผู้จดั การดูแลและเก็บรักษาสินค้ าฝากขายในพืนทีของบริ ษัทร่ วมดังกล่าวเพือรองรับการผลิตของบริ ษัท
ย่อยแห่งหนึง

31

หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพย์ ทอาจเกิ
ี
ดขึน

หนีสินทีอาจเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารได้ ออกหนังสือคําประกัน ในเรื องดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

การใช้ ไฟฟ้า
การประกันผลงาน
อืนๆ
รวม

106,652
26,945
17,497
151,094

106,652
66,955
12,111
185,718

104,452
1,110
105,562

104,452
1,110
105,562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อพิพาท
เมือวันที 9 กรกฎาคม 2553 สํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้ เรี ยกให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยทําการส่งหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนังสือรับรอง”) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนหลายแปลง (มูลค่ารวม 123.1|ล้ านบาทของบริ ษัท
และ 187.6|ล้ านบาทของบริ ษัทย่อย)|เพือทําการยกเลิก ต่อมาสํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพานได้ ออกประกาศการ
ดําเนินการออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ยืนฟ้องเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้ อมกันนีบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยยังได้ ยืนคําร้ องขอให้ ศาลปกครองกลางกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุ้มครองเพือบรรเทาทุกข์ชวคราวแก่
ั
ผ้ ฟู ้ องคดีด้วย โดยศาลได้ รับคํา
ฟ้องไว้ พิจารณาแล้ ว ซึงปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจัดทํางบการเงิน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกค่า
เผือการด้ อยค่าของทีดินและสินทรัพย์ทีตังอยู่บนทีดินดังกล่าวทังจํานวนในปี 2550 และ 2551 แล้ วตามลําดับ
วันที 1 กันยายน 2553 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ยืนฟ้องอธิบดีกรมทีดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ ศาล
ปกครองกลางมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสังอธิบดีกรมทีดินลงวันที 5 มกราคม 2553 ทีได้ มีคําสังเพิกถอนและแก้ ไขรู ปแผนทีและเนือทีของ
หนังสือรับรอง และให้ เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทังได้ ขอให้ ศาลไต่สวนคําร้ องขอทุเลาคําบังคับตาม
คําสังทางปกครองดังกล่าว ขณะนีคดีอยู่ระหว่างศาลส่งคําให้ การของผู้ถกู ฟ้องให้ แก่บริ ษัท และบริ ษัทย่อย นอกจากนันศาลได้ มีคําสังให้ รวม
การพิจารณาคดีนี เข้ ากับคดีซงบริ
ึ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ยืนฟ้องเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สาขาบางสะพาน ดังกล่าวข้ างต้ น
แล้ ว
เมื อวันที 20 ธันวาคม 2553 นายอํ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้ าหน้ าทีผู้ควบคุมและรั กษาป่ าสงวนแห่งชาติป่าคลอง แม่รํ าพึง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ มีคําสังเป็ นหนังสือแจ้ งแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ ออกจากทีดิน และงดเว้ นการกระทําใดๆในเขตทีดิน ซึงอธิบดีกรมทีดินได้
มีคําสังให้ เพิกถอนเอกสารสิทธิทีดินตามหนังสือรับรอง และสํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที 30
มกราคม 2554
เมือวันที 30 มีนาคม 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ยืนฟ้องต่อต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ เพิกถอนคําสังนายอําเภอบางสะพาน ทีมีคําสัง
เมือวันที 20 ธันวาคม 2553 ให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้ นการกระทํา
ใดๆในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือวันที 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคําสังทุเลาการบังคับคดีทีสังให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยออกจากป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าคลองแม่
รํ าพึง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และงดเว้ นการกระทําใด ๆ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเชือว่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ กา รดําเนินงานใน
อนาคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คดีฟ้องร้ อง
1) บริ ษัทถูกกรมป่ าไม้ ฟ้องร้ องคดีแพ่งในข้ อหาละเมิดบุกรุ กแผ้ วถางป่ าสงวนแห่งชาติ โดยกรมป่ าไม้ ได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทเป็ น
จํานวนประมาณ 4.9 ล้ านบาท และศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตดั สินให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหายเป็ นจํานวน 2 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบียใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ให้ แก่กรมป่ าไม้ นบั แต่วนั ฟ้อง บริ ษัทได้ นําหนังสือคําประกันจํานวนเงิน 3.9 ล้ านบาทไปวางต่อศาลเพือเป็ นการ
ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้ มีพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชันต้ นดังกล่าว (ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ) ต่อมาบริ ษัทได้ ยืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยศาลฎีกาได้ มีคําพิพากษาตัดสินให้ กรมป่ าไม้ ชนะ
คดี ในวันที 20 กันยายน 2556 บริ ษัทได้ นําเงินจํานวน 4.9 ล้ านบาทไปชําระหนี
2) ในเดือนมีนาคม 2547 บริ ษัทถูกฟ้องเป็ นจําเลยร่ วมในคดีแพ่ง 2 คดีทีศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ โดยบริ ษัทถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายรวมเป็ นเงิน
ประมาณ 126 ล้ านบาท อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากบริ ษัทตัวแทนจัดส่งสินค้ าออกใบตราส่งสินค้ าไม่ถูกต้ อง ซึงต่อมาโจทก์ทงั 2 คดีได้ ยืน
ฟ้องใหม่ตอ่ ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง อันเป็ นศาลทีมีอํานาจพิจารณาคดีดงั กล่าวได้ และเรี ยกค่าเสียหาย
รวมเป็ นเงินประมาณ 80 ล้ านบาท โดยในเดือนธันวาคม 2548 ศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง ได้ มีคําสังให้
รวมการพิจารณาคดีทงสองเข้
ั
าด้ วยกัน เนืองจากเป็ นข้ อพิพาทเดียวกัน และศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางได้
มีคําพิพากษาให้ บริ ษัทชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นจํานวนรวม 200,000 เหรี ยญสหรัฐ พร้ อมดอกเบียนับจากวันที 9 พฤษภาคม 2546 จนกว่าจะ
ชําระเสร็ จ รวมทังค่าฤชาธรรมเนียมในการขึนศาล ในเดือนสิงหาคม 2552 บริ ษัทได้ ยืนอุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลฎีกา ต่อมาโจทก์ราย
หนึงได้ ถอนฟ้องและไม่ติดใจทีจะบังคับชําระหนีกับบริ ษัทตามคําพิพากษาของศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
กลาง และบริ ษัทได้ ทําการถอนอุทธรณ์สําหรับโจทก์รายดังกล่าวแล้ ว
บริ ษัทได้ เคยตังสํารองผลเสียหายทีอาจเกิดขึนจากผลของคดีดงั กล่าวจํานวน 7.8 ล้ านบาท ในปี 2552 แล้ ว อย่างไรก็ตาม ในวันที 28
ตุลาคม 2557 ศาลฎีกาได้ มีคําพิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าวแล้ ว บริ ษัทจึงกลับรายการตังสํารองผลเสียหายดังกล่าวทังจํานวน
สินทรัพย์ ทอาจเกิ
ี
ดขึน
เมือวันที 6 มิถุนายน 2554 บริ ษัทได้ ยืนฟ้องต่อกรมทีดินและกรมการปกครองโดยบริ ษัทได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายกรณี ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ทีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3 ก) ขณะนีอยู่ในระหว่างรอคําสังศาลปกครองในการรับคําฟ้อง
32

การประมาณการหนีสินเกียวกับสิงแวดล้ อม

ประมาณการหนีสินเกียวกับสิงแวดล้ อมพิจารณาจากการประเมินสถานทีและการสอบทานการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทางด้ านสิงแวดล้ อมซึงได้
มีการสอบทานในปี 2553 จากกระบวนการการซือธุรกิจของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ผลกระทบทางการเงินและระยะเวลาใน
การประมาณการหนีสินเกียวกับสิงแวดล้ อมมีความไม่แน่นอน ประมาณการจะถูกสอบทานตามระยะเวลาเพือสะท้ อนถึงการประเมินค่าใช้ จ่าย
ในการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของสหภาพยุโรปและบ่อฝั งกลบของเสีย
33

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 การทีบริ ษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ไม่สามารถชําระตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 60 วันนัน ทําให้ เกิดการ cross default ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ยืมของบริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด อย่างไรก็ดีธนาคาร
ผู้ให้ ก้ ยู ืม ไม่ใด้ มีการกระทําใดๆอันเนืองมาจาก cross default นี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทียังไม่ ได้ ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้ มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้ นํามาใช้ ในการจัดทํา
งบการเงินนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านีอาจเกียวข้ องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท และถือปฏิบตั ิ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี กลุ่มบริ ษัทไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเหล่านีมาใช้ ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)

เรือง

การนําเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)
รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ต้ นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2557)
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ
ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2557)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และ
สินทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2557)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2557)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557) การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ปี ทีมีผล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรือง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2557) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557) ส่วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียในกิจการอืน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2557) สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิงจูงใจให้ แก่ผ้ เู ช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557) การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่า
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2557)
หรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
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สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนรื อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

ปี ทีมีผล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

2558
2558

กลุ่มบริ ษัทได้ ประเมินเบืองต้ นถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�นักง�นใหญ่ :
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
0-2630-0280-6
โทรสาร : 0-2236-8890,
0-2236-8892

สำ�นักง�นโรงง�น :
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
0-3269-1412-5,
0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
0-3269-1421

