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ส�านึกในการให้บริการ 

ให้มากกว่าที่ถูกคาดหวัง

การท�างานเป็นทีม 

เพื่อส่วนรวม 
ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้

กล้าเปลี่ยน 

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

จิตใจนักสู้ 

สู้ไม่ถอย

ซื่อสัตย์ 

ท�าในสิ่งที่เราพูด

service-mind  

 “Deliver more than expected”

teamwork  

 “One for all, all for one”

aim for excellence 

“The best is yet to be”

can change 

“Be the leader of change”

Fighting spirit

“Never give up”

integrity 

“We do what we say”i
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 
สร้างก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



1)  ข้อมูล ณ วันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม
2)  ข้อมูล ณ วันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “SSI”  2556  2555  2554

 ราคาปิด 1)   บาท 0.30 0.59  0.71 

 ราคาสูงสุด บาท 0.72 0.86  1.52 

 ราคาต�่าสุด บาท 0.30 0.52  0.56 

 ราคาเฉลี่ย บาท 0.55 0.69  1.11 

 ปริมาณหุ้น ล้านหุ้น  32,166   27,081   18,184 

 ราคาพาร์ บาท 1.00 1.00  1.00 

 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน ล้านหุ้น 85.80 47.58 65.17

 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน ล้านบาท 46.98 32.77 72.17

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1)  ล้านบาท 9,650 15,978 12,911

 สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด ร้อยละ 49.00 49.00  49.00 

 สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ 2)   ร้อยละ 30.31 37.78  28.22 

 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 2) ร้อยละ 48.45 45.72  27.17 

 อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1) เท่า N.A. N.A. N.A.

 เงินปันผลต่อหุ้น บาท  -   -   - 

 อัตราผลตอบแทนเงินปันผล  ร้อยละ  -   -   -  

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน    2556  2555  2554

 รายได้จากการขายและให้บริการ ล้านบาท  65,387   60,604  47,975

 รายได้รวม ล้านบาท  65,892   61,911  53,307

 ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท (4,863) (12,068) (1,755)

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (7,053) (15,918) (981)

 สินทรัพย์รวม ล้านบาท  84,726   88,520  86,364

 หนี้สินรวม ล้านบาท  74,116   74,910  61,416

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท  10,610   13,610  24,948

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท  9,794   12,766  24,096

 อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (10.79) (26.27) (2.04)

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ (62.52) (86.37) (4.55)

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ (8.14) (18.20) (1.52)

 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 4.89 3.81 1.82

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น   บาท (0.24) (0.84) (0.06)

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น   บาท 0.30 0.47 1.33

ผลประกอบการส�าคัญ
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รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

กำรบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเปรียบกับปริมำณขำยของบริษัท

ปริมำณกำรซื้อขำยเปรียบกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นเฉลี่ยรำยวัน

มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของประเทศไทย (ล้ำนตัน)

มูลค่าการซือ้ขาย ( ล้านบาท)

ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของบริษัท (ล้ำนตัน)

ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)

2554

2554 47,975

 60,604 
 65,387 

(15,981)

(981)

(7,053)

2555

2555

2556

2556

ล้ำนบำท

2554

2554

2554 2555 2556

5.59

72

7.23

33

7.52

47

1.57

65

2.18

48

2.13

86

2555

2555

2556

2556

12,911 15,978 9,650
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

 ปี 2556 นบัเป็นปีแห่งการพิสจูน์ตนเองของ บรษัิท สหวริยิาสตลี

อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) หรอื “เอสเอสไอ” จากการปรบัเปลีย่นสถานะ

ผูผ้ลติเหลก็กลางน�า้มาสูผู่ผ้ลติเหลก็ครบวงจร ท่ามกลางการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 

ผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมือง และแผนการลงทุน 

ทีส่�าคญัของภาครฐัทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมาย มาตรการกระตุน้การ

บรโิภคภายในประเทศต่างๆ ของรฐับาลท่ีสิน้สดุลง ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมเหล็กหลายชนิด รวมถึง

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ต้อง

เผชิญความผันผวนของตลาดเหล็กท�าให้ส่วนต่างราคาแคบลง 

 คณะกรรมการบริษัทได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการก�ากับดูแลให้

คณะกรรมการจดัการ บรหิารงานภายใต้กลยุทธ์สร้างความแขง็แกร่ง

จากการเชื่อมโยงธุรกิจแบบครบวงจร และสร้างสรรค์นวัตกรรม

ผลติภัณฑ์เหลก็ทีม่มีลูค่าเพ่ิมกับลกูค้า เพราะเชือ่มัน่ว่าเป็นแนวทาง

ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างย่ังยืน 

ซึ่งเร่ิมมีค�าตอบในเชิงประจักษ์ งบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุน

ลดลง จากขาดทุน 15,918 ล้านบาทในปี 2555 เป็นขาดทุน 7,053 

ล้านบาท ในปี 2556 และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท  

ลดลงจากขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.84 บาทในปี 2555 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในส่วนแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ 

(Comprehensive Financial Plan) บริษัทได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดีในการระดมทุนทั้งจาก

การขายหุ้นเพ่ิมทุนและการขายทรัพย์สิน ณ เดือนตุลาคม 2556 

เมือ่สิน้สดุโครงการบรษิทัสามารถระดมทนุได้ 10,972.3 ล้านบาท 

และได้น�าไปลงทุนเพิ่มเติมใน SSI UK ธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นเงิน

รวม 422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ท�าให้ทุนช�าระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 473 

ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 895.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส�าหรับการเพ่ิม

ผลผลติและลดฐานต้นทนุให้ต�า่ลงซึง่จะท�าให้ธุรกิจน้ีพลกิมาท�าก�าไร

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึด

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น 

ภัยร้ายที่บั่นทอนท�าลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังน้ัน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่13/2556 เมือ่วันท่ี 14 พฤศจกิายน 

2556 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและน�า

บรษิทัเข้าสูก่ระบวนการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัฯิ 

ต่อไป และมีแผนการด�าเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในปี 2557 อีกด้วย

 ในดา้นกจิกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคมตามแนวทางพัฒนา

อย่างย่ังยืน บรษิทัได้ด�าเนนิกิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมตลอด

ทัง้กระบวนการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์

แก่สังคมในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจ บริษัทให้

ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี และประเดน็มุง่เน้น

ของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ และน�าประเดน็เหล่าน้ันมาก�าหนดเป็น 

กรอบการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เหน็ภาพ

ที่ชัดเจนข้ึนท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนของโลกท้ังใน

มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงไปยังบริษัทกลุ่ม 

เอสเอสไอด้วย ท้ังนีเ้พ่ือให้แน่ใจว่าแนวปฏิบัตด้ิานความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมที่ส�าคัญของบริษัทได้มีการส่งต่อและขยายผลไปสู่บริษัท

ในกลุ่มให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้การก�ากับดแูลและให้

ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ
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 ปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างต่อเนือ่ง ทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งของธุรกิจ การด�าเนิน

งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย การบรหิาร

จดัการเพ่ือลดผลกระทบการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การสร้าง

คุณค่าร่วมกับลูกค้าและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและสิทธิ

มนษุยชน รวมถึงการพัฒนาทนุทางสงัคมและการพัฒนาชมุชน ผล

จากการด�าเนนิการดงักล่าวท�าให้ตลาดหลักทรพัย์ และวารสารการ

เงินธนาคารได้พิจารณามอบรางวัลรางวัล SET Awards 2013  

บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปี 

2556 ประเภทบรษิทัจดทะเบยีนท่ีมมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 10,000-20,000 ล้านบาท

 นอกจากน้ีบรษิทัยังได้รบัรางวัลเกียรตยิศสถานประกอบกิจการ

ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน 

(พ.ศ.2547-พ.ศ.2556) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (ตดิต่อกนัสอง

ปีซ้อน)  รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์

ลดอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ประจ�าปี พ.ศ. 2556” (Zero 

Accident Campaign 2013) ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจาก

โครงการคณุภาพการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี 2556 (Annual 

General Meeting: AGM) ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียน ประจ�าปี 2556 ระดับดีเลิศ ตามโครงการ Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2556 รางวัล

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ ประจ�าปี 2556 

(รางวัลต่อเนื่อง 2 ปี)

 ท้ายท่ีสดุ ผมขอขอบคณุการสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้ นักลงทุน 

ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรก�ากับดูแล และ

ชมุชน รวมทััง้ผูบ้ริหารและพนักงานของบรษิทั ผมและคณะกรรมการ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งจากการ

เชื่อมโยงธุรกิจแบบครบวงจร และสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เหล็กที่มีมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้านี้จะน�าพาบริษัทของท่านให้ก้าวหน้า 

สามารถพลกิมามกี�าไร และสร้างผลตอบแทนแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

ยั่งยืนได้ต่อไป

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2556 บริษัทของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

กว่าปี 2555 มาก เรามีปริมาณขาย 3.24 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 

31) รายได้รวมของกลุ่มอยู่ที่ 65.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) 

มี EBITDA ติดลบน้อยลงเหลือ 2.9 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 73) 

และมีขาดทุนสุทธิน้อยลงเหลือ 7.1 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 56)

การเปลี่ยนแปลงของเอสเอสไอและการเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจต้นน�้า

 เมื่อ 3 ปีก่อนเราได้เริ่มต้นการเดินทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

เอสเอสไอจากการเป็นผู้ผลิตเหล็กกลางน�้าในประเทศมาสู่การเป็น

ผู้ผลิตเหล็กครบวงจรในระดับโลก เมื่อเดือนมีนาคม 2554 เราเดิน

หน้าก้าวส�าคญัในการลงทนุซือ้สนิทรัพย์ขัน้ต้นน�า้โรงงานถลงุเหลก็

และผลิตเหล็กกล้าครบวงจรท่ีเขตทีไซด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเราเรียกชื่อโรงงานน้ีว่า “โรงงาน 

เอสเอสไอทีไซด์” และสายธุรกิจนี้ว่า “ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก”

 เมื่อรวมกับธุรกิจที่เรามีอยู่ได้ส่งผลให้ฐานธุรกิจของเรา 

ครบวงจร แขง็แกร่งย่ิงขึน้ มคีวามยืดหยุ่นขึน้และสร้างโอกาสในการ

เติบโตให้เรามากข้ึน ธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเราจะสามารถจัดหา

วัตถุดิบส่วนใหญ่จากแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งมีความอุดม

สมบูรณ์และมีความหลากหลาย ได้ประโยชน์จากทักษะและความ

เชีย่วชาญของคนในเขตทไีซด์ซึง่สบืทอดมรดกการผลติเหลก็มากว่า 

170 ปี การใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับโลก โดย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เฉพาะท่าเรือขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ผลิตเหล็กแท่งแบน

ชัน้คณุภาพพิเศษป้อนสู่ลูกค้าชัน้น�าในยุโรป อเมรกิา และเมดเิตอร์เรเนยีน 

รวมทัง้ป้อนกลบัมาส่งเสรมิธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อนซึง่เป็นธุรกิจเหลก็

ขั้นกลางน�้าของเราในประเทศไทย

 ส�าหรบัธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อนน้ัน จากการเชือ่มโยงธุรกิจต้นน�า้

กับกลางน�้าท�าให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ มีห่วงโซ่อุปทานท่ีสั้น

ลง ยืดหยุ่นขึน้ และมคีวามเสีย่งน้อยลง ธุรกิจดงักล่าวมฐีานท่ีมัน่คง

ในประเทศไทย ซึง่เป็นประเทศท่ีมคีวามต้องการเหลก็สงูเป็นอนัดบั

หน่ึงในภมูภิาคเอเซยีตะวันออกเฉยีงใต้ ทัง้ในด้านของปรมิาณ และ

คณุภาพ และอยู่ศนูย์กลางของภมูภิาคท่ียังบริโภคเหลก็ในปรมิาณ

ต�่า ซึ่งคาดว่าจะเตบิโตมากขึน้ในอกีหลายทศวรรษต่อๆไป ด้วยแรง

ผลักดันทั้งการเติบโตของรายได้ จ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน การ

ขยายตวัของเมอืง และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ด้วยความแขง็แกร่งของฐานตลาดในประเทศ เราสามารถเพ่ิมปรมิาณ

ขายได้ (โดยไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติมท่ีส�าคัญ เน่ืองจากมีก�าลังการ

ผลิตส่วนเกิน) และเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในตลาดเหล็กแผ่นชั้น

คุณภาพพิเศษ ซึ่งเน้นคุณภาพสินค้าและความเชื่อถือได้เป็นหัวใจ

ส�าคัญ ซึ่งท้ายที่สุด ปัจจัยเหล่าน้ีจะท�าให้เรามีส่วนต่างราคาท่ีสูง

ขึ้น ต้นทุนลดลง และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นจากสินทรัพย์ ในส่วน

ธุรกิจเหล็กปลายน�้า ธุรกิจวิศวกรรม และธุรกิจท่าเรือจะได้รับผล

ประโยชน์ต่อเนื่องและยอดขายเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วย เรื่องหลักใน

การด�าเนินงานของเราต่อไปคือการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ให้เต็มท่ี

จากห่วงโซ่อุปทานท่ีครบวงจรนี้ ในขณะท่ีมีความยืดหยุ่นเพียงพอ

เพื่อควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ

 การมสีองธุรกจิหลกัอยู่สองทวีปท่ีแตกต่างกันน้ัน เป็นท้ังความ

ท้าทายและโอกาส สิ่งแรกท่ีเห็นได้ชัดคือท�าเลที่ต้ังและระยะทาง

ระหว่างกัน ภมูศิาสตร์ของโรงงานเอสเอสไอทไีซด์ใกล้ลกูค้าในยุโรป

และอเมริกาตะวันออก ซึ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้

เราในตลาดเหล่านัน้ แมร้ะยะทางค่อนข้างไกลจากประเทศไทย แต่

เราสามารถเอาชนะมนัและเชือ่มโยงสองธรุกจิโดยการใช้ประโยชน์

ท่าเรอืน�า้ลกึทัง้สองฝ่ัง และการขนส่งเหล็กแท่งแบนคราวละปรมิาณ

มาก ด้วยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ท�าให้ต้นทุนในการขนส่งต�่า

อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้  ในขณะที่โอกาส (ท่ีเราเรียกว่า 

ความหลากหลายด้านภูมศิาสตร์ของตลาด) คอื ขณะนีเ้ราสามารถ

เข้าถึงตลาดยุโรป อเมริกา และ แถบเมดิเตอร์เรเนียน นอกเหนือไป

จาก ตลาดเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ปัจจบุนัของเรา ท�าให้เรามคีวาม

ยืดหยุ่นที่จะสลับเป้าหมายการขายของเราไปยังตลาดท่ีแข็งแกร่ง

กว่า และไม่ได้อิงอยู่กับตลาดใดตลาดเดียว

007รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 สิ่งที่สองคือ คนของเราและสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งถึง

แม้จะมีอุปสรรคท่ีเราต้องเอาชนะหลายเรื่อง ทั้งภาษา วัฒนธรรม 

พฤติกรรม ค่านิยม ฯลฯ  แต่ก็มีโอกาสอย่างมากส�าหรับเรา ในเรื่อง

คนเก่งที่มีความเก่งลึกขึ้นและมีคนเก่งหลายเรื่องขึ้น ในเรื่องการใช้

ความเก่งในระดับโลกที่หาไดย้ากนีแ้บ่งปันใช้ในกลุ่มบริษัท และใน

เรื่องโอกาสส�าหรับคนของเราที่จะเรียนรู้และเติบโต

ผลการด�าเนินงานในปี 2556
 

 ผมขอรายงานให้ท่านทราบว่า ผลด�าเนินการของบริษัทของ

ท่านเป็นอย่างไรในปี 2556 

 

 ส่วนแรกคอื ธุรกิจโรงถลงุเหลก็ ในสองปีแรกนบัตัง้แต่การลงทนุ

ซื้อสินทรัพย์เราประสบความยากล�าบากมากทางการเงิน จากการ

ปรับปรุงโรงถลุงเหล็กตลอดทั้งปีแรก การเร่ิมต้นผลิตในปีถัดมา 

จนถึงปี 2556 ซึง่เป็นปีทีโ่รงถลงุเหลก็ผลติเตม็ปี สามารถผลติเหล็ก

แท่งแบนได้ถึง 2.77 ล้านตัน และท�าสถิตยิอดผลิตต่อวันสูงสดุหลาย

ครัง้จากการทีค่นของเรามคีวามช�านาญกับสนิทรพัย์และเพ่ิมผลผลติ

อย่างต่อเน่ือง อัตราการผลิตต่อปีจนถึง ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 3.0 

ล้านตัน (อัตราการใช้ก�าลังการผลิต ร้อยละ 80) ซึ่งเป็นอัตราที่ดีขึ้น

กว่าเดิมก่อนที่เราจะซื้อสินทรัพย์นี้ร้อยละ 10 ขณะนี้เรายังเห็นแนว

โน้มผลผลิตจะดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

 ผลงานส�าคัญอย่างหนึ่งคือ การเริ่มใช้เทคโนโลยี Pulverized 

Coal Injection (PCI) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 อุปกรณ์นี้จะบด

ถ่านหินให้เป็นผงละเอียดและฉีดเข้าเตาถลุงเหล็กโดยตรงเพื่อเป็น

เชื้อเพลิง ซึ่งไปทดแทนการใช้โค้กบางส่วน (เป็นเชื้อเพลิงที่มีราคา

แพง) เทคโนโลยีน้ีท�าให้เราได้รับสองประโยชน์ท่ีส�าคัญ คือต้นทุน

พลงังานลดลงและผลผลติสงูขึน้ ขณะนีอ้ปุกรณ์น้ีอยู่ในช่วงการเพ่ิม

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (ปัจจุบันร้อยละ 75) เราจะได้เห็นการใช้

งานที่สูงขึ้น และสร้างผลตอบแทนมากขึ้นต่อไป

 ในส่วนของผลติภณัฑ์และการตลาด เรามคีวามส�าเรจ็ทีส่�าคญั

เช่นกัน เรามีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาหลายราย และมีจ�านวนไม่น้อยที่

ซื้อสินค้าเราต่อเนื่องและต้องการท�าธุรกิจกับเราในระยะยาว ยอด

ขายเหลก็แท่งแบนให้ลกูค้าภายนอกเตบิโตถึงร้อยละ 278 จาก 294 

พันตัน (ร้อยละ 18 จากยอดขายเหล็กแบนท้ังหมด) เพ่ิมข้ึนเป็น 

1,110 พันตัน (ร้อยละ 40 จากยอดขายเหล็กแบนท้ังหมด) เรามี

ความภาคภูมใิจทีจ่ะบอกว่าเรามผีลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพและบริการ

ของเราในระดับโลก (ที่กล่าวได้เช่นนี้ เพราะว่าธุรกิจเหล็กแผ่น 

รีดร้อนของเราก็เป็นลูกค้าของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก) รวมถึงได้พัฒนา

ชือ่เสยีงให้เป็นทีรู่จั้กในตลาดโลก จดุแขง็นีช่้วยสร้างโอกาสในตลาด

อเมริกาเหนือ (ตลาดน�าเข้าเหล็กแท่งแบนรายใหญ่ที่สุดของโลก) 

ซึ่งเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก�าลังฟื้นตัว เราประสบความ

ส�าเร็จในการขายครั้งแรกที่น่ันในไตรมาส 4 และคาดว่าจะขายได้

มากข้ึนในปี 2557 ตามเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งเคลื่อนตัวไปใน

ทิศทางที่ดี

 แม้ว่าปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะขาดทุน แต่เราสามารถ

ลดต้นทุนการผลิตลงได้มากจากปริมาณการผลิตสูงขึ้น และลด

ต้นทุนพลังงานลงได้จากเทคโนโลยี PCI ท�าให้การขาดทุนลดลง

มาก การขาดทุนน้ีจะลดลงไปเรือ่ยๆ ไปพร้อมกับการปรบัปรงุต่างๆ

ของเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไป

 ส่วนทีส่อง ธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อน เริม่ต้นปีด้วยความแขง็แกร่ง 

ในไตรมาส 1 โดยมีปริมาณขายสูงสุด 707 พันตันและมีส่วนต่าง

ราคาที่ดี ปริมาณขายไตรมาส 3 ก็สูงพอสมควร แต่เราพบกับสอง

ปัจจยัเสีย่งส�าคญัทีผ่มได้กล่าวถึงเมือ่ปีทีแ่ล้วนัน่คอื การส่งสญัญาณ

เริ่มด�าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ของธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 และปัญหาการเมืองไทยในไตรมาส 4 

ที่ได้ส่งผลให้ปริมาณขายลดลงอย่างมากในสองไตรมาสดังกล่าว  

แม้ว่ายอดขายจะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ ทั้งปีเรามีปริมาณขายทั้ง

สิ้นที่ 2,134 พันตัน ไม่ไกลจากปริมาณขายสูงสุดที่เราเคยท�าได้ ซึ่ง

อยู่ที่ 2,241 พันตัน

 แม้เราผิดหวังที่ไม่สามารถท�าลายสถิติปริมาณขายและท�าผล

งานทีด่กีว่าน้ีในปี 2556 เราก็พิสจูน์ให้เหน็ถึงสองคณุลกัษณะส�าคัญ

ในของฐานธุรกิจใหม่ทีค่รบวงจร คือ 1) ห่วงโซ่อปุทานสัน้ เมือ่สภาพ

ตลาดดีเราสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงทีและสร้าง

ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น 2) ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของตลาด 

บางเวลาที่ตลาดหลักของเราในประเทศไทยมีความผันผวน  

(ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว) เราสามารถจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้

ดีขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากความยืดหยุ่นท่ีสามารถสลับ 

เป้าหมายการขายไปยังตลาดอื่นท่ีดีกว่า  ท�าให้ธุรกิจเหล็กแผ่น 

รีดร้อนเรามีความสามารถในการแข่งขันและคล่องตัวมากขึ้น

 แม้ว่ายอดขายผลติภัณฑ์ท่ีมมีลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value 

Products: PVP) ลดลงจากร้อยละ 37 เป็น ร้อยละ 34  เราก็ยังคง

ทุม่เทท�างานเพือ่พัฒนาผลติภัณฑ์และส่งเสริมการใช้สนิค้าของเรา

เอง (ตัง้แต่ธุรกิจต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ) ซึง่เราสามารถประกันคณุภาพ

สินค้าให้กับลูกค้าได้เต็มท่ี  ในปี 2556 เราประสบความส�าเร็จใน

การแนะน�าผลิตภัณฑ์ของเราสู่ลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์และ

เครื่องจักร และคาดว่าจะเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเร็วในปีนี้

008 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือเรื่องการท�าก�าไร ในปี 2556 เรา

สามารถพลิกกลับมาท�าก�าไร มี EBITDA Margin อยู่ที่ร้อยละ 6.5 

(เทียบกับร้อยละ 2.3 ในปี 2555) และมี EBITDA 2,967 ล้านบาท 

นีค่อืจดุพลกิผนัส�าคญัจากทีเ่ราขาดทนุในป ี2554 และ 2555 ซึง่ใน

อดีตทีผ่่านมาธรุกิจเหลก็แผน่รดีรอ้นเรามผีลก�าไรมาโดยตลอด เรา

คาดว่าเราสามารถท�าก�าไรให้มากขึน้ได้บนฐานธุรกิจใหม่ท่ีครบวงจรน้ี 

 

 ส่วนสุดท้าย ธุรกิจเหลก็ปลายน�า้ มผีลก�าไรในระดบัปานกลาง 

โดยรกัษาตลาดในอตุสาหกรรมยานยนต์ในขณะทีป่รมิาณขายโดย

รวมลดลง ธุรกิจท่าเรือ ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามที่คาดหมาย 

ธุรกิจวิศวกรรม รายได้เติบโตร้อยละ  33 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ธุรกิจ EPC (Engineering, Procurement and Construction - 

วิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง) ท่ีให้บริการกับลูกค้า

ภายนอก

แนวโน้มปี 2557

 ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกดูมีพื้นฐานดีขึ้นกว่าปีก่อน เศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาดูแข็งแกร่งและแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สหภาพยุโรป

มีแนวโน้มฟื้นคืนตัวจากจุดต�่าสุด ญี่ปุ่นคงเติบโตต่อเนื่อง ในขณะ

ที่ตลาดที่ก�าลังพัฒนา (Emerging Markets) กลับดูไม่ค่อยดีจาก

การไหลกลบัของเงนิทุนเน่ืองจากการด�าเนินการมาตรการผ่อนคลาย

เชิงปริมาณ (QE tapering) นอกจากน้ียังมีปัจจัยท่ีไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้อย่างเช่น ประเทศจนีซึง่มปัีญหาเรือ่งหน้ีสนิและปัญหา

สังคมที่เริ่มขยายตัว และปัจจัยจากภูมิศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ

เรื่องความตึงเครียดในยูเครน

 ส�าหรับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังไม่คลี่คลายแม้ว่า

ความรนุแรงจะลดน้อยลง ส่วนตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

(GDP) ในปี 2557 มกีารคาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 โดยเตบิโต

น้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตามฐานเศรษฐกิจขยายมากขึ้น

และมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น - การบริโภคได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการผลักดันเศรษฐกิจ คู่ขนานไปกับการลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศ (FDI) การผลิตและการส่งออกสินค้า

 ปัจจัยเหล่านีม้ผีลอย่างไรต่ออตุสาหกรรมเหลก็ และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต่อบริษัทของท่าน

 เราคาดว่าการบรโิภคเหลก็โลกจะเตบิโตในระดบัปานกลาง แต่

เนื่องจากไม่มีก�าลังการผลิตใหม่ๆ ในตลาดโลก (นอกจากประเทศ

จีน) จะท�าให้เป็นปัจจัยบวกส�าหรับผู้ผลิตเหล็กท้ังในด้านการใช้

ก�าลังการผลิตและอ�านาจในการก�าหนดราคาที่จะดีขึ้น ในขณะท่ี

ประเทศจนีก�าลงัเร่งจดัการเรือ่งก�าลงัการผลติล้นและเอาจรงิเอาจงั

กับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่เห็นผลจากการแก้ไขดัง

กล่าว ซึง่ประเดน็นีจ้ะเปน็ปัจจยัเสีย่งใหญ่ของปีนี ้ทัง้นีส้ถานการณ์

เลวร้ายทีส่ดุทีอ่าจเกิดข้ึนได้คอืการเกิดวิกฤตหน้ีเช่นทีส่หรฐัอเมรกิา

ช่วงวิกฤติทางการเงินของเลห์แมน (Lehman moment) แต่จาก

ฐานะและความแข็งแกร่งของประเทศจีนเอง โอกาสท่ีจะเกิด

สถานการณ์นี้ไม่น่าสูงนัก ส่วนการบริโภคเหล็กในไทยคงจะเติบโต

ต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตไม่สูงนักก็ตาม

 นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่น่าจับตามองส�าหรับผู้ผลิตเหล็ก

เช่นเราคือเรื่องวัตถุดิบ หลังจากหลายปีที่ผ่านมาราคาแร่เหล็กและ

ถ่านหนิสงูขึน้ เกิดการโหมลงทุนทัง้ในส่วนขยายของโครงการท่ีมอียู่

เดิมและการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์ใหม่ ท�าให้ปัจจุบันเกิด

สภาวะแร่เหล็กและถ่านหินล้นตลาด น่ันหมายความว่าแรงกดดัน

จะลดลง ความเสี่ยงลดลง ส่วนต่างราคาจะดีข้ึน เป็นผลดีกับ

อุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการถ่วงดุลในกรณีที่เกิดวิกฤติหนี้ที่

ประเทศจีน (ที่กล่าวไว้ข้างต้น) เนื่องจากราคาแร่เหล็กและถ่านหิน

จะลดลงอย่างมากในกรณีนั้น ซึ่งจะส่งผลด้านบวกกับผู้ผลิตเหล็ก

 โดยรวมแล้วถึงแม้ว่าปี 2557 ดูจะมีความเสี่ยงบ้าง เราคาดว่า

โดยรวมคงจะเป็นปีที่ดีขึ้นส�าหรับผู้ผลิตเหล็กโดยทั่วไป โดยเฉพาะ

ส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตเหล็กท่ีมีความแข็งแกร่งเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น

ด้านเทคโนโลยี สินค้า ตลาด เป็นต้น คงจะสามารถท�าก�าไรได้ดี  

ซึ่งเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทของท่านให้เป็นอย่างนี้

เรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการในปี 2557
 

 เรื่องแรกคือ การสร้างความเป็นเลิศทางด้านปฏิบัติการ

 ธุรกิจโรงถลุงเหล็กจะต้องผลิตเหล็กแท่งแบนได้มากข้ึน  

มปีระสทิธิภาพสงูขึน้ ลดต้นทุน และมส่ีวนต่างราคาสงูขึน้ เป้าหมาย

แรกคือถึงจุดคุ้มทุน (ท่ีระดับ EBITDA) ซึ่งเราคาดว่าต้องใช้ก�าลัง

การผลิตที่ระดับประมาณร้อยละ 90 (เราท�าได้บ้างแล้ว แต่ยังขาด

ความต่อเน่ือง) เป้าหมายท่ีสองไปไกลกว่าน้ัน น่ันคือการใช้ก�าลัง

การผลิตเต็มที่และท�าก�าไร

 

 ธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อนจะยังคงเป็นไปตามกลยุทธ์ขยายปรมิาณ

การขาย และเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดในตลาดเหลก็ชัน้คณุภาพพิเศษ ซึง่

ในท�านองเดยีวกันจะไปหนนุเสรมิธุรกิจเหลก็ปลายน�า้ และธุรกิจท่าเรือ 

ส่วนธุรกิจวิศวกรรมจะขยายผลจากฐานลกูค้าภายนอกท่ีได้สร้างมา 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

009รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 ซึ่งก็คือการบรรลุเป้าหมายทั้งจากการประหยัดจากขนาดและ

มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ คือการสร้างรายได้มากขึ้นจากฐาน

สินทรัพย์ท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบันและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

ที่สูงขึ้น และคือการมีวินัยในการท�างานให้เกิดความเป็นเลิศ 

 เรือ่งทีส่องคอื เราจะท�าให้โอกาสกลายเป็นผล ผมได้กล่าวข้าง

ต้นเก่ียวกับการทีฐ่านธุรกิจครบวงจรมโีอกาสในการเตบิโตมาก  โดย

เฉพาะธุรกิจโรงถลงุเหลก็มโีอกาสหลากหลาย ทัง้โครงการลดต้นทุน 

โครงการลดส่วนสูญเสียการผลิต โครงการเพ่ิมผลผลิต โครงการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย โครงการเพิ่มศักยภาพใหม่ โครงการ

เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน โครงการผลติไฟฟ้า โครงการเก่ียว

กับผลผลอยได้จากการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดการผลิต

และโครงการขยาย มีหลายโครงการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด

ใหญ่ที่มีผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงจ�ากัด ซึ่งจะคล้ายกับ

โครงการ PCI ท่ีเราเริม่เดนิเครือ่งเมือ่ปีทีผ่่านมา คอืเราไม่ได้พยายาม

คิดค้นอะไรขึ้นมาใหม่ แต่เราเพียงเสริมหรือแก้ไขจุดบกพร่องด้วย

เทคโนโลยีและวิธีการที่มีอยู่ปัจจุบันแล้ว

 เราได้จัดคนที่ดีเข้าดูแลแต่ละโครงการ เราก�าลังพัฒนาให้เกิด 

Projects Pipeline (แผนต่อเนื่องของโครงการต่างๆ) เพ่ือผลักดัน

ให้รายได้และก�าไรของเราเตบิโตต่อไปข้างหน้าอกีหลายปี Projects 

Pipeline เป็นเรื่องเก่ียวกับการบริหารโครงการ เริ่มจากจุดก�าเนิด

ความคิดและตกผลึกความคดิ ไปสูต่กีรอบโครงการ ก�าหนดขอบเขต

และออกแบบรายละเอียด ไปสู่การด�าเนินการและการประเมินผล

หลงัการด�าเนินการ เพ่ือให้ได้โครงการท่ีท�าได้ส�าเรจ็และมผีลตอบแทน

สงูทยอยเหน็ผลอย่างต่อเนือ่ง เราจะพิจารณาให้ความส�าคัญโครงการ

ต่างๆโดยเน้นอัตราผลตอบแทน ความแน่นอนของผลตอบแทน 

ทรัพยากรและเงินลงทุนท่ีต้องใช้ ความง่ายและระยะเวลาของ

โครงการ และระดับของความเส่ียง เราเรียกโครงการท่ีดีท่ีสุดว่า 

“AAA Projects” ซึ่งจะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นในอนาคตต่อไป

 ในปี 2557 เราจะมุ่งเน้นในโครงการที่เล็ก ใช้เวลาด�าเนินการ

เพียงไม่ก่ีเดือน มีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและตลาดต�่า ใช้เงิน

ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสงูและรวดเรว็ และจะมโีครงการต่างๆ

ตามมามากขึ้นในปีต่อๆไป

 ท้ายท่ีสุดแล้ว เป้าหมายของเราคือการกลับมาท�าก�าไร และ

การท�าก�าไรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ท่าน

 ผมมีความภูมิใจในบริษัทของเราและพนักงานทุกคน ตลอด

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความยากล�าบาก ความส�าเร็จ 

ความกดดันและความมานะอุตสาหะ สิ่งที่คนของเราฝ่าฟันมาเป็น

สิ่งที่ไม่ธรรมดา และพวกเขายังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเมื่อคิดถึงสิ่ง 

ที่ยังสามารถต่อยอดไปได้อีก

 ผมไม่สงสยัในความสามารถของคนของเราในการด�าเนนิการ

เรือ่งส�าคญัท่ีกล่าวข้างต้น การสนับสนนุอย่างต่อเน่ืองของท่านและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกคนเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัเราในการเปลีย่นแปลงครัง้

ส�าคญัของบรษิทัและการพลกิกลบัมาท�าก�าไรต่อไป ขอขอบคณุครบั

และเช่นเคย ผมขอยกค�าพูดของ ริชาร์ด บาร์ค กล่าวส่งท้ายว่า:

” สิ่งที่ตัวหนอนเรียกว่าจุดจบ บางคนเรียกว่ามันคือผีเสื้อ”

                       นายวิน วิริยประไพกิจ 
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

             และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2556

 สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) 

รายงานตัวเลขประมาณการการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี 

2556 (Global  Apparent Steel Use) อยู่ที่ประมาณ 1,475  ล้าน

ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งอัตราการขยายตัวสูงกว่าปี 2555 ที่

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 ส่วนปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

(Crude Steel Production) ในปี 2556 อยู่ที่ 1,573 ล้านตัน  หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศ 

ผู้ผลิตรายใหญ่ โดยในปี 2556 มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 

775 ล้านตัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.1 จากปี 2556 โดยปรมิาณการผลติ

ของประเทศจนีคดิเป็นประมาณ 49% ของปรมิาณการผลติเหลก็ดิบ

ทั้งหมด

 ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็กของโลกในปี 2556 ที่แม้

จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2555 แต่น้อยกว่าตัวเลขประมาณการเดิมที่ WSA 

เคยตัง้ไว้ โดยเป็นผลกระทบมาจากการชะงกัของเศรษฐกิจโดยรวม

ที่มีสาเหตุมาจากการตัดลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐของ

สหรัฐอเมริกา (Sequestration) ท�าให้เกิดการปิดหน่วยงานภาครัฐ

บางส่วน (Government Shutdown) ส่งผลให้เกิดภาวะการว่างงาน

ของประชากรภายในประเทศจ�านวนมาก และส่งผลกระทบต่อมายัง

ภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังมีปัญหาภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในกลุ่มอียู เนื่องจากสถานการณ์หน้ีสาธารณะที่ยัง

เรื้อรัง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบาย

รักษาเสถยีรภาพของเศรษฐกิจไม่ให้เตบิโตเรว็เกนิไป (Restructuring 

and Rebalancing) ในขณะที่การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Markets) มกีารชะลอตวั อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญ่ีปุน่

ได้รบัผลดจีากนโนบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลใหม่ (Abenomics) 

รวมถึงธนาคารกลางญ่ีปุน่ ได้ออกมาตราการผ่อนคลายเชงิปรมิาณ

เพิ่มเติม จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจได้มากขึ้น

 ด้านราคาเหล็กในปี 2556 น้ัน ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน 

(Slab) (ราคา CFR East Asia Import) ได้ปรับตัวลดลงจากระดับ 

520 - 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ระดับ 

468 - 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2556  หลังจากนั้น

ระดับราคาปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 482 - 498 และ  

500 - 508 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2556 และไตรมาส 

4/2556 ตามล�าดับ ในขณะที่ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (ราคา CFR 

East Asia Import) ปรบัตัวลดลงในช่วงแรก โดยราคาเหลก็แผ่นรดีร้อน

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

ปรับตัวลดลงจากระดับ 608 - 634 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 

1/2556  มาอยู่ที่ระดับ 533-583 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 

2/2556  จากนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 541 - 571 เหรียญ

สหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 3/2556 และลดลงมาอยู่ที่ระดับ 537 - 567 

เหรยีญสหรฐัต่อตนั ในไตรมาส 4/2556 ส่วนราคาสนิแร่เหลก็ (ราคา 

IODEX 62% Fe CFR North China) พบว่าปรับตัวลดลงจากระดับ 

133 -160 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2556 มาอยู่ที่ระดับ 

110 - 142 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2556 จากนั้นปรับตัว

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 123 - 141 และ 131 - 139 ในไตรมาส 3/2556  

และไตรมาส 4/2556 ตามล�าดับ

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2556

 อตุสาหกรรมเหลก็ภายในประเทศในปี 2556 ยังคงเตบิโตจาก

ปี 2555 โดยมี Apparent Steel Supply อยู่ที่ 17.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2555 (ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) เติบโตลดลงจากอัตราเติบโต

ร้อยละ 12.2 ในปีก่อน โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.4 เน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวจากโครงการ

ก่อสร้างของเอกชนในครึง่ปีแรก ในขณะท่ีการบรโิภคเหลก็ทรงแบน 

มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เป็นผลมาจากการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปี

แรกเช่นเดียวกัน

 ในปี 2556 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศเติบโตเล็กน้อย

ร้อยละ 0.1 แต่ปรบัตัวดีขึน้เมือ่เปรยีบเทียบกับอตัราการเติบโตติดลบ

ร้อยละ 3.1 ในปี 2555 เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนลง ท�าให้ราคาผู้

ผลติในประเทศสามารถแข่งขนักับราคาน�าเข้าได้ แต่ในภาคของการ

ส่งออก ส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวท่ัวโลก ส่งผลให้ปริมาณ

การส่งออกสินค้าเหล็กหดตัวลงร้อยละ 0.5 เปรียบเทียบกับอัตรา

การเติบโตร้อยละ 9.2 ในปีก่อน 

 ทัง้น้ี ปริมาณการน�าเข้าสนิค้าเหลก็เตบิโตร้อยละ 8.2 แต่เตบิโต

ลดลงจากร้อยละ 23.6 ในปีก่อน เนือ่งจากในปี 2556 มกีารประกาศ

มาตรการเยียวยาทางการค้าออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการ

ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure) และมาตรการ

ปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-dumping Measure)

 1. กรณีขอทบทวนอากรทุม่ตลาดเหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดเป็น

ม้วนและไม่เป็นม้วน น�าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ คณะกรรมการ

พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กรมการค้าต่างประเทศ มี

มติอนุมัติการบังคับใช้มาตรการผลชั้นท่ีสุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

2556 โดยมีอัตราอากรทุ่มตลาดร้อยละ 13.58 ถึงร้อยละ 58.85 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 มี 

ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่8 สงิหาคม 2556 จนถึงวันที ่22 พฤษภาคม 2557

 2. กรณีเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน น�า

เข้าจากประเทศจนี เวียดนาม และไต้หวัน ซึง่คณะกรรมการพิจารณา

การทุม่ตลาดและการอดุหนุน กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศ

มาตรการฉกุเฉนิในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2556 

มีผลบังคับใช้ 81 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่  

10 สิงหาคม 2556) โดยให้กรมศุลกากรเรียกเก็บหลักประกันอากร

เป็นหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร ในอัตราดังต่อไปนี้

  1)  อตัราร้อยละ 11.76 ของราคา ซ ีไอ เอฟ ส�าหรบัสนิค้า

น�าเข้าจากประเทศจีน

  2)  อตัราร้อยละ 11.86 ของราคา ซ ีไอ เอฟ ส�าหรบัสนิค้า

น�าเข้าจากประเทศเวียดนาม

  3)   อตัราร้อยละ 8.76 ของราคา ซ ีไอ เอฟ ส�าหรบัสนิค้า

น�าเข้าจากประเทศไต้หวัน

 ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุได้

มีค�าวินิจฉัยชั้นที่สุดแล้วเมื่อวันที่  22 มกราคม 2557 และได้ออก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 มีผล

บังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) โดยก�าหนดอัตราอากรทุ่มตลาด ดังนี้

  1)  อตัราร้อยละ 9.24 ถึงร้อยละ 20.11 ของราคา ซ ีไอ เอฟ

                    ส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากประเทศจีน

  2)  อัตราร้อยละ 14.35 ของราคา ซี ไอ เอฟ ส�าหรับ

                    สินค้าน�าเข้าจากประเทศเวียดนาม

  3)  อตัราร้อยละ 4.22 ถึงร้อยละ 17.47 ของราคา ซ ีไอ เอฟ

                     ส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากประเทศไต้หวัน

มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ (Safeguard 

Measure)

 1. กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอย (โบรอน โครเมียม 

และอื่นๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน คณะกรรมการพิจารณา

มาตรการปกป้อง กรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการปกป้อง

ชั้นที่สุดแล้ว โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 จนถึง 

วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยก�าหนดให้เรยีกเก็บอากรปกป้องดังนี้

  1)  การน�าเข้าสนิค้าดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2556

ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในอัตราร้อยละ 44.20 

ของราคา ซี ไอ เอฟ

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด
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  2)  การน�าเข้าสนิค้าดงักล่าวตัง้แต่วันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราร้อยละ 43.57 

ของราคา ซี ไอ เอฟ

  3)  การน�าเข้าสนิค้าดงักล่าวตัง้แต่วันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราร้อยละ 42.95 

ของราคา ซี ไอ เอฟ

 ทัง้น้ี ให้ยกเว้นการเรยีกเก็บอากรปกป้องส�าหรบัผูน้�าเข้าสนิค้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน กรณีที่น�า

เข้ามา (1) เพื่อรีดเย็นต่อ (2) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (3) 

เพ่ือชุบแข็งต่อ (4) ผลิตเพ่ือการส่งออก (5) เป็นเหล็กเกรดพิเศษ 

และ (6) การน�าเข้าสนิค้าดงักล่าวท่ีมแีหล่งก�าเนดิจากประเทศก�าลงั

พัฒนา ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศ

 2. กรณีเหลก็แผ่นรดีร้อนไม่เจอื (ความหนา 0.9 - 50 มลิลเิมตร 

และความกว้าง 600 - 3,048 มิลลิเมตร) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็น

ม้วน ซึ่งบริษัทได้ย่ืนค�าขอต่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการ

ปกป้องเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นั้น กรมการค้าต่างประเทศ

ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 29 

มกราคม 2557 และได้มกีารจดัการรบัฟังความคดิเห็นกรณกีารเปิด

ไต่สวนฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2557

 สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) 

ประเมินว่า ในปี 2557 ความต้องการเหล็กของโลกจะขยายตัวร้อย

ละ 3.3 หรอืเพ่ิมขึน้ไปอยู่ประมาณ 1,523 ล้านตนั โดยแรงหนุนส่วน

ใหญ่จะมาจากประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ของสหรฐัอเมรกิาและกลุม่ยูโรโซนทีม่แีนวโน้มคลีค่ลายและมคีวาม

แข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามทางด้านญ่ีปุ่นน้ัน เศรษฐกิจอาจ

ชะลอตัวลงเล็กน้อยเน่ืองจากการประกาศข้ึนภาษีการบริโภคเพ่ือ

เป็นการกระตุน้ทางการคลงั ส่วนจนีมนีโยบายปรบัสมดุลเศรษฐกิจ 

(Restructuring and Rebalancing) เพ่ือรักษาสเถียรภาพของ

เศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้เติบโตเร็วเกินไป จะท�าให้อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว  ทั้งนี้ สมาคมเหล็กโลก

ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2557 ประเทศจีนจะยังคงเป็นผู้บริโภคสินค้า

เหลก็รายใหญ่ของโลก โดยประมาณการอัตราการเติบโตของปรมิาณ

การใช้เหลก็ของประเทศจนีไว้ที ่ร้อยละ 3.0 ซึง่น้อยกว่าความต้องการ

เหล็กของประเทศจีนในปี  2556 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เนื่องจากทาง

รัฐบาลจีนมีนโยบายปรับสมดุลเศรษฐกิจ (Restructuring and 

Rebalancing) ในทางกลับกัน ประเทศอินเดียคาดการณ์ว่าจะมี

อัตราการเติบโตของความต้องการเหลก็ภายของประเทศอนิเดียใน

ปี 2557 เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 5.6 รวมถึงประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิต

เหล็กหลักของโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และสหภาพ

ยุโรป ก็มกีารตัง้เป้าอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่พ่ิมมากขึน้เช่น

กนั โดยประเทศสหรฐัอเมรกิาคาดการณ์อตัราการเตบิโตของความ

ต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศไว้ทีร้่อยละ 3.0 ประเทศบราซลิคาด

การณ์ที่อัตราร้อยละ 3.8 และสหภาพยุโรปคาดการณ์ที่อัตราร้อย

ละ 2.1 ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กคาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็ก

น้อย โดยราคาสินแร่เหล็ก (ราคา IODEX 62% Fe CFR North 

China) คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 123 - 125 เหรยีญสหรฐั/ตนั ส่วนราคา

เหลก็แท่งแบนและเหลก็แผ่นรดีร้อน (ราคา CFR East Asia Import) 

คาดว่าจะอยู่ที่ 530 - 550 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามล�าดับ

 ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ISIT คาดการณ์ว่าในปี 

2557 จะมีปริมาณการใช้เหล็ก 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  จาก

ปี2556 โดยความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในประเทศมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีจะชะลอตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการ

เมืองอย่างต่อเน่ือง ส่วนความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีด

ร้อนชนิดม้วนปี 2557 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านตัน ทั้งนี ้

ส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมคาดการณ์ว่า แนวโน้มระดบัความ

ต้องการบริโภคสินค้าเหล็กในปี 2557 จะเผชิญกับความผันผวน

ตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและสภาวะตลาดใน

อตุสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้เหล็ก ได้แก่ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรม

รถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยที่อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง หากได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ ก็จะช่วย

เพ่ิมอตัราการเตบิโตของอตุสาหกรรมนีไ้ด้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์

ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะปรบัตวัดขีึน้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

โลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกฟื้นจากภาวะความซบเซา เน่ืองจาก

จะมอีตัราการส่งออกไปประเทศคูค้่าหลกั โดยเฉพาะกลุม่ G3 ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้

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

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และ 

ผูผ้ลติเหลก็แผ่นครบวงจรรายใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็ก

กลางน�า้ ด้วยก�าลงัการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนสงูสดุ  4 ล้าน

ตนัต่อปี และก�าลงัการผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนประเภทปรบั

ผิวและเคลือบน�้ามันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1 

คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพ่ิมพิเศษ 

(Innovate Premium Value Products)” เพื่อรองรับความต้องการ

ใช้เหล็กท่ีเพ่ิมขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ 

พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง มี

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 คือ “เสริมสร้างธุรกิจระดับโลก (Integrate 

World Class Businesses)” โดยนอกจากมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ

ต่างๆ ในกลุ่มให้มีขนาดและศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้ว 

ยังเน้นให้มีการเชื่อมโยงเก้ือหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือให้มี

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 ทางด้านเหล็กต้นน�้า บริษัทมีโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ซึ่งเป็น

โรงงานถลงุเหลก็และผลติเหลก็กล้าครบวงจรท่ีทันสมยัในเขตทีไซด์ 

(Teesside) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ 

ด�าเนนิการโดย บรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ียูเค จ�ากัด (“SSI UK”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแท่งแบนชั้น

คณุภาพพิเศษ 3.6 ล้านตนัต่อปี โดยส่งเป็นวัตถุดบิให้กับบรษิทัและ

สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับกลุ่ม รวมทั้งจ�าหน่ายให้กับ

โรงงานผลติเหลก็แผ่นต่างๆ ท่ัวโลก มท่ีาเรอืน�า้ลกึเป็นส่วนหนึง่ของ

โรงงาน ซึง่สามารถลดต้นทนุค่าขนส่งจากการใช้เรอืเดนิสมทุรขนาด

ใหญ่เพ่ือน�าเข้าวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็กและถ่านโค้ก จากแหล่งแร่

ส�าคัญๆ บนริมมหาสมุทรแอตแลนติก มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่

มีคุณภาพและประสบการณ์ จากการที่ประเทศอังกฤษเป็นต้น

ก�าเนดิของการผลติเหลก็ในยุคปัจจบุนัและเขตทไีซด์เป็นแหล่งผลติ

เหล็กส�าคัญทางยุทธศาสตร์มากว่า 170 ปี

 นอกจากน้ี บรษิทัมกีารร่วมลงทุนในโครงการเหลก็ปลายน�า้ต่อ

เน่ืองที่ส�าคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 

(มหาชน) (“TCRSS”) ซึง่เป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีเย็นรายแรกและราย

ใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1.2 ล้านตนัต่อปี 

บรษัิท เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จ�ากัด (“TCS”) ผูผ้ลติเหลก็แผ่นเคลอืบ

สังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ มกี�าลงัการผลติสงูสดุ 240,000 ตนัต่อปี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 โรงงานท้ังหมดในประเทศไทยของกลุม่บรษิทั ตัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ด้านตะวนัตกของอ่าวไทย ณ อ�าเภอบางสะพาน จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท�าเล

ยุทธศาสตร์ท่ีดีที่สุดในประเทศส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบ

ครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด 

(“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกที่สุดใน

ประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ใน

ปริมาณมาก นอกจากน้ี บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน

วิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ

เนยีริง่ จ�ากัด (“WCE”) ให้บรกิารงานด้านวิศวกรรม การจดัการงาน

ซ่อมบ�ารงุโรงงานอตุสาหกรรม งานออกแบบและการผลติเครือ่งจกัร

และชิ้นส่วนจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึง

การให้บรกิารด้านการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเครือ่งจกัร และ

อุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บรษิทัมพีนกังานทัง้สิน้ 4,231 

คน โดยอยู่ในประเทศไทย 2,409 คน และอยู่ในประเทศอังกฤษ 

1,822 คน ท้ังน้ี กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการจ้างคนใน

ท้องถ่ินเข้าท�างาน โดยอัตราส่วนในการรับคนในท้องถิ่นเป็น

พนักงานคือร้อยละ 85 ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน นอกจากนี้ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งในประเทศไทย
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และประเทศองักฤษได้ท�างานร่วมกันอย่างเต็มท่ี เพ่ือเป็นการเชือ่มโยง

ระบบพนักงานและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่ง

เป็นการเปิดโอกาสครัง้ส�าคญัให้พนักงานในกลุม่บรษิทัได้แลกเปลีย่น

วฒันธรรมและความรู ้และท�างานรว่มกนัอย่างเป็นมอือาชพี อนัจะ

น�ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างเต็มที่

ธุรกิจเหล็ก
 ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ด�าเนินการโดย SSI UK ได้เริ่มพ่นก๊าซ

ร้อนเข้าเตาถลุงเหล็กเรดคาร์ และด�าเนินการจุดเตาไฟถลุง โดยได้

ผลผลิตเป็นเหล็กแท่งแบนแท่งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 รวม

ถึงได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการ Pulverised Coal Injection Unit 

(PCI) มาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งการด�าเนินงานได้แล้วเสร็จ และได้เริ่ม

เดินเครื่องอุปกรณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โดยเทคโนโลยี PCI 

เปน็โครงการที่มีความส�าคญัอย่างสูงในการชว่ยลดตน้ทุนการผลิต 

เพ่ิมประสทิธิภาพและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้าน

ต้นทนุการผลติของ SSI UK โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลติได้ 2 ส่วน 

คือ 1) ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบโดยลดการใช้วัตถุดิบคือโค้ก (Coke) 

ที่มีราคาแพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกลง และ 2) ช่วยเพิ่ม

ผลผลิตของโรงถลุงเหล็ก  

 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ด�าเนินการโดยบริษัท ส�าหรับใช้ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อเหล็ก 

และก่อสร้าง และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

	 ธุรกิจเหลก็ปลายน�า้	ประกอบด้วย ธรุกิจเหลก็แผ่นรดีเยน็	

ด�าเนินการโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัท

เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ	ด�าเนินการโดย 

TCS และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ธุรกิจท่าเรือ
 บรษิทัได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึง่มท่ีาเทียบเรอืให้บรกิารจ�านวน 

4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน�้าสูงสุดถึง 

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

ขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่าขนาดน�้าหนักยกสูงสุด 100 

ตัน จ�านวน 2 ตัว เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนถ่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมลงทุนใน Redcar Bulk Terminal 

Limited โดยป็นบรษิทัที ่SSI UK กับ Tata Steel UK Limited  ลงทนุ

ร่วมทุนร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งมีท่าเรือน�้าลึกที่

ใหญ่ทีส่ดุในชายทะเลฝ่ังตะวันออกของประเทศองักฤษ เพ่ือด�าเนิน

กิจการท่าเรอืและขนถ่ายวัตถุดบิส�าหรบัการถลงุเหลก็และการผลติ

ไฟฟ้า

ธุรกิจวิศวกรรม
 ด�าเนินการโดย WCE ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บริการแก่กิจการ

ภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปสู ่

ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  

กลุม่อตุสาหกรรมกระดาษ กลุม่อตุสาหกรรมซเีมนต์ กลุม่อตุสาหกรรม

พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 ด้วยสองยทุธศาสตร์หลกัทีช่ดัเจนและทมีงานทีม่คีวามมุง่มัน่

ดงัทีก่ล่าวข้างต้น บรษิทัจงึเป็นผูผ้ลติเหลก็แผ่นไทยรายเดยีวทีม่กีาร

ลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กต้นน�้าถึงปลายน�้า ที่มีความครบวงจร

มากทีส่ดุ มคีวามมัน่คงทัง้ในด้านวัตถุดบิและการตลาด มเีสถียรภาพ

และแขง็แกร่งมากขึน้ในแง่ของความสามารถในการแข่งขันในระยะ

ยาว ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่

ที่สุดของอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเหล็กระดับโลก

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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1 กุมภาพันธ์ 2556 

 บรษิทัได้ด�าเนินการขายหุน้ใน TCRSS ซึง่เป็นบรษิทัร่วมลงทนุ

ของบริษทัให้แก่ JFE Steel Corporation (“JFE”) และ Marubeni-

Itochu Steel Inc. (“MISI”) และได้รับเงินเป็นจ�านวนรวมประมาณ 

1,568.25 ล้านบาท โดยหลงัจากท�ารายการเสรจ็แล้ว บรษิทัคงเหลอื

สัดส่วนการถือหุ้นใน TCRSS ร้อยละ 35.19 และได้น�าเงินที่ได้รับ

จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จ�านวนประมาณ 50 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพ่ิมเติมโดยการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 

SSI UK 

8 กุมภาพันธ์ 2556 

 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 350.71 

ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 238.48 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ใหญ่ คือบริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด (“SVG”) และน�าเงินที่ได้รับ

ประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปลงทุนเพ่ิมเติมโดยการซื้อหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนของ SSI UK

21 กุมภาพันธ์ 2556

 โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (HSM) ของบริษัท ท�าสถิติ

ผลิตได้สูงสุดถึง 13,021 ตันต่อวัน จากสถิติก่อนหน้าอยู่ที่ 12,553 

ตันต่อวันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

12 เมษายน 2556 

 บรษิทัได้บรรลขุ้อตกลงเก่ียวกับการปรบัปรงุระยะเวลาการช�าระ

คนืเงนิกู้ของบรษิทักับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิระยะสัน้และระยะยาว

ทกุรายท้ังหมดจ�านวน 8 ราย โดยมสีาระส�าคัญของการปรบัปรงุระยะ

เวลาการช�าระคนืเงนิกู้ดงันี ้ 1) เจ้าหน้ีสถาบนัการเงนิระยะสัน้ จ�านวน 

5 ราย คิดเป็นมลูหน้ีรวมประมาณ 4,486.37 ล้านบาท ตกลงท่ีจะ

เปลีย่นสถานะวงเงนิกู้จากเงินกู้ยืมเพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียน เป็น

เงนิกู้ยืมระยะยาวอายุ 3 ปี แบบทยอยช�าระคนืเงนิต้น โดยจะช�าระ

เป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 และสิ้นสุดเดือน

ธันวาคม 2558 และ 2) เจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิระยะยาว จ�านวน 3 

ราย คิดเป็นมลูหน้ีรวมประมาณ 10,214.82  ล้านบาท ตกลงท่ีจะ

ขยายระยะเวลาการช�าระคนืหน้ีเงนิกู้ยืมระยะยาวออกไป โดยมลูหน้ี

ส่วนท่ีหน่ึงประมาณ 6,105.63 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการช�าระ

คนืจากเดมิสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2561 เป็นเดอืนมนีาคม 2564 และ

มลูหนีส่้วนท่ีสองประมาณ 4,109.19 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการ

ช�าระคนืจากเดมิสิน้สดุในเดือนมนีาคม 2561 เป็นเดือนมนีาคม 2563

23-31 พฤษภาคม 2556 

 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 665.06 

ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 452.24 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ

น�าเงนิท่ีได้รบัประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพ่ิมเติมโดย

การซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SSI UK

21 มิถุนายน 2556 

 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 91.85 

ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 62.46 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ

น�าเงินที่ได้รับประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย

การซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ SSI UK

5 กรกฎาคม 2556 

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับ

ประเทศ ประจ�าปี 2556 และรางวลัคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่น

9 กรกฎาคม 2556

 SSI UK เริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ Pulverised Coal Injection 

(PCI) มูลค่า 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญและจุด

เปลี่ยนที่ดีของธุรกิจโรงถลุงเหล็กของบริษัท โดยคาดว่าจะช่วยยก

ระดับสมรรถนะเตาถลุงให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 

และเพ่ิมผลผลิตน�้าเหล็กดิบจาก 8,500 ตันต่อวันในปัจจุบัน เป็น 

10,000 ตันต่อวัน

18 กรกฎาคม 2556  

 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนรวมจ�านวน 

1,872.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 1,273.6 ล้านบาท ให้แก่ 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (“SISH”) เพื่อน�าเงิน

ทีไ่ด้ไปใช้ในการซือ้คนืหุน้กู้แปลงสภาพด้อยสทิธิ ครัง้ที ่1/2555 ของ

บริษัทในส่วนที่เหลือ

19 กรกฎาคม 2556  

 บริษัทได้ด�าเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ คร้ังท่ี 

1/2555 จ�านวน 1,492,000 หน่วย จาก SISH คิดเป็นมูลค่าซื้อคืน

สุทธิรวม 1,223.44 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2556
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25 กรกฎาคม 2556

 บริษัทผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนสะสมครบ 29 ล้านตัน

6 สิงหาคม 2556 

 SSI UK ประสบความส�าเร็จผลิตเหล็กแท่งแบนสูงสุดต่อวัน 

11,432 ตัน จากสถิติก่อนหน้าอยู่ท่ี 10,168 ตันต่อวัน เมื่อวันที่  

7 พฤษภาคม 2556

7 สิงหาคม 2556 

 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั้นที่สุดเรียกเก็บอากร 

ทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  

น�าเข ้าจากประเทศเกาหลีใต ้  โดยมีผลบังคับใช ้ตั้งแต่วันท่ี  

8 สิงหาคม 2556 จนถึง 22 พฤษภาคม 2557 และก�าหนดให้เรียก

เก็บอากรทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 13.58 ถึงร้อยละ 58.85

13 กันยายน 2556 

 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2547-

พ.ศ.2556) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน 

13 กันยายน 2556 

 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการชั้นที่สุดเรียกเก็บอากร

ปกป้องสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือธาตุอัลลอย (โบรอน โครเมียม 

และอื่นๆ) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน

ที่ 15 กันยายน 2556 จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 

25-30 กันยายน 2556 

 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 544.59 

ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 370.32 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ

น�าเงินที่ได้รับประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

1-10 ตุลาคม 2556    

 บรษิทัได้ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ�านวน 1,560.47 

ล้านหุ้น คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม 1,061.12 ล้านบาท ให้แก่ SVG และ

น�าเงินที่ได้รับประมาณ 34 ล้านเหรียญสหรัฐไปลงทุนเพิ่มเติมโดย

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SSI UK

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้วของบริษัทเพ่ิมข้ึนเป็น 32,166.26 ล้านบาท ประกอบด้วย 

หุ้นช�าระแล้วจ�านวน 32,166.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1 บาท จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามแนวทาง

การเพ่ิมทุนและการจดัโครงสร้างทางการเงนิแบบเบด็เสรจ็ ตามมติ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 โดยเป็นการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในปี 2555 จ�านวนรวม 8,743.93 ล้านหุ้น  

คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 5,945.87 ล้านบาท และในปี 2556 จ�านวน

รวม 5,085.63 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 3,458.23 ล้านบาท

และ SSI UK มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเพ่ิมข้ึนเป็น 895.6 ล้าน

เหรียญสหรัฐจากการลงทุนเพ่ิมเติมของบริษัทใน SSI UK เป็น

จ�านวนเงินรวมประมาณ 422.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  

16 ตุลาคม 2556 

 บรษิทัได้รายงานความคืบหน้าของการเสนอซือ้คืนหุน้กู้แปลง

สภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ด�าเนินการระหว่างวันท่ี  

29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยบริษัทได้ซื้อคืน

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 จ�านวน 5,126 หน่วย  

คิดเป็นมูลค่าซื้อคืนรวมเท่ากับ 5.126 ล้านบาท และคงเหลือหุ้นกู้

แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 จ�านวน 279 หน่วย คิดเป็น

มูลค่ารวม 279,000 บาท ซึ่งบริษัทจะด�าเนินการซื้อคืนส่วนที่เหลือ

นี้ต่อไป

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2556

018 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



19 ตุลาคม 2556         

 บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพ 1) ผลการประเมินระดับดี

เย่ียมจากโครงการคณุภาพการประชมุผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี 2556 

(Annual General Meeting: AGM) ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2) ผลการ

ประเมนิระดบัดเีลศิตามโครงการ Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies 2556 จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือ

ตดิตามพัฒนาการและสนับสนนุการก�ากับดแูลกิจการในบรษิทัจด

ทะเบียน

14 พฤศจิกายน 2556 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันท่ี  

14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตและน�าบริษัทเข้าสู ่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติต่อไป

20 พฤศจิกายน 2556 

 บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2013 ดีเด่นด้านความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคม ประจ�าปี 2556 ประเภทบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี

มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 20,000 ล้านบาท 

ถึงปัจจุบัน

 เมือ่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ

ชัน้ท่ีสดุเรยีกเก็บอากรทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็แผ่นรดีเย็นชนิดเป็นม้วน

และไม่เป็นม้วน น�าเข้าจากประเทศจนี เวียดนาม และไต้หวัน มผีล

บังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึง  

5 กุมภาพันธ์ 2562

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2556

019รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

100 % 35.19% 3.7% 51% 99.99 %

SSI GROUP STRUCTURE

เสร�มความมั�นคงธุรกิจหลัก เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

 ลดตนทุน และเพ��มรายได  ลดตนทุน และเพ��มรายไดธุรกิจหลัก

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจเหล็กแผนร�ดเย็นธุรกิจเหล็กแผนร�ดรอน ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ ธุรกิจว�ศวกรรมธุรกิจทาเร�อ

บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร�  ยูเค จำกัด

เหล็กแทงแบน

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

เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน

เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน

ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน  

บร�ษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จำกัด

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ดวยกรรมว�ธีทางไฟฟา   

บร�ษัท ทาเร�อประจวบ จำกัด

ทาเร�อพาณิชยเอกชน 

บร�ษัท เวสทโคสท เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด

งานดานว�ศวกรรมและซอมบำรุง และออกแบบทางว�ศวกรรม  

บร�ษัท เหล็กแผนร�ดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เหล็กแผนร�ดเย็น

020 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



โครงสร้างกลุ่มเอสเอสไอ

100 % 35.19% 3.7% 51% 99.99 %

SSI GROUP STRUCTURE

เสร�มความมั�นคงธุรกิจหลัก เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

เสร�มสรางรายได และสนับสนุน
ความมั�นคงอยางยั�งยืน

 ลดตนทุน และเพ��มรายได  ลดตนทุน และเพ��มรายไดธุรกิจหลัก

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ธุรกิจเหล็กแผนร�ดเย็นธุรกิจเหล็กแผนร�ดรอน ธุรกิจเหล็กแผนเคลือบ ธุรกิจว�ศวกรรมธุรกิจทาเร�อ

บร�ษัท สหว�ร�ยาสตีลอินดัสตร�  ยูเค จำกัด

เหล็กแทงแบน

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

เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน

เหล็กแผนร�ดรอนชนิดมวน

ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน  

บร�ษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จำกัด

เหล็กแผนเคลือบสังกะสี ดวยกรรมว�ธีทางไฟฟา   

บร�ษัท ทาเร�อประจวบ จำกัด

ทาเร�อพาณิชยเอกชน 

บร�ษัท เวสทโคสท เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด

งานดานว�ศวกรรมและซอมบำรุง และออกแบบทางว�ศวกรรม  

บร�ษัท เหล็กแผนร�ดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เหล็กแผนร�ดเย็น

021รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของเครือ

สหวิริยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ท้ังน้ี เครือสหวิริยาด�าเนิน

ธุรกิจประเภทผลิตและจ�าหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียด

รายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในเรื่องรายการระหว่างกัน 

 บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ในด้าน

การค้าระหว่างกันเป็นหลัก กล่าวคือ การขายสินค้าของบริษัทโดย

ส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลกูค้าทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ส�าหรบัการขายสนิค้าให้ลกูค้าภายในประเทศ  ประกอบ

ด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและศูนย์บริการ

สินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

และบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้า

ให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือหุ้นในผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและศูนย์

บริการสินค้า (Trader & Coil Center) เนื่องจากการประกอบธุรกิจ

ดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชือ่

ให้กับลกูค้า โดยบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันซึง่บรษิทัขายสนิค้าตามปกติ

ธุรกิจให้ในสดัส่วนทีค่่อนข้างสงูเมือ่เทียบกับยอดขายสนิค้ารวมของ

บรษิทัน้ัน ได้ถูกจดัตัง้ขึน้มาก่อนบรษิทั โดยถูกจดัตัง้ขึน้มาเพ่ือท�าการ

จัดจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนและสินค้าเหล็กชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจในทางการค้าตามปกติท่ัวไป ที่จะแยกระหว่างการ

ประกอบการผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายออกจากกัน 

 ท้ังน้ี บรษิทัมกีลไกการรกัษาสทิธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รบัความเป็น

ธรรม โดยบรษิทัในฐานะผูผ้ลติเหลก็แผ่นรดีร้อน ได้จ�าหน่ายสนิค้า

ของบรษิทัให้กับลกูค้าท้ังท่ีเป็นบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกันและบรษิทัอืน่ที่

ไม่เก่ียวข้องกันในมาตรฐานราคาทีไ่ม่แตกต่างกัน โดยขึน้อยูกั่บปรมิาณ

การสัง่ซือ้และความสม�า่เสมอในการสัง่ซือ้ และเนือ่งจากถือเป็นรายการ

ระหว่างกัน บรษิทัจงึมข้ีอก�าหนดการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับงบการเงิน

ให้ระบรุายการกบักิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน โดยถ้าเป็นการ 

ซือ้ขายระหว่างกันก็ให้ระบนุโยบายอนัเก่ียวกับราคาโอนไว้ด้วย ตาม

รายละเอยีดท่ีแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทั

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

022 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil) 

ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เป็น

จ�านวนมาก  เช่น  โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่  การผลติท่อเหลก็  

การผลติถังแก๊ส  การผลติชิน้ส่วนประกอบรถยนต์  การผลติเครือ่งใช้

ไฟฟ้า  การผลติเฟอร์นเิจอร์เหลก็  การผลติตู้คอนเทนเนอร์  การผลติ

เหล็กแผ่นรีดเย็น  หม้อต้มไอน�้าแรงดันสูง อุตสาหกรรมต่อเรือ และ

ศูนย์บริการเหล็ก (Service Center)  เป็นต้น

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ท่ีมีขนาดความกว้างระหว่าง 

750-1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 0.90-20.0 มิลลิเมตร 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส�าหรับการใช้ใน

ประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese Standard, 

American Standard, DIN Standard, British Standard  และอื่นๆ 

โดยบริษัทได้ด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนดิม้วนเป็น 4 ล้านตนัต่อปี เสรจ็สมบรูณ์ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2548 

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กแผ่น

รีดร้อนได้บางสุด 0.90 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 20.0 มิลลิเมตร 

และปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ดย่ิีงข้ึน ขณะเดยีวกันต้นทนุการผลติ

ลดลง ทั้งน้ี ในปี 2551 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วนไม่ก่ีรายของโลก ทีส่ามารถผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนทีม่ขีนาด

ความบางสุดได้ถึง 0.90 มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย์  และ ณ ปัจจุบัน 

บริษัทประสบผลส�าเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีมีขนาดบาง

สุด 0.80 มิลลิเมตร  

 • เหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนประเภทปรบัผวิและเคลอืบน�า้มนั 

หรอื “CleanStrip” ทีม่ขีนาดความกว้างระหว่าง 750-1,550 มลิลิเมตร 

และความหนาระหว่าง 1.2-7.0 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก

แผ่นมาตรฐานสงู ส�าหรบัใช้ในอตุสาหกรรมผลติรถยนต์และชิน้ส่วน 

และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการน้ีเริ่มเปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547  

 นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น�าใน

ตลาดเหลก็แผ่นรดีร้อนคณุภาพสงู โดยบรษิทัมุง่เน้นการสร้างสรรค์

นวัตกรรมผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิมพิเศษ (Premium Value Products) 

ออกสู่ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มดีงัน้ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. เป็นผลติภัณฑ์ชัน้คณุภาพพิเศษ (High Grade Products) เหมาะ

กับการน�าไปใช้งานท่ีต้องการคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนสูง 

เช่น การน�าไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 

ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)  ซึ่งมี

ผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท

โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือ

เหล็กแผ่นลาย เป็นต้น

3. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า  (Innovated 

Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า

เพ่ิมให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งในกระบวนการผลิต และการ

ใช้งานของลูกค้าปลายทาง

การตลาดและการแข่งขัน

 บรษิทัมกีารวางแผนการตลาดเพือ่ให้การบรหิารงานขายเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญตั้งแต่การสั่งซื้อ

วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การรักษา

ส่วนแบ่งตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจน

การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนด และบริการหลังการขายที่มี

ประสิทธิภาพ

	 กลยุทธ์ทางการตลาด

 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุม

กลุม่ลกูค้าทกุตลาด เพ่ือทดแทนการน�าเข้าและครองส่วนแบ่งตลาด

สูงสุดและรักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ รวม

ถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่น

รดีร้อนคณุภาพสงู ตลอดจนการส่งออกเมือ่สภาวะตลาดเอือ้อ�านวย 

และบริษัทมีก�าลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 ได้แก่ ผูใ้ช้เหลก็แผ่นรดีร้อนในอตุสาหกรรมต่อเนือ่งต่างๆ  เช่น 

การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ การ

ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 

การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และ

อตุสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศนูย์บรกิารเหลก็ (Service 

Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms) 

023รายงานประจ�าปี 2556
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	 ลกัษณะของลกูค้า	นโยบายการตัง้ราคา	และช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย

 ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. ตลาดภายในประเทศกลุม่ A1 ได้แก่ ลกูค้ากลุม่โรงงานผลติเหลก็

แผ่นรดีเย็น กลุม่โรงงานผลติถังแก๊ส โดยในประเทศไทยมผีูผ้ลติ

เหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่ 4 ราย ซึ่งเหล็กแผ่นรีดเย็นจะน�าไปใช้เป็น

วัตถุดิบต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมเหล็กเคลือบ เป็นกลุ่มที่เน้น

ที่คุณภาพผิวและการส่งมอบเป็นส�าคัญ และต้องการความมี

เสถียรภาพด้านราคา ท�าให้การซื้อขายมีการตกลงกันเป็นราย

ไตรมาสหรอืรายเดอืน โดยมกีารซือ้ขายเป็นสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 

และ/หรือเงินบาท โดยขึ้นอยู่กับการตกลงในการซื้อขาย 

2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่น

รดีร้อนชนดิม้วนประเภทปรบัผวิและเคลอืบน�า้มนั และเหลก็ชัน้

คุณภาพพิเศษต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทางได้แก่ ผู้ผลิต

ยานยนต์และชิ้นส่วน ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ และผู้ผลิตคอนเทนเนอร์  โดยมีการแปรรูปที่ศูนย์

บริการเหล็ก (Service Center) และมีการซื้อขายผ่านตัวแทน

การค้า (Trading Firm) โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้น

คุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกลและคุณภาพผิว 

รวมถงึการส่งมอบทีต่รงเวลา ลูกค้ากลุม่น้ีมคีวามต้องการความ

มีเสถียรภาพด้านราคาเช่นกัน ท�าให้การซื้อขายส่วนใหญ่มีการ

ตกลงกันเป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B ได้แก่ ผู้ผลิตท่อเหล็ก และลูกค้า

กลุ่มการใช้งานท่ัวไป ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวในด้าน

ราคาสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีการแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าอย่างมาก 

การซื้อขายมีลักษณะเป็นครั้งคราว (Spot) โดยบริษัทจ�าหน่าย

โดยตรง ตลอดจนจ�าหน่ายผ่านตัวแทนการค้า (Trading firm) 

และจ�าหน่ายผ่านศูนย์บริการเหล็ก (Service Center)  

4. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรดีเยน็ และ

ลูกค้าในกลุม่การใช้งานท่ัวไปโดยเน้นท่ีตลาดเหลก็บาง ทีม่ขีนาด

ความหนาไม่เกิน 2 มลิลิเมตร และการซือ้ขายมีลักษณะเป็นครัง้

คราว (Spot) และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโลก บริษัทเสนอราคา

ขายส�าหรบัค�าสัง่ซือ้แต่ละครัง้ (Spot Transaction) เป็นเงินสกุล

เหรียญสหรัฐและยูโร โดยปกติบริษัทจะก�าหนดราคาส่งออก

ไม่ต�า่กว่าราคาขายภายในประเทศ และจะเป็นการจ�าหน่ายผ่าน

ตัวแทนการค้า (Trading Firm) ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ตารางแสดงสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบ่งตามตลาด (ร้อยละ)

ปี A1 A2 B Export รวม

2554 13.8 7.7 77.5 0.9 100

2555 10.9 7.0 81.7 0.4 100

2556 8.9 7.9 81.8 1.4 100

 นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพ่ิมสัดส่วนการขาย

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทมี

ปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีจ�านวน 723,960 ตัน ลดลง

ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2555 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็น

อัตราส่วนเมือ่เทยีบกับปรมิาณการขายรวมในปี 2555 พบว่าสดัส่วน

ของผลติภัณฑ์คณุภาพพิเศษทีม่มีลูค่าเพ่ิมต่อปรมิาณการขายรวม

โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 34 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 

2555 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มทั่วไปท่ี

มากขึ้น

สัดส่วนปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มพิเศษต่อยอดขำยรวม (ร้อยละ)

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 39 37 34

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products) 61 63 66

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพ่ึงพาการน�าเข้าจากต่าง

ประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดด�าเนินการผลิตเหล็ก

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

ผู้ประกอบกำร ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด
(ตัน/ปี)

เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์

1) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 4,000,000 กุมภาพันธ์  2537 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

2) บมจ. จี สตีล 1,800,000 ปลายปี 2542 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

3) บมจ. จี เจ สตีล 1,500,000 ไตรมาส 4/2540 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

4) บมจ. สหวิริยาเพลทมิล 1,000,000 2539 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

5) บมจ. แอลพีเอ็นเพลทมิล 500,000 2539 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

 จากการอ้างองิถึงข้อมลูความต้องการเหลก็แผ่นรดีร้อนโดยตรง

ของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet Consumption) 

ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2556 

บรษิทัมส่ีวนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 29 ของความต้องการเหลก็

แผ่นรีดร้อนโดยตรง ซึ่งลดลงจากร้อยละ 30 ในปีก่อน โดยสินค้า

น�าเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 62 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 60 ในปีก่อน 

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้

ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน

ประมาณร้อยละ 9 ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิ

ม้วน บรษิทัมส่ีวนแบ่งตลาดร้อยละ 31 ปรบัตวัลดลงจากร้อยละ 33 

ในปีก่อน โดยสินค้าน�าเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 62 ในปีก่อน ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มี

ส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 5

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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	 แหล่งที่มาและจ�านวนผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	
 บริษัทน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) จากต่างประเทศ

ทั้งหมด  ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจายอยู่ตามแหล่ง

ต่างๆ ทั่วโลก เช่น  จีน  กลุ่มประเทศรัสเซียเก่า  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น 

อเมรกิาใต้  ประเทศในยุโรป  และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในปี 2556 

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตจ�านวน 7 รายใน 4 ประเทศ คือ สห

ราชอาณาจกัร รสัเซยี ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี โดยวธิกีารซือ้เปน็ราย

ไตรมาส และ Spot Market ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย อย่างไรก็ตาม 

บริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ 

บริษัทจะแจ้งให้ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบทราบล่วงหน้าถึงปริมาณความ

ต้องการใช้วตัถุดิบเป็นรายปีหรือรายไตรมาส โดยการตกลงซื้อขาย

จะขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วง ซึ่งการแจ้งปริมาณความต้องการใช้

ล่วงหน้า ท�าให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลน

วัตถุดิบได้  

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

	 การผลิต
 บริษทัมโีรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดม้วน จ�านวน 1 แห่ง 

และโรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผวิและเคลอืบ

น�้ามัน 1 แห่ง ทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ อ�าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ก�าลังการผลิตและนโยบายการผลิต	 
 โรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนของบรษิทัมกี�าลงัการผลติสูงสุด 

(Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพก�าลังการ

ผลิตจริง (Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี  

 

 บริษัทมีนโยบายการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Made to 

Order) รวมทั้งการผลิต เพ่ือให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน 

(Made to Stock) ซึง่จะเลือกผลติสนิค้า โดยพิจารณาความต้องการ

ของตลาด และความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต โดย

ก�าหนดแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และจัดให้มีการผลิต

วนัละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี ปีละ 

1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน

	 วัตถุดิบ 

 เนือ่งจากกรรมวิธีการผลติของบรษิทัเป็นการน�าเหลก็แท่งแบน 

(Slab) มาผ่านกระบวนการรีดแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นวัตถุดิบที่

ใช้ในการผลิตจงึมเีพียง Slab เท่าน้ัน ซึง่ยังไม่มกีารผลติในประเทศไทย 

จึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด

 Slab มลีกัษณะเป็นเหลก็แท่งยาวทรงแบน มพ้ืีนท่ีหน้าตดัทบึ 

ได้จากกระบวนการถลงุและหลอมเหลก็และเหลก็กล้า (Iron & Steel 

Making) เมือ่น�าเข้าเครือ่งหล่อแล้วจงึจะได้เหลก็แท่งแบน ซึง่มคีวาม

หนาตั้งแต่ 160-250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800-1,550 มลิลเิมตร 

ความยาว 4,300-10,800 มลิลเิมตร น�า้หนัก 15.5-32.0 ตัน

 เหลก็แท่งแบนในตลาดโลกมหีลายชนดิตามประเภทของเหลก็ 

เช่น ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ 

Stainless และในแต่ละประเภทจะมีหลายชั้นคุณภาพ ในปัจจุบัน

บริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพ

ของเหลก็แท่งแบนท่ีบรษิทัจะน�ามารดีนัน้จะขึน้อยู่กับชนิดของเหลก็

แผ่นรีดร้อนที่ต้องการผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้

สำยผลิตภัณฑ์ /
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินกำรโดย ร้อยละ
 กำร

ถือหุ้น
 ของบริษัท

2556 2555 2554

รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กแผ่น
  รีดร้อน

บมจ. สหวิรยิาสตลีอนิดัสตรี    ไม่มี 45,599 1) 69.20 48,470 1)   78.29  37,699 1)   70.72

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอน็จเินียริง่   99.99 487 0.74 277    0.45 204    0.38

ธุรกิจท่าเรือ บจก. ท่าเรอืประจวบ   51.00 169 0.26 169    0.27 135   0.25

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 100.00 19,132    29.03 11,688   18.88 9,936   18.64

รายได้อื่นๆ บมจ. สหวิรยิาสตลีอนิดัสตรี
บจก. ท่าเรอืประจวบ
บจก. เวสท์โคสท์ เอน็จเินียริง่
บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค

445
3
2

55

0.68
0.00
0.00
0.08

408
3
-

896

0.66
 -

    -
  1.45

50
3
5

5,274

  0.09
  0.01
  0.02
  9.89

65,892 100.00 61,911 100.00 53,306 100.00

1)   ในจ�านวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�านวน 2,569 ล้านบาท 2,737 ล้านบาท และ 3,828 ล้านบาท ในปี 2556 

    ปี 2555 และปี 2554 ตามล�าดับ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติให้แต่งตั้งนายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และนายญาณศักดิ์ 
มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช และนายประทีป บุปผาอินทร์ ซึ่งพ้น
จากต�าแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีแต่งต้ังใหม่มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2556 ถึง 
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติ
หน้าที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556  

  	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(ชุดเดิม)	 	 														จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด
   1.   ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช       ประธานกรรมการตรวจสอบ                       4/4
 2.   นายประทีป บุปผาอินทร์     กรรมการตรวจสอบ                   4/4
     3.   นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์                                  กรรมการตรวจสอบ                                           3/4
 4.   นางวรรณี สิริกาญจน     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ             4/4

   คณะกรรมการตรวจสอบ	(ชุดใหม่)	 	 			 		จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งทั้งหมด
     1.   นายสมชาย สกุลสุรรัตน์                              ประธานกรรมการตรวจสอบ     6/6
    2.   นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์                                  กรรมการตรวจสอบ       6/6
     3.   นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์                      กรรมการตรวจสอบ      6/6
     4.   นางวรรณี สิริกาญจน     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6

 และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 •    งบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปี 2556 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินรวมประจ�าปี 
2556 ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท  และประชุมเป็นการเฉพาะ
กับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟังค�าชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนน�า
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
 ความเห็น  :  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2556 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ 

2.	 สอบทานให้บรษัิทมีระบบการควบคมุภายใน	และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม	รวมท้ังพจิารณาความเป็นอิสระ
ของส�านักตรวจสอบภายใน
	 • ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจ�าปีของส�านักตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับ
ทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน 
	 •    ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�าหรับปี 2556   ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี
	 • รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของส�านักตรวจสอบภายใน
	 • รายงานประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน และการฝึกอบรม ของหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท 
 ความเห็น  :  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  และเห็น
ว่าหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

3.	 สอบทานให้บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจของบรษัิท	
รวมทั้ง	กฎ/	ระเบียบ/	ประกาศ/	ค�าสั่ง	ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว	
	 •  รายงานจากส�านักกฎหมายกลุม่เก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
	 •    รายงานจากผูส้อบบญัชว่ีาไม่มปีระเดน็และข้อสงัเกตท่ีต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบญัญัตใินมาตรา 89/25 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บรษิทัได้จดัให้มกีารตดิตามดแูลการถือปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเหมาะสม และได้รบัรายงาน
จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายและความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

4.	 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 •  ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส 
 •  รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายปี 
 ความเห็น  :  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

5.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 • พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือ  
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2557 รวมทั้งเสนอแนะจ�านวน
เงินค่าสอบบัญชี ส�าหรับปี 2557  
 ความเห็น :  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการพิจารณาข้างต้นมคีวามเหมาะสมท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนมัุติ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ต่อไป

6.	 พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมทั้ง	กฎ/	ระเบียบ/	ประกาศ/	ค�าสั่ง	ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ
ตามกฎหมายดังกล่าว	
 •  รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
 •     รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท   
 ความเห็น :  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด

7.	 	อื่นๆ	
	 •    เสนอแนะให้บริษทัเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เปน็แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ และน�าบรษิทัเข้า
สูก่ระบวนการรับรองเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัฯิ ดงักล่าวซึง่คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิห็นชอบ
	 •     ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 3)
	 •    ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
	 •    ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2556 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
	 •     สอบทานข้อมลูทีเ่ปิดเผยไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ในรายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท (แบบ 56-1)
	 •   รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2556 ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบท่ีมต่ีอคณะกรรมการบรษิทัตามท่ีก�าหนด  
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลกัความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยค�านงึถึงหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี

                        นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557      

029รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2556

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือ

พิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

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

ควบรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกันเป็น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

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

เป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

บรษิทั หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แล้วน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชมุผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจารณาต่อไป และ

ท�าหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ง

ตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่า

ตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

 (1) นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 (2) นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (3) นายปิยะ  วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 (4) นายยงยุทธ  มลิทอง   เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จดัให้มกีารประชมุในปี 2556 รวม 2 ครัง้ด้วยกัน ซึง่ได้พิจารณาเรือ่งดังต่อไปน้ี

  1.1      คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือน

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ส�าคัญ คือ การจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของ

บริษัทประจ�าปี 2555 เป็นส�าคัญ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ข้อมูลการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ที่ผ่านมา และข้อมูลการปรับเงินเดือนของอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุน แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ปฏิบัติงานด้วย

ความเสียสละทุ่มเท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจ�าปี 2556 ในอัตราเดียว

กับการปรบัข้ึนเงนิเดือนให้แก่พนกังานระดบับรหิารทีม่ผีลงานปานกลางของบรษิทัและเป็นอตัราท่ีใกล้เคยีงกับบรษิทัอืน่ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม

เดียวกัน

  1.2   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ 

(โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทประจ�าปี 2556 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด�าเนินการพจิารณาการจ่ายเงนิรางวัลพเิศษ (โบนัส) ส�าหรับกรรมการผูจ้ัดการใหญ่

ประจ�าปี 2556 โดยยึดหลกัเกณฑ์ตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนดงัน้ีคอื ประเมนิจากผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในด้านที่ส�าคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและ

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียง

กันได้เพ่ือประกอบการพิจาณาด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินรางวัลพิเศษประจ�าปี 2556 ให้แก่กรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ในอตัราเช่นเดยีวกนักบัการจ่ายเงนิรางวลัพเิศษให้แก่พนกังานของบรษิทัซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัแล้ว 

และให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป

 อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แสดงเจตจ�านงท่ีไม่ขอรับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ

030 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จดัให้มกีารประชมุในปี 2557 รวม 1 ครัง้ด้วยกัน เพ่ือพิจารณาเรือ่งต่อไปนี้

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาในหลายประเด็น ดังนี้

  2.1   ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทั แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอตัราปัจจุบนัเป็นอตัราทีเ่หมาะสมสภาพเศรษฐกิจ จงึเหน็ควรให้คงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ตามข้อ 1 ถึง 6 จนกว่าทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะได้พิจารณาอนมุตัใิห้เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ และเว้นการจ่ายบ�าเหนจ็กรรมการส�าหรบัปี 2556 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน   

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง

ขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

   (1) (1.1)   กรรมการบริษัท          25,000  บาท/เดือน 

   (1.2)   ประธานกรรมการตรวจสอบ   18,750  บาท/ครั้ง

                      กรรมการตรวจสอบ        15,000  บาท/ครั้ง

   (1.3)   ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี            12,500  บาท/ครั้ง

                              กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   10,000  บาท/ครั้ง

   (1.4)   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  12,500  บาท/ครั้ง

                        กรรมการบริหารความเสี่ยง   10,000  บาท/ครั้ง

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

                              กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  10,000  บาท/ครั้ง

  (2)     กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้ 

                 รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

 2. ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ใน

อัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก

การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

 4. กรรมการท่ีเป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่าน้ัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการแต่อย่างใด

 5. ค่าเบีย้ประกันสขุภาพ ประกันอบุตัเิหต ุและประกันชวิีต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษทัคนใดท่ีบรษิทั

ผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วย

สาเหตใุดก็ตาม ให้บรษิทัเป็นผูร้บัภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบรษิทัทุกคนท่ีบริษทัผูรั้บประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดงักล่าว

ในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ท่ีบริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่

กรรมการบริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

 6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี

  (6.1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัท มิได้มีการจ่ายเงิน

   ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

  (6.2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตรา ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย

   ให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่า

   กรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ

  (6.3) ในกรณีทีก่รรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2556

031รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 2.2    สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจ�านวน 4 คน ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 คือ

  (1)   นาย ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (2)   นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง    

      และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  (3)   นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  (4)   นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์  กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 กรรมการซึ่งต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทได้อีกวาระหนึ่ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนต�าแหน่ง

ที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 (1)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรับทราบรายชื่อกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคล

ภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท

 (2)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณารายชื่อผู้ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ท่ีจะได้รับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด

 (3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท

 (4)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีต่อไป

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2557 ท่ีจะถึงนี ้บรษิทัได้มหีนังสอืแจ้งต่อผูถื้อหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัและผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มี

ผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากรายละเอยีดประวัตกิารศกึษา ประสบการณ์ การท�างานทัง้ในอดีต

และปัจจุบันเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระท้ัง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในด้านสาขาวชิาการต่างๆ เป็นอย่างสงู อกีทัง้ยังเป็นก�าลงัส�าคญัอย่างย่ิงในการบรหิารกิจการงานของบรษิทัให้มคีวามมัน่คง

แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการ ทั้ง 4 คนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 อน่ึง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ 

ที่ออกตามวาระในครั้งน้ี นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ

ด้วย ถอืได้ว่าเปน็ผู้มีสว่นได้เสีย ดงันั้น นายสมชาย พพิธิวจิิตรกร จงึได้แจ้งขอไม่อยูร่่วมพจิารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในขณะทีม่กีาร

พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแทน

                       นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ปี 2556

032 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2556

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน มีนายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท เป็น

ประธานฯ มนีายญาณศกัดิ ์มโนมยัพิบลูย์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ และนายพิชยั เอือ้ศริทิรพัย์ กรรมการอสิระ เป็นกรรมการฯ

 คณะกรรมการชดุน้ีได้รบัมอบหมายภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ากับ

ดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั พัฒนาและทบทวนแนวปฏบิตัใินการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility 

- CSR) และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอความเห็นเพื่อทบทวนและปรับปรุงปรัชญาในการด�าเนิน

ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือให้งานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

 

 ในปี 2556 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีได้ประชมุรวม 4 ครัง้ โดยด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�าเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนการก�าหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า  

ลูกหนี้ เจ้าหน้ี ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีถือว่ามีนัยส�าคัญ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัท ส�าหรับปี 2556    

 ทัง้นี ้เป็นไปตามแนวปฏบัิตคิณะกรรมการบรษิทั ว่าด้วยเรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 2.  พิจารณาทบทวนประกาศบรษิทั เรือ่ง ข้อก�าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

ซึ่งได้มีการประกาศใช้ประกาศบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ทดแทนประกาศบริษัทฯ ฉบับเดิม ซึ่งได้

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีว่า ต้องไม่ใช่เป็นกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ตามผังโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน และ  

2) ก�าหนดจ�านวนครัง้ของการประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนของกรรมการ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ใีห้ชดัเจนย่ิงขึน้

 3.  พิจารณาทบทวนแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั ว่าด้วยเร่ือง การเก็บรกัษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือการซือ้หรอืขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งได้มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทฯ (ฉบับที่ 3) เมื่อวันท่ี  

22 ตุลาคม 2556 ทดแทนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2553  โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม

เติมในเรื่อง 1) ให้พนักงานของหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีต�าแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีหน้าที่

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย 2) การรายงานหลักทรัพย์ที่ถือครอง ให้รวมถึง

การถือครองของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 3) ก�าหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาสิบสี่วัน ก่อนวันที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

 4. พิจารณาร่างนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่างแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท  

ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
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 5. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่

วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 6. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั ซึง่มหีน่วยงานของบรษิทั คอื ส�านกัประชาสมัพันธ์

และชมุชนสมัพันธ์ และส�านกัความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม เป็นผูร้บัผดิชอบและผูด้�าเนินการ โดยได้รายงานผลการด�าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ส�าหรับปี 2556 เสนอคณะกรรมการบริษัททราบว่า มีการด�าเนินโครงการรวมจ�านวน 35 โครงการ ใช้งบ

ประมาณทั้งสิ้น 6,582,100 บาท โดยมีผู้รับประโยชน์ 8,361 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,393 คน 

 7. รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้

  7.1    รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย 

ของสายการเงินและบัญชีตลอดจนผู้จัดการส่วน ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม ซึ่งสังกัดสายการเงินและบัญชี ทั้งน้ี

เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

  7.2     รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และผู้จัดการทั่วไป

  7.3      ผลการประเมนิตนเองของบรษิทั ส�าหรบัปี 2555 - 2556 ตาม “แบบประเมนิการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”  

 8. รับทราบผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2556 ของบรษิทั ในระดบั “ดเีย่ียม” ช่วงคะแนน 90-100 ซึง่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทยเป็นผูจ้ดั

 9. อื่นๆ 

  9.1      ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  9.2    สอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ส�าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

ในรายงานประจ�าปี 2556 (แบบ 56-2) ในหัวข้อเรื่อง “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” โดยในปี 2556 นี้ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึง

เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย

  9.3     รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

     

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการท่ีด ีมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมกันยกระดบัการก�ากับดแูลกิจการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมไปสูม่าตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ ด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม 

รักษาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

           นายกมล จันทิมา

         ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

                      18 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2556

034 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  

3 ธันวาคม 2550 เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่ประกอบด้วย 

  1. นายทองฉัตร   หงศ์ลดารมภ์  เป็นประธาน  

  2. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร   เป็นกรรมการ  

  3. นายทวีศักดิ์  เสนาณรงค์  เป็นกรรมการ

 

 โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน 

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งชดุใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุเดมิทีห่มดวาระลง โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ต้ังแต่วันที ่4 ธันวาคม 

2556 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายทองฉัตร   หงศ์ลดารมภ์  เป็นประธาน

  2. นายสมชาย      พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการ

  3. นายเพิ่มพูน      ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการ

 2.  2.1 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทาน

รายงานการบรหิารความเสีย่งเพ่ือตดิตามความเสีย่งท่ีส�าคญั และให้ข้อเสนอเพ่ิมเตมิส�าหรบัการจดัการความเสีย่งรวมถึงน�าเสนอนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการในการก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งทัว่ท้ังองค์กร ในปี 2556 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ท�าการพิจารณา

พิจารณาทบทวนและให้ค�าปรึกษาแนะน�าฝ่ายจัดการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาสในเดือน

มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยได้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของไตรมาสที่ 4 ปี 2555 และไตรมาสที่ 1 2 และ 

3 ปี 2556 และประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง และความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ส�าหรับไตรมาสที่ 2 3 4 ของปี 

2556 และ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ตามที่คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้เสนอมา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการบริหารความ

เสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ

บริษัทในอนาคต

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556

035รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



  2.2  ในปี 2556 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้พิจารณาความเสีย่งหลกัของบรษิทัในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเสีย่ง

ด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต ความเสี่ยงด้านการเงิน รวมถึงความเสี่ยงของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จ�ากัด (SSI UK) ที่

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท   ในด้านการตลาด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ

โดยการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการตลาดที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งเสนอให้พิจารณาความเสี่ยง

ในแต่ละตลาดโดยละเอียด เช่น ตลาดภายในประเทศ ตลาดส่งออก ตลาดสินค้าเหล็กคุณภาพสูง  เป็นต้น ก่อนสรุปเป็นความเสี่ยงด้าน

การตลาดโดยรวม ในด้านการผลิต คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าการผลิตมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจของ

บรษิทั โดยได้พิจารณาความเสีย่งด้านการผลติเพ่ือให้แน่ใจว่า บรษิทัมมีาตรการควบคมุเพ่ือป้องกันความเสยีหายท่ีจะเกดิขึน้จากการผลติ

ล่วงหน้า (Preventive Maintenance) อย่างสม�่าเสมอ  ส�าหรับด้านการเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงด้าน

การเงินของบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมแก่ฝ่ายจัดการเพ่ือด�าเนินการในการเสริมสภาพคล่องให้แก่

บริษัท 

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความเห็นในการพจิารณาปัจจัยเสี่ยงของบริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 

จ�ากัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ธุรกิจเหล็กต้นน�้าผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ 

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าสภาวะตลาดเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่มีผลต่อราคาสินค้าและต้นทุนวัตถุดิบ

ของ SSI UK และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของโครงการ PCI จน

ส�าเร็จเรียบร้อยและคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นมาตรการในการเสริมความสามารถในการผลิตให้ได้

วัตถุดบิท่ีมคีณุภาพ มปีรมิาณเพียงพอ ในราคาทีเ่หมาะสม ผลกัดนัให้ธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดม้วนของบรษิทั มคีวามแข็งแกร่งในระยะ

ยาวตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัท

             ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กุมภาพันธ์ 2557

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556

036 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



 บริษทัมกีารด�าเนินการตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็น

ระบบ มกีารตดิตามและประเมนิความเสีย่งของทุกสายงานท่ีส�าคญั

เป็นรายไตรมาส โดยในปี 2556 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้

พิจารณาตดิตามความเสีย่งหลกัท่ีเจ้าของความเสีย่ง (Risk Owner) 

ได้ด�าเนินการบรหิารความเสีย่งตามกรอบการบรหิารความเสีย่งของ

บริษัท ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นราย

ไตรมาสซึ่งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการบริหารความ

เสีย่งของบรษิทั จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบอาจมคีวามเหน็หรอื

ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก่อนน�าเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ ความเสี่ยงหลักและ

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการตลาด

•	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณความ

ต้องการบริโภคเหล็ก

 ในปี 2556 เป็นปีที่ปริมาณการใช้เหล็กของโลกยังคงเติบโต

อย่างต่อเนือ่งโดยพิจารณาได้จากข้อมลูของสมาคมเหลก็โลก หรอื 

World Steel Association (WSA) ซึ่งระบุว่าปริมาณการผลิต

เหล็กดิบของโลกในปี 2556 มีปริมาณการผลิตที่ 1,573 ล้านตัน 

สูงขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2555  

 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2556 สามารถสรุป

ปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัท่ีเกิดขึน้และมผีลต่อราคาขาย ปรมิาณการขาย

และส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดบิของบรษิทั ได้ดงัต่อ

ไปนี้

1) ความผันผวนของราคาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทั้ง

ภายในประเทศ และต่างประเทศท�าให้ไม่สามารถส่งมอบสนิค้า

ได้ในปริมาณและราคาซึ่งได้วางแผนก�าหนดไว้

2) ปรมิาณการส่งมอบในประเทศท้ังจากการน�าเข้ามาและปรมิาณ

การส่งมอบของคู่แข่งภายในประเทศซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณ

การขายของบริษัท

3) ราคาต้นทุน Slab ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ไม่

สามารถควบคมุต้นทุนของ Slab ในแต่ละตลาดได้ และส่งผลให้ 

Metal spread อาจไม่เป็นไปตามแผน

4) ปริมาณการส่งมอบวัตถุดิบจาก Supplier ที่ต้องการบริหาร

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลาตามสภาวะความต้องการในตลาด

ปัจจัยความเสี่ยง

5) มีการน�าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนปกติ (ไม่เจือ) หน้ากว้าง > 1,550 

มม. ซึ่งไม่อยู่ในข่ายการถูกใช้มาตรการปกป้องการทุ่มตลาด

เหล็กแผ่นรีดร้อนจาก 14 ประเทศ  

 จากความผันผวนด้านราคาและปริมาณความต้องการเหล็ก

จากปัจจัยเส่ียงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง

และด�าเนินมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งเกิดจากปัจจัย

ภายนอกและอยู่นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทั โดยมาตรการเพ่ือ

ลดความเสี่ยงที่ส�าคัญมีดังนี้

(1) บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคาท่ีจะ

ท�าให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตาม

ท่ีต้องการและในจ�านวนท่ีคาดว่าจะขายได้ โดยที่การด�าเนิน

ธุรกิจตามปกติของบริษัทน้ันจ�าเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง ซึ่ง

ประกอบด้วยวัตถุดบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูในปรมิาณท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้การขายและการผลติของบรษิทัสามารถด�าเนนิไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา

และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

(2) มุง่เน้นการผลติสนิค้าท่ีจดัเป็นชัน้คณุภาพพิเศษ ซึง่มมีลูค่าเพ่ิม 

และมีความผันผวนของราคาที่น้อยกว่า

(3) ตดิตามสถานการณ์ตลาดภายในและต่างประเทศเพ่ือน�ามาใช้

วิเคราะห์และพิจารณาการขายสนิค้าให้สอดคล้องกับการสัง่ซือ้

และการน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนจากต่างประเทศ ตลอด

จนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้มากข้ึนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง ราคาต�่า ปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ

ต้องการ และสามารถส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น

(4) ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและ

สินค้าส�าเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับการ

ประมาณการการขายและลดระยะเวลาการหมุนเวียนของ

วัตถุดบิและสนิค้าคงคลงั เพ่ือลดความเสีย่งจากผลกระทบของ

ราคาในเชิงลบ 

(5) ด�าเนินการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และเร่งรัด

ระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น

(6) ติดตามสถานการณ์การทุ่มตลาดของสินค้าน�าเข้าจากต่าง

ประเทศ และนโยบายการควบคมุราคาของภาครฐัอย่างใกล้ชดิ 

รวมทั้งมีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

037รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความเสี่ยงด้านการผลิต 

•		ความเสีย่งด้านกระบวนการผลติและเทคโนโลยีในการผลติ

 ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเส่ียงด้าน

การผลติทัง้ท่ีมาจากเครือ่งจกัร กระบวนการผลติ และเทคโนโลยีใน

การผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต

และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร

ส�าคญัทีอ่าจเสยีหายจากการใช้งาน ความเสีย่งจากกระบวนการผลติ

ที่ไม่เหมาะสมท�าให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของลูกค้า

หรอืไม่สามารถผลติสนิค้าบางเกรดได้ รวมถึงความเสีย่งจากความ

สญูเสยีของกระบวนการผลติ (Yield Loss) จ�านวนมาก และความเสีย่ง

จากเครือ่งจกัรไม่พร้อมใช้งานเนือ่งจากอะไหล่ล้าสมยั (Obsolete Part) 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออาจ

ท�าให้ต้องหยุดการผลิต และมีผลต่อเน่ืองต่อการส่งมอบสินค้าให้

กับลูกค้าอีกด้วย

 เพ่ือป้องกันความเสีย่งท่ีจะเกิดข้ึนต่อการผลติ บรษิทัมขีัน้ตอน

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือแก้ไขปัญหา และบริหาร

ความเสี่ยง จัดท�าและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลังเพ่ือเตรียม

อะไหล่ส�ารองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเพ่ือให้ประสิทธิภาพของการ

ควบคมุคณุภาพมคีวามแม่นย�าสงูโดยการตดิตัง้ระบบการตรวจสอบ

ผิว (Surface Inspection System) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจแบบ 

Real Time ซึ่งจะท�าให้สามารถรับรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิต

ได้อย่างทันทีท่ีผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ท�าให้ลดการเกิดสินค้า

ด้อยคณุภาพจ�านวนมากได้ และบรษิทัยังมกีารจดัหาระบบอตัโนมติั

ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ระดับ

คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม�่าเสมอ นอกจากนี้ 

บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะท�างานในการพัฒนากระบวนการผลิต

เพ่ือแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ลดลงอีกด้วย โดยคณะท�างานจะ

ท�าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องในโครงการที่ด�าเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตและรวมถึงปรับปรุงด้าน

คุณภาพ โดยมโีครงการต่างๆ ท่ีส�าคญั เช่น 1. โครงการ Zero Scrap 

2. โครงการลดอุณหภูมิเผาไหม้ในเตาเผา 3. โครงการลดความ

สิ้นเปลืองการใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด 4. โครงการซ่อม

บ�ารุง Edge Induction Heater โดยบุคลากรภายในบริษัท 5. 

โครงการระบบควบคมุเครือ่งม้วนเก็บแบบอตัโนมตัเิพ่ือลดของเสีย

จากการกดทับชิ้นงานท่ีผิดปกติ 6. โครงการปรับปรุงและถ่าย

โอนโปรแกรมพร้อมทัง้ข้อมลูของระบบควบคมุการผลติด้วยตนเอง 

7. โครงการเพิ่มอัตราการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและเคลือบ

น�า้มนั และ 8.  โครงการความร่วมมอืด้านการพัฒนาเหลก็แท่งแบน

กับ SSI UK

•		ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	อัคคีภัย	และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ	

	 ด้านภัยธรรมชาติ	และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

 พ้ืนทีต่ัง้โรงงานเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วนอยู่บรเิวณทีลุ่ม่และ

ใกล้กับทะเลซึ่งฤดูมรสุมซึ่งอาจมีความเสี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติ

จากวาตภัย อุทกภัย เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นจะ

ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิตและการส่งมอบ ซึ่งบริษัท

ได้ตระหนักในประเด็นนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีการบริหารจัดการเพ่ือ

ลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดจากกรณีดังกล่าวให้มีผลกระทบกับ

โรงงานและพนกังานให้น้อยทีส่ดุ โดยได้มกีารจดัท�าแนวป้องกันน�า้ท่วม

พ้ืนทีเ่สีย่งทีเ่คยท�าให้เครือ่งจกัรเสยีหายจากเหตกุารณ์อทุกภัยเมือ่

ปี 2548  โดยปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือเฝ้า

ตดิตามข่าวสาร และประชาสมัพันธ์ให้กับผูเ้ก่ียวข้องได้รบัทราบโดย

ท่ัวกัน นอกจากน้ียังมีการเตรียมความพร้อมของทีมป้องกันเหตุ

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อเหตุ

ฉุกเฉินตามแผนงานท่ีวางไว้ มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติ

ตามแผนเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อม

อยู่เสมอ และยังได้ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นไว้คอยติดตามข่าวสาร

จากภายนอกกรณีที่เครือข่ายการสื่อสารอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้

	 ด้านอัคคีภัย

 โรงงานผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดม้วนมคีวามเสีย่งต่อการเกิด

อคัคภียัอนัเนือ่งจากกจิกรรมต่างๆ ในโรงงาน เช่น กระบวนการผลติ 

การซ่อมบ�ารุง เป็นต้น ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้บริเวณโรงงาน อาจจะ

รุนแรงจนก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการผลิต การส่งมอบ และ

อาจร้ายแรงจนเป็นสาเหตุให้พนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

 บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงที่เกิดจาก

อัคคีภัย โดยมีการจัดตั้งคณะอนุท�างานป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัย

ฉุกเฉินขึ้น  ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทั 

เพ่ือก�ากับดแูลและด�าเนนิการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ในโรงงาน มีการจัดท�าแผนการเตรียมความพร้อมด้าน

ต่างๆ ท้ังด้านบคุลากร  ทีม่กีารจดัฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมจ�านวนบคุลากร

ให้สามารถตอบสนองเหตุได้ เพ่ือเป็นการลดความรุนแรงของ

เหตกุารณ์ นอกจากนียั้งมกีารฝึกซ้อมสถานการณ์จ�าลองเป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง ด้านอปุกรณ์การตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉนิ  มกีารตรวจ

สอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

และมกีารตดิตัง้เพ่ิมเตมิในจดุทีม่คีวามเสีย่งในการเกิดเหตเุพลงิไหม้

อกีด้วย นอกจากนียั้งมกีารน�าเทคโนโลยีด้านอคัคภียัใหม่เข้ามาตดิตัง้

เพ่ือลดความรุนแรงและความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อีก

ด้วย นอกจากน้ี บริษัทมีกรมธรรม์ท่ีมีความคุ้มครองครอบคลุมภยั

ธรรมชาตใินเรือ่งอทุกภยั พายุลมแรง สนึาม ิฟ้าผ่า แผ่นดนิไหว แผ่น

ดินถล่ม เพ่ือลดความเสียหายโดยจะครอบคลุมความเสียหายใน
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ด้านทรพัย์สนิ การหยุดชะงกัทางธุรกิจ ความเสยีหายของสนิค้าและ

ผลติภัณฑ์ทีเ่กิดจากเหตกุารณ์ดงักล่าว และกรมธรรม์ยังได้คุม้ครอง

ครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

ด้วยเช่นกัน

 ในปี 2556 ไม่มเีหตุการณ์ไฟไหม้จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

ผลิต ทรัพย์สิน และชีวิตพนักงาน ซึ่งทางคณะท�างานฯได้มีจัดการ

ซ้อมแผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

ท�าให้มีความมั่นใจได้ว่าพนักงานในแต่ละพ้ืนท่ีสามารถระงับเหตุ

เพลิงไหม้ได้

•	 ความเสี่ยงจากการผลิตท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน	

 บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในพ้ืนท่ีในทุกๆด้าน เพ่ือให้

ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ

ใช้ทรัพยากร ด้านสังคมความเป็นอยู่ ด้านความปลอดภัย รวมถึง

ด้านเศรษฐกิจของชมุชนในพ้ืนที ่และเพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการผลิตของบริษัทไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนภายนอก บริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 และติดตามการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัท

ได้เลอืกใช้เชือ้เพลงิน�า้มนัเตาทีม่กี�ามะถันต�า่ ไม่เกินร้อยละ 2 มกีาร

ควบคมุและตรวจสอบระบบการเผาไหม้ให้มกีารเผาไหม้ทีส่มบรูณ์ 

ควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบ�าบัดอากาศและระบบบ�าบัดน�้า

ให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการน�าน�้าที่บ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้

ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ผลการตรวจวัด

คณุภาพอากาศและน�า้ไม่เกินมาตรฐานทีร่าชการก�าหนด ด�าเนนิการ

ตรวจประเมินบริษัทรับก�าจัดกากของเสียและใช้บริการบริษัทรับ

ก�าจดักากทีไ่ด้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม และตดิตาม

ตรวจสอบการขนส่งจนเสรจ็สิน้กระบวนการก�าจดัของเสยี นอกจากน้ี

ยังได้มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพ่ือ

ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน   

•		ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทมีภาระจ่ายค่าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนเป็นสกุลเงิน

เหรยีญสหรฐั ในขณะท่ีรายรบัของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท 

แม้ว่าการต้ังราคาขายจะมีฐานการค�านวณราคาจากเงินสกุล

เหรียญสหรัฐก็ตาม แต่ในการขายยังเป็นการขายในสกุลเงินบาท 

ซึ่งจะมีผลให้บริษัทมีก�าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

 ในปี 2556 บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนโดยการติดตามปัจจัยส�าคัญ

ต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการอ่อนค่าของเงนิบาท เช่น มาตรการการ

ลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE Tapering) ของ

ธนาคารกลางสหรัฐ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่ง

ท�าให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุนในประเทศไทย ท้ังน้ีบริษัทได้

ด�าเนินการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้    

1. บริษัทได้ลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ 

(Natural Hedge) โดยการเพ่ิมยอดขายจากต่างประเทศให้

มากขึน้ เพ่ือการสร้างสมดลุระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย ซึง่เป็น

เงินสกุลต่างประเทศ โดยยอดส่งออกปี 2556 ได้ปรับตัวสูงขึ้น

มาอยู่ที่ 628.69 ล้านบาท จากยอดส่งออกปี 2555 ที่ 166.48 

ล้านบาท หรือเติบโตกว่าร้อยละ 378 

2. บรษิทัได้ด�านนิการท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) ส�าหรับทุกรายการวัตถุดิบท่ีได้รับค�าสั่ง

ซื้อจากลูกค้าแล้ว เพื่อเป็นการลดความแตกต่างระหว่างอัตรา

แลกเปลี่ยนจากการช�าระค่าวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนใน

การตั้งราคาขายดังกล่าวข้างต้น

3. บริษัทได้ติดตามรายงานภาระรายจ่ายคงค้างท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศสุทธิ (Opening Exposure) ให้อยู่ภายในวงเงินที่

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนด เพ่ือจ�ากัดผลกระทบอนัอาจเกิดขึน้

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

•		ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

 ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อทางการค้า เป็นความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายทีไ่ด้ตกลงร่วมกันไว้ได้ ท�าให้ไม่สามารถช�าระ

หน้ีได้เมือ่ครบก�าหนด ซึง่อาจส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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 เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านน้ี บริษัทจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการให้สินเชื่อการค้า โดยการก�าหนดวงเงิน

สนิเชือ่การค้าให้แก่ลกูค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการ

ซือ้สนิค้า และความสามารถในการช�าระหน้ีของลกูค้ารายน้ันๆ และ

มีการทบทวนเป็นประจ�า โดยวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติ

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารที่มีอ�านาจในการอนุมัติการให้

สนิเชือ่ทางการค้า นอกจากน้ียังมกีารก�ากับดูแลการบรหิารความเสีย่ง

ในด้านน้ีอย่างสม�่าเสมอด้วยการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่

ลูกค้าทุกรายให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และติดตามควบคุม

การช�าระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการช�าระเงินตรงตาม

ก�าหนดและไม่มีหนี้คงค้าง รวมท้ังให้ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบเป็นประจ�าทุกเดือนเก่ียวกับ

คุณภาพของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่มีหนี้เกินก�าหนด

ช�าระ และผลการตดิตามการช�าระหน้ีของลกูหนีร้ายนัน้ๆ  นอกจาก

นี้บริษัทยังได้ก�าหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าบางรายต้องวางเงินมัดจ�าใน

อัตราเฉลี่ยร้อยละ 6 ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ หรือเรียกหลักประกัน

ก่อนด�าเนินการส่งมอบสินค้า 

 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 4,356 ล้านบาท 

ทั้งน้ีมีลูกหนี้ท่ีมียอดหนี้คงค้างเกินก�าหนดช�าระเป็นจ�านวน 385 

ล้านบาท โดยบริษัทได้ด�าเนินการดูแลควบคุมการขายสินค้า และ

ติดตามการช�าระหนีเ้กินก�าหนดอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้บรษิทัไม่ได้รบั

ความเสียหายแต่อย่างใด 

•		ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัท

ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�าหนดอัน

เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่

สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน

ระยะเวลาทีก่�าหนดและมต้ีนทนุทีเ่หมาะสม ซึง่อาจท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทได้ 

 ในปี 2556 บรษิทัมสีภาพคล่องทีด่ข้ึีนพิจารณาจากอตัราส่วน

สนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้นิหมนุเวียน ทีป่รบัตวัสงูขึน้มาอยู่ที ่0.84 

เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 0.71 เท่า  โดยบริษัท

ได้ติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด ผ่านการจัดท�า

ประมาณการกระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่ายอย่างสม�า่เสมอ 

เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมีเวลา

เตรียมการท่ีเพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทัน

การณ์  นอกจากนี้บริษัทได้ด�าเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานของบริษัท โดยได้เพ่ิมทุน

ในปี 2556 อีก 3,458.23 ล้านบาท โดยการขายหุ้นเพ่ิมทุนรวม 

5,085.63 ล้านหุ้น และการขายหุ้นใน TCRSS 1,568.25 ล้านบาท 

โดยเงินทุนท้ังหมดท่ีเพ่ิมทุนได้น�าไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจโรงถลุง

เหล็กเพ่ือผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเหล็กแท่งแบนเน่ืองจากยังมีผล

ประกอบการติดลบจาก Slab Spread ท่ีปรับตัวลดลงจากภาวะ

ความผันผวนของอุตสาหกรรมเหล็ก 

 ทัง้นีบ้รษิทัได้ด�าเนินการตดิตามควบคมุดแูลการด�ารงอตัราส่วน

ทางการเงินให้อยู่ในอัตราที่ก�าหนดและท�าข้อตกลงกับสถาบัน

การเงินผูใ้ห้การสนบัสนุนวงเงนิสนิเชือ่ โดยอตัราส่วนทางการเงนิที่

ก�าหนดใช้ส�าหรับบริษัท ค�านวณจากงบการเงินรวมได้แก่ (ก) การ

ด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่ง ณ 

สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 4.89 เท่า ซึ่งเกินกว่า

อตัราทีก่�าหนด (ข) การด�ารงอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี 

(DSCR) ไม่ต�่ากว่า 1.2 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วน

ดงักล่าวตดิลบ นอกจากนีห้นึง่ในข้อตกลงกับสถาบนัการเงนิผูใ้ห้กู้

ยืมเงินแก่ SSI UK ได้ก�าหนดให้ SSI UK ด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ไม่ให้น้อยกว่า 1 

เท่า ณ สิ้นปี 2556 SSI UK มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 0.5 เท่า 

ต�่ากว่าอัตราส่วนที่ก�าหนด 

 อย่างไรก็ตามบริษัท และ SSI UK ได้รับการผ่อนผันจาก

ธนาคารส�าหรบัการไม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามอตัรา

ที่ก�าหนดในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนั้นบริษัทจึงมีสถานะเป็น

ลูกหนี้ปกติและสามารถเบิกเงินกู้ได้ตามปกติ

ความเสีย่งในการด�าเนินกจิการของบริษทั  

สหวิริยาสตลีอนิดสัตรี ยเูค จ�ากดั 

 บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ียูเค จ�ากดั (SSI UK) ผูผ้ลติและ

ส่งออกเหลก็แท่งแบน ตัง้อยู่ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศ

อังกฤษ โดยมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมด จากการลงทุนซื้อธุรกิจ

โรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2554 

ซึ่งเป็นการลงทุนที่เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน (Complementary) กับ

ธุรกิจที่บริษัทด�าเนินอยู่ในปัจจุบันให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว 

เสริมเสถียรภาพในการบริหารวัตถุดิบให้ได้คุณภาพในปริมาณท่ี

ต้องการด้วยราคาที่เหมาะสม

 เนือ่งจาก การลงทุนซือ้กิจการโรงถลงุเหลก็ รวมถึงการด�าเนนิ

การปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้โรงถลุงเหล็กสามารถกลับมาผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่มั่นคงใน

ระยะยาว จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่มีภาระผูกพันสูง ท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานและสถานะการเงินของ SSI UK ในช่วงต้นของการเริ่ม

เปิดด�าเนินกิจการ อาจได้รบัผลกระทบท่ีรนุแรงจากความไม่แน่นอน

ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ

ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนความต้องการบริโภคสินค้าใน

ตลาดโลกในช่วงการชะลอตวัของเศรษฐกิจได้ นอกจากน้ี การที ่SSI 

UK ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง 

กฏข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลที่โรงงานตั้งอยู่ เช่นกัน 
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 นอกจากนี ้SSI UK ได้ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการ Pulverised 

Coal Injection Unit (PCI) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555  โดยโครงการ 

PCI เป็นโครงการที่มีความส�าคัญอย่างสูงในการช่วยลดต้นทุน

การผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่งขันในด้านต้นทุนการผลิตของ SSI UK โดยได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างและติดต้ังแล้วเสร็จ และเริ่มใช้เทคโนโลยี PCI ในวันที่  

9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งช่วยลดการใช้โค้ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคา

แพง มาใช้ถ่านหิน PCI ที่มีราคาถูกลง โดยมีอัตราการใช้ PCI (PCI 

Injection Rate) เฉลีย่ประมาณ 66 kg/thm ในไตรมาส 3/2556 และ

เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยประมาณ 113 kg/thm ในไตรมาส 4/2556  ทั้งนี้ 

อัตราการใช้ PCI ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 91 kg/thm และมี

เป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็น 160 kg/thm ในปี 2557

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ หมายถึง โอกาส

ที่มูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเมื่อขาย เน่ืองจากราคาหลักทรัพย์ปรับ

ตวัลดลง ทัง้น้ี การลงทุนในหลกัทรพัย์ SSI มคีวามเสีย่งทัว่ไปท่ีอาจ

มีผลกระทบต่อบริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่ง

ไม่ใช่ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจทั่วไป ดังนี้

1. ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ 

(Commodity Risk) เนือ่งจากธุรกิจเหลก็เป็นสนิค้าโภคภัณฑ์จงึ 

มรีาคาซือ้ขายอ้างองิกับราคาตลาดโลก ซึง่สามารถเปลีย่นแปลง

ได้ตลอดเวลาตามภาวะอปุสงค์และอปุทาน  และมแีนวโน้มข้ึน

อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจของโลก ในสถานการณ์ทีเ่ศรษฐกิจโลกมี

การชลอตัว อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ของธุรกิจเหล็ก

ทั่วโลกปรับตัวลดลง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดใน

ประเทศ (Market Risk) เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา 

อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ลดลง

3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political 

Risk) เช่น การประท้วง การปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครอง 

หรอืในภาวะทีก่ารเมอืงไม่มคีวามแน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อ

บรรยากาศการลงทุน ความมัน่ใจของนกัลงทุนต่างประเทศ ซึง่

อาจส่งผลให้ภาวะตลาดชะลอตัวและราคาของหลักทรัพย์ใน

ตลาดปรับตัวลดลง เป็นต้น   

 เพ่ือลดความเสีย่งต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย์ SSI บรษิทั

ได้ด�าเนนิการให้ข้อมลูผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจต่อผูล้งทุน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสม�่าเสมอทุกไตรมาส เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทั

ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ และมีหน่วยงาน

นกัลงทนุสมัพันธ์ทีส่ามารถตอบข้อซกัถามหรอืให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิแก่

ผู้ลงทุนทั้งทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถ

ท�าความเข้าใจ และประเมินได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ SSI อยู่

ภายใต้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองหรือไม่ ทั้งนี้ 

ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ SSI ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็น

วันประกาศผลประกอบการส�าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ของบริษัท เท่ากับ 0.30 บาท ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาด (Market Capitalisation) เท่ากับ 9,650 ล้านบาท มีมูลค่า

ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ซึ่งเท่ากับ 9,794 ล้านบาท 
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ชื่อบริษัท :  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

    SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ :  เอสเอสไอ

    SSI

เลขทะเบียนบริษัท :  0107537000688

เว็บไซต์ :  http://www.ssi-steel.com 

ประเภทธุรกิจ :    ผลติและจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดม้วนด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 4 ล้านตนัต่อปี และเหลก็แผ่น

รดีร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1 ล้านตนัต่อปี โดย 

มุง่เน้นการนวัตกรรมผลติภัณฑ์เหลก็แผ่นชัน้คณุภาพพิเศษเพ่ือรองรบัความต้องการใช้เหลก็ท่ีเพ่ิม

ขึ้นของภูมิภาค ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง ส�าหรับ

อตุสาหกรรมเหลก็ต้นน�า้ บรษิทัได้ลงทนุในธุรกิจโรงถลงุเหลก็เพ่ือผลติและจ�าหน่ายเหลก็แท่งแบน

ชัน้คุณภาพพิเศษเพ่ือรองรบัการผลติของบรษิทัและความต้องการในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึน้ ภายใต้การ

ด�าเนนิงานของบรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ี ยูเค จ�ากัด (SSI UK) ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 3.6 

ล้านตนัต่อปี ส่วนการลงทนุในอตุสาหกรรมเหลก็ปลายน�า้ บรษิทัได้ร่วมลงทุนในบรษิทั เหลก็แผ่น

รดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ประกอบธุรกิจเหลก็แผ่นรดีเย็น และบรษิทั เหลก็แผ่น

เคลอืบไทย จ�ากัด (TCS) ซึง่ประกอบธุรกิจเหลก็แผ่นเคลอืบ อกีทัง้ยังมกีารลงทนุในธุรกิจทีเ่ก่ียว

เนือ่ง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิทั เวสท์โคสท์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากัด (WCE) 

และธุรกิจท่าเรอื ภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิทั ท่าเรอืประจวบ จ�ากัด (PPC)

ที่ตั้งส�านักงาน

ส�านักงานใหญ่ :   เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 

     กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์   :   0-2238-3063-82   

โทรสาร  :   0-2236-8890, 0-2236-8892

ส�านักงานโรงงาน :   เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ต�าบลแม่ร�าพึง อ�าเภอบางสะพาน

      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ :   0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20

โทรสาร :   0-3269-1416, 0-3269-1421

จ�านวนและชนิดของหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

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

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

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :   1 บาท

ทุนช�าระแล้ว   :   จ�านวน  32,166,258,124  บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ   :   จ�านวน  32,166,258,124  หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :   1 บาท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่  ประเภทธุรกิจ  จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือ

หุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อและสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
ของนิติบุคล

ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บำท)

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
(บำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว

(หุ้น)

อัตรำส่วน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

(ร้อยละ)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

28/1  อาคารประภาวิทย์  ชั้น 6

ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม   เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์  0-2237-6746-9

โทรสาร   0-2630-0516

ธุรกิจวิศวกรรม 75,000,000 10 7,500,000 99.99

บริษัท  ท่าเรือประจวบ  จ�ากัด

28/1  อาคารประภาวิทย์  ชั้น 6

ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์  0-2630-0323-32

โทรสาร   0-2236-7046, 

              0-2236-7057

ธุรกิจท่าเรือ 400,000,000 10 40,000,000 51

บริษัท  เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จ�ากัด

(มหาชน)

28/1  อาคารประภาวิทย์  ชั้น 5

ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์  0-2630-0300

โทรสาร   0-2630-0320-2

ธุรกิจ

เหล็กแผ่น

รีดเย็น

4,816,350,000 4.50 1,070,300,000 35.19

บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  ยูเค  

จ�ากัด

Steel House, Trunk Road, 

Redcar, TS10 5QW

United Kingdom

โทรศัพท์  +44 16 4240 8000

โทรสาร   +44 16 4240 4552

ธุรกิจ

โรงถลุงเหล็ก

556,999,000 

ปอนด์สเตอร์ลิง

1,000

ปอนด์สเตอร์ลิง

556,999 100

Redcar Bulk Terminal Limited

Steel House, Trunk Road, 

Redcar, TS10 5QW

United Kingdom

โทรศัพท์  +44 16 4240 5500

ธุรกิจท่าเรือ 26,502,718

ปอนด์สเตอร์ลิง

1 

ปอนด์สเตอร์ลิง

26,502,718 50

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ชื่อ  สถานที่ตั้ง  ของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ	 : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร  10110

  โทรศัพท์  0-2229-2800  

  TSD Call Center  0-2229-2888 

  โทรสาร 0-2359-1259

หุ้นกู้แปลงสภาพ	 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

  สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 1060 ชั้น 2-3 อาคาร 2 

  ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี

  กรุงเทพมหานคร  10400

  โทรศัพท์  0-2256-2323 โทรสาร 0-2256-2414 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

  ส�านักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3

  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 1060 

  ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี

  กรุงเทพมหานคร  10400

  โทรศัพท์  0-2256-2316 โทรสาร 0-2256-2401-2 

ผู้สอบบัญชี	 : นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409

  นายวินิจ  ศิลามงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378

  นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

  บริษัท  เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย  สอบบัญชี  จ�ากัด

  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้

  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์  0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

เลขานุการบริษัท		 : นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 

  ผู้จัดการทั่วไป ส�านักเลขานุการบริษัท

  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 

  โทรสาร 0-2236–8892  

  อีเมล  surasakn@ssi-steel.com 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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(1)  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 มีนำคม 2557

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด

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 จ�ากัด
9.    นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ
10.  นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

11,373,215,265
6,341,157,453
1,133,908,088
1,133,908,088

806,942,300
761,624,600
300,013,780
259,259,108
244,542,400
203,511,840

35.36
19.71

3.53
3.53
2.51
2.37
0.93
0.81
0.76
0.63

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

22,415,560,943	หุ้น

9,750,697,181	หุ้น

หมายเหตุ 
                      กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย 
                                       สัดส่วนการถือหุ้น	
	 	 1	 บรษัิท	เครอืสหวริยิา	จ�ากัด		 	 	 			ร้อยละ	25.07 
   ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน     
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย 
     (1)   นายวิน   วิริยประไพกิจ   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  47.15
   (2)   นางธีรรัตน์   คุณัตถานนท์  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  30.91
   (3)   นายปิยะ   วิริยประไพกิจ   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  20.95
     (4)   อื่นๆ     ถือหุ้นอยู่ร้อยละ     0.99
 	 2	 บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด		 ร้อยละ	8.56
   (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จ�ากัด) 
   ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน 
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย
     (1)   บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด   ถือหุ้นอยู่ร้อยละ  97.89
   (2)   บริษัท เคพี แคปปิตอล จ�ากัด  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ    1.93
   (3)   อื่นๆ     ถือหุ้นอยู่ร้อยละ    0.18
  3	 นางศริกุิล		 	 วริยิประไพกิจ	เบนด	ิ	 ร้อยละ	1.12
	 	 4	 นางสาวกนกวล	ี	 	 วริยิประไพกิจ	 	 ร้อยละ	0.39
	 	 5	 นางกฤษณา			 	 วริยิประไพกิจ			 	 ร้อยละ	0.14
	 	 6	 นางธีรรตัน์					 	 คุณตัถานนท์		 	 ร้อยละ	0.08
	 	 7	 นางประภา				 	 วริยิประไพกจิ			 	 100	หุ้น
	 	 8	 นายวทิย์			 	 วริยิประไพกิจ			 	 100	หุ้น					

	 	 	 รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน	SSI	 	 ร้อยละ	35.36

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

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557 มี

บุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 30.31
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 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสทุธิหลงัหักภาษเีงินได้ ส�ารอง

ตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่าย

เงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ ก�าไรจากการด�าเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญา

ต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุติัให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงนิ

เฉพาะกิจการน้ัน ให้น�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท

มอี�านาจอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกิจการได้ แล้ว

ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 ส�าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทย่อยให้แก่บรษิทั 

บริษัทไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ

ผลประกอบการของแต่ละบรษิทัย่อย และคณะกรรมการของบรษิทั

ย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ในปี 2556 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2556 ได้มมีตอินุมตัใิห้งดเว้นการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผล

การด�าเนินงานประจ�าปี 2555 เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 จงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ได้ตามกฎหมาย

046 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :    
 บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
 น้าชายนายปิยะ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 19 ปี 11 เดอืน (วนัท่ี 21 มกราคม 2537 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 0.00000031% (100 หุ้น) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญากิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ  
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 ไม่มี 

ประสบการณ์ 
2551 - 2555 ประธานกรรมการ 
   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2538 - 2553 กรรมการ บริษัท เรือล�าเลียงบางปะกง จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ากัด
2537 - 2553 ประธานกรรมการ 
   บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2553 กรรมการ  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด 
    กรรมการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2533 - 2546 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2525 - 2543 กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) 
2525 - 2541 กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 ไม่มี 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
 กรรมการ บรษิทั สหวิรยิา อนิเตอร์ สตลี โฮลดิง้ส์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 กรรมการ  บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ  บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ากัด
 กรรมการ  บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด
 กรรมการ   บรษัิท สหวิรยิาพาณิชย์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด
 กรรมการ  บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์ 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

1. นายวิทย์  วิริยประไพกิจ 
  ประธานกรรมการบริษัท   
  อายุ 78 ปี  

047รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :     
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 3 ปี 10 เดอืน (วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์   
  มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.14)
 • ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร สถาบันนายธนาคาร
  แห่งประเทศอังกฤษ 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองใน
  ระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
   สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ 
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด   
  (ตลาดไท) 
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
  (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
  ก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 • กรรมการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
 • กรรมการ  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 • กรรมการ  บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ  บรษิทั เอส ซ ีเจ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/14  ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 4/4      ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6      ครั้ง
 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •  ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
                หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

2. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์
  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ
  อายุ  65  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

048 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 19 ปี 10 เดือน (วันที่ 1 มีนาคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) 
  มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น,  ชิคาโก,  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมโยธา  (โครงสร้าง)  
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.32)
   สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program  
  (DAP 36/2005) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 
  (FND 24/2005)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ 
2548 - 2555 กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2547 - 2553 กรรมการอิสระ  
   บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2551 กรรมการ  บริษัท ปตท. ส�ารวจและ
   ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2551 กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2551 ประธานกรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ    
   กองทุน ทหารไทย จ�ากัด
2544 - 2546  ผู้จัดการใหญ่  บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัล
   ไทย จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น 
   จ�ากัด (มหาชน)
2530 - 2534 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
   บรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน)
2522 - 2530 ผู้ว่าการ  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2519 - 2522 ผู้ว่าการ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • ประธานกรรมการ  
  บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 • กรรมการ  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ซี.ที.แลนด์ จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จ�ากัด
 • นายกสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
  พระจอมเกล้าธนบุรี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/14 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/4      ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4      ครั้ง
 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •   ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
                หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

3. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์
  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  อายุ  75  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

049รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :     
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 3 ปี 8 เดอืน (วันท่ี 30 เมษายน 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.),  
  University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.43)

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ 
2553 - 2554 - กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2553 - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2553 - ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
     คณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้าเกษตร
    ล่วงหน้า  กระทรวงพาณิชย์
2550 - 2552 - กรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
    ตลาดหลักทรัพย์
    ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ  
    ตลาดหลักทรัพย์
2550 - 2552 - ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2548 - 2551 - กรรมการ ธนาคารออมสิน
2544 - 2550 - อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ   
  (องค์การมหาชน)

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/14  ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 4/4      ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5      ครั้ง
 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •   ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
                หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

4. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
  และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  อายุ  65  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

050 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 13 ปี 1 เดือน (วันที่ 8 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

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

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

ประสบการณ์ 
2542 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจ
   ลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2552 ประธานกรรมการ  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

 ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

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

 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :

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

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •  ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
                 หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ 
 
 

5. นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ์
  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  อายุ  62  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

051รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 10 เดอืน (วันท่ี 1 มนีาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 

 0.198%  (63,640,600 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • พาณิชยการ (Commerce) 
   โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ 
 ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	

 ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 

 • เจ้าของกิจการและผู้จัดการ  บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :

 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/3 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3/3 ครั้ง
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556      0/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •   ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
                หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ 

6. นายพิชัย  เอื้อศิริทรัพย์
  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  อายุ  55  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

052 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 1 ปี 10 เดอืน (วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2556)
 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยอินเดียน่า  บูมมิงตัน  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับ 2)    
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP  60/2005) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program  
  (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
  ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  รุ่นที่ 3
  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  (PDI)

ประสบการณ์ 
2554  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2554  ประธานกรรมการ  บริษัท  กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  จ�ากัด  
2553 - 2554 กรรมการ  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท  อสมท  จ�ากัด  (มหาชน)
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
   กรรมการบริหาร
   บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง  จ�ากัด  (มหาชน)
   กรรมการ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551  กรรมการ  บริษัท  เซ็ทเทรด  ดอท  คอม  จ�ากัด
2550 - 2554 กรรมการบริหารและอุปนายก  
   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2550 - 2551 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี   
   สารสนเทศ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2552 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริหาร  
    บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง  จ�ากัด  (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 - เลขาธิการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - ที่ปรึกษา  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/14 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 3/4 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3/3 ครั้ง
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 5. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556      1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางครอบครวักับผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย 
2. ไม่มคีวามสมัพันธ์กับบรษิทั/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล 
 ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรอืในช่วง  2 ปีท่ีผ่านมา 
  •   ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
                หรอืท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า
  • ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี เช่น ผูส้อบบัญชหีรอืท่ีปรกึษา
                  กฎหมาย
  • ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมนัียส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ 
      ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ

7. นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย ์
  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  อายุ  50  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

053รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :     
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 10 ปี 8 เดอืน (วันที ่29 เมษายน 2546 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556)
 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

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

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547 
  เมือ่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2548 

ประสบการณ์ 
2552 - 2555 กรรมการ  บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2542 กรรมการ  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด   
   (มหาชน)
   กรรมการ  บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2529 - 2541 กรรมการ  บรษิทั ปนูซเิมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
2527 - 2542 กรรมการ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
2526 - 2542 กรรมการ  บรษิทั ประกนัชวิีตศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 ไม่มี

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 • กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

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

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

8. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการบรษิทั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  อายุ  74  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

054 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 ไม่มี

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 15 ปี 8 เดอืน (วนัที ่28 เมษายน 2541 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 0.0039% (1,284,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.33)

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

ประสบการณ์ 
2551 - 2556 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
   สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล     
   กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ  
   สถาบันการเงิน (ปรส.)
2541 - 2543 ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2541   อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 ประธานกรรมการ ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2538 - 2542 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2536 - 2541 รองปลัดกระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 • ประธานกรรมการ  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 • กรรมการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

9. นายกมล  จันทิมา 
  กรรมการบริษัท
  และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  อายุ  75  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

055รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :     
 หลานนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 18 ปี 8 เดอืน (วันที ่24 เมษายน 2538 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

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

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   (DAP 26/2004) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์ 
2539 - 2544 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2535 - 2552  กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด
2534 - 2543 กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2541 กรรมการ บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • กรรมการ  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 • กรรมการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
 • กรรมการ  บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 • กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/14 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
  ก�าหนดค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

10. นายปิยะ  วิริยประไพกิจ
  กรรมการบริษัท และ
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  อายุ  64  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

056 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน :      
 บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 
 14 ปี 6 เดอืน (วนัที ่30 มถุินายน 2542 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละของทุนช�าระแล้ว : 
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์    
  มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ 
  โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

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

ประสบการณ์ 
2539 - 2555 กรรมการ  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2553 - 2554 กรรมการ  Redcar Bulk Terminal Limited
2535 - 2552 กรรมการ  บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด
2539 - 2548 กรรมการ  บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2546 กรรมการ   บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	
 • กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 
 • กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
 • กรรมการ และกรรมการจัดการ
  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 • กรรมการ  บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด

กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 • กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :
 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการ 11/12 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556        1/1  ครั้ง

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

11. นายวิน  วิริยประไพกิจ 
  กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
  ประธานคณะกรรมการจัดการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  อายุ  43  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

057รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์    
  มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ 
  โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

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

ประสบการณ์ 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
    กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการจัดการ
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  บรษิทั สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลด้ิงส์ จ�ากัด 

   กรรมการ  บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ากัด
    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
2539 - 2555 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2553 - 2554 กรรมการ Redcar Bulk Terminal Limited
2535 - 2552 กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด
2539 - 2548 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2546 กรรมการ  บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด  (มหาชน) 

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์
    
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 ไม่มี

ประสบการณ์ 
2555 - 2556 กรรมการ  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2554 - 2556 กรรมการ และกรรมการจัดการ
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2531 - 2534 Trading Manager บริษัท ไทปัน เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

1. นายวิน  วิริยประไพกิจ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  อายุ  43  ปี  

2. นางสาววรรณา  ตั้งเจริญจริง 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  สายธุรกิจ 
  อายุ  55  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้
ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

058 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

ประสบการณ์ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  
    บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  
    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2553 - 2555 กรรมการและกรรมการจัดการ
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2534 - 2535 Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

4. นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว ์
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี  
  ส�านักเทคโนโลยีกลุ่ม  
  อายุ  47  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

ประสบการณ์ 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจดัการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการและกรรมการบริหาร  
    บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2546 - 2550 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง  
    เครือพิกุลทองล�่าซ�า
2534 - 2546 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

3. นายนาวา  จันทนสุรคน 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�าส�านัก 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการ
  สาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม
  อายุ  48  ปี  

059รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  
    บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายการเงินและบัญชี
    บริษัท  เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  จ�ากัด  (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
  (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�าส�านักกรรมการ-

  ผู้จัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม

  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและ 

 บัญชีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ  44  ปี  

6. นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย ์
  หัวหน้าส�านักการค้าระหว่างประเทศ
  และห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม 
  อายุ  51  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
   (DAP 60/2006) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP 84/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Finance for Non-Finance Director  
  (FND 34/2007) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
    กรรมการ และกรรมการบริหาร  
    บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
    กรรมการ และกรรมการบริหาร  
    บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
    บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ�ากัด
2553 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
    กรรมการ  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2549 - 2555 รองประธานกรรมการ  บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
    บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2555 กรรมการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด
2544 - 2553 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2543 - 2548 กรรมการผู้จัดการ  
    บริษัท  บางสะพานทรานสปอร์ต  จ�ากัด
2540 - 2543 General Manager - Sales & Marketing  
    บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

060 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2539 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป  ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประสบการณ์ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  
    บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2539 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป  ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ
    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

7. นายถาวร  คณานับ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
  อายุ  51  ปี  

8. นายสุนทร  วสันต์เสรีกุล 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ด้านเทคโนโลยีปฏิบัติการ และ
  ด้านวิจัยและพัฒนา  ส�านักเทคโนโลยีกลุ่ม
  อายุ  48  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

061รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ)      
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ 
2543 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป  สายการผลิต  ด้านปฏิบัติการ
    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประสบการณ์ 
2551 - 2553 HR & GA Director,  
    New International School of Thailand
2550 - 2551 Operation Director,  
    Master Car Rental Company Limited 
    (Millennium Auto Group)
2549 - 2550 Operation Manager,  
    Master Car Rental Company Limited 
    (Millennium Auto Group)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

9. นายทินกร  ผดุงวงศ ์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายการผลิต
  อายุ  46  ปี  

10. นายยงยุทธ  มลิทอง 
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  และก�าหนดค่าตอบแทน
  อายุ  43  ปี  

062 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



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

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

ประสบการณ์ 
2531 - 2541 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
 • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท  สาขากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาโท  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เนติบณัฑิตไทย  
  ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมบทบาท และ หน้าที่กรรมการ 
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (DCP 15/2002)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการ  
  (CSP 5/2004)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8) 
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 ประสบการณ์ 
  2531 - 2536 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
    บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
  2528 - 2536 นักวจัิยอาวุโส ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายหรอืถูกพิทักษ์ทรพัย์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1.  การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง   

  ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้

ส�าคญัผดิ หรอืปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

   ไม่มี
3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
  หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
  หรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
   ไม่มี

11. นางวรรณี  สิริกาญจน 
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  อายุ  58  ปี  

12. นายสุรศักดิ์  งามสิทธิพงศา 
  เลขานุการบริษัท
  อายุ  55  ปี  

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

063รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ล�าดับ รายชื่อคณะกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2555

(มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2556

(มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

จ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ

(ลดลง) ระหว่างปี 2556

(มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท)

1. นายวิทย์  วิริยประไพกิจ 100 หุ้น 100 หุ้น -

2. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ - - -

3. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ - - -

4. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ - - -

5. นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ์ - - -

6. นายพิชัย  เอื้อศิริทรัพย์ N.A. 63,640,600 หุ้น N.A.

7. นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์ - - -

8. นายสมชาย  พิพิธวิจิตรกร - - -

9. นายกมล  จันทิมา 1,284,000 หุ้น 1,284,000 หุ้น -

10. นายปิยะ  วิริยประไพกิจ - - -

11. นายวิน  วิริยประไพกิจ - - -

12. นางเกษรี  ณรงค์เดช - - -

13. นายประทีป  บุปผาอินทร์ - - -

14. นางธาริษา  วัฒนเกส - -

15. นายทวีศักดิ์  เสนาณรงค์ - - -

16. นางสาววรรณา  ตั้งเจริญจริง - - -

17. นายนาวา  จันทนสุรคน - - -

18. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 1,892,000 หุ้น 1,892,000 หุ้น -

19. นายณรงค์ฤทธิ์  โชตินุชิตตระกูล - - -

20. นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย์ - 200,000 หุ้น 200,000 หุ้น

21. นายถาวร  คณานับ - - -

22. นายสุนทร  วสันต์เสรีกุล - - -

23. นายทินกร  ผดุงวงศ์ - - -

24. นายนิธิพงศ์  เตชะวณิช - - -

หมายเหตุ 

 ล�าดับที่ 6  นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

 ล�าดับที่ 12  นางเกษรี ณรงค์เดช ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

  และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก

 ล�าดับที่ 13  นายประทีป บุปผาอินทร์ ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

  และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก

 ล�าดับที่ 14  นางธาริษา วัฒนเกส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

 ล�าดับที่ 15  นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 ล�าดับที่ 24  นายนิธิพงศ์ เตชะวณิช ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานระดับบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

064 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน   

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบ้ียประชุม ที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

 แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

   (1)  (1.1)  กรรมการบริษัท        25,000  บาท/เดือน 

    (1.2)  ประธานกรรมการตรวจสอบ    18,750  บาท/ครั้ง

     กรรมการตรวจสอบ        15,000  บาท/ครั้ง

    (1.3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี            12,500  บาท/ครั้ง

           กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    10,000  บาท/ครั้ง

    (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   12,500  บาท/ครั้ง

      กรรมการบริหารความเสี่ยง    10,000  บาท/ครั้ง

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

           กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   10,000  บาท/ครั้ง

   (2)   กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น 

    ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา 

 ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และ 

 เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะทีต้่องให้ค�าแนะน�าในรายละเอยีดของการตรวจสอบนอกเหนือจากการ

   ตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

   กรรมการแต่อย่างใด

1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใดที่ 

 บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกัน 

 สุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกัน

   ได้ปฏิเสธการรบัประกันดังกล่าวในวงเงนิเท่ากับวงเงินประกัน และ/หรอืสทิธิประโยชน์ทีบ่รษิทัผูร้บัประกันชวิีต ประกันสขุภาพ 

   และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี 

   (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย

    เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

   (2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่าย

    ให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่า 

  กรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตาม ล�าดับ

   (3) ในกรณีทีก่รรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามสดัส่วนของระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่ง

   

  ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556

065รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



รำยชื่อกรรมกำร ค่ำตอบแทน (บำท)

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำและ

ก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะ
กรรมกำร

บริหำร
ควำมเสี่ยง

รวม
(บำท)

1.   นายวิทย์  

2.   นายสมชาย  

3.   นายทองฉัตร  

4.   นายศิริพล  

5.   นายเพิ่มพูน  

6.   นายพิชัย

7.   นายญาณศักดิ์  

8.   นายสมชาย

9.   นายกมล  

10. นายปิยะ  

11. นายวิน 

12. นางเกษรี  

13. นายประทีป  

14. นางธาริษา

15. นายทวีศักดิ์

วิริยประไพกิจ 1)

สกุลสุรรัตน์ 2) 3)

หงศ์ลดารมภ์ 4)

ยอดเมืองเจริญ 5)

ไกรฤกษ์

เอื้อศิริทรัพย์

มโนมัยพิบูลย์

พิพิธวิจิตรกร

จันทิมา 6)

วิริยประไพกิจ

 วิริยประไพกิจ * 

ณรงค์เดช 7)

บุปผาอินทร์ 8)

วัฒนเกส 9)

เสนาณรงค์ 10)

-

-

300,000

300,000

300,000

250,000

300,000

300,000

300,000

300,000

-

138,833.34

99,166.67

43,750

90,000

-

-

-

-

135,000

90,000

-

-

-

-

75,000

60,000

-

-

-

-

-

50,000

-

-

40,000

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

47,500

-

-

-

10,000

-

-

-

-

50,000

-

30,000

-

30,000

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

350,000

350,000

465,000

280,000

420,000

370,000

347,500

340,000

-

213,833.34

169,166.67

43,750

100,000

รวม 2,721,750.01 360,000 130,000 117,500 120,000 3,449,250.01

หมายเหตุ
1)   ประธานกรรมการบริษัท
2)    รองประธานกรรมการบริษัท 
3)   ประธานกรรมการตรวจสอบ
4)   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5)   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
6)   ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
7)   นางเกษรี ณรงค์เดช ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 

      และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
8)   นายประทีป บุปผาอินทร์ ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556    

      และได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีก
9)   นางธาริษา วัฒนเกส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป
10)  นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

*    นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

-    ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

      เพิ่มเติมอีก

 ส�าหรบัในปี 2556 ท่ีผ่านมา ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 24 เมือ่วันท่ี 29 เมษายน 2556 รบัทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นส�าหรับปี 2555 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่าย

บ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2555 ให้แก่กรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 

2555 ให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุต่างๆ ซึง่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ข้ึนทีจ่่ายในปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรษิทัในฐานะทีม่าปฏบิตัหิน้าทีใ่นลกัษณะเตม็เวลาทีจ่่ายใน

ปี 2556

ล�ำดับ                  รำยชื่อกรรมกำร                                           ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทนในฐำนะที่มำปฏิบัติหน้ำที่
ในลักษณะเต็มเวลำ (บำท)

1. นายวิทย์  วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท 3,600,000

2. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท 2,400,000

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระของบรษิทัท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยท่ีจ่ายในปี 2556

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง ค่ำตอบแทนในฐำนะที่มำปฏิบัติหน้ำที่
ในลักษณะเต็มเวลำ (บำท)

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

1. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท 150,000

2. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 150,000

บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด

1. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 283,000

1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุการ 

ท�างาน ค่าชดเชยรถประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบีย้ประกันภยัท่ีบรษิทัออกให้ และค่าเบีย้เลีย้ง เดนิทางส่วนทีเ่กินราชการก�าหนด (ต่างประเทศ) 

รวม 10 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 คน จ�านวนทัง้สิน้ปีละ 44,230,749.30 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ  

 เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวม 10 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 คน  

 จ�านวนทั้งสิ้นปีละ 2,887,401.24 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556
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ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1

ผังองค์กร

คณะกรรมการจัดการ

สายการเงินและบัญชีสายธุรกิจ

ด้านธุรกิจ 1

ฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีต้นทุน
(โรงงาน)

ส�านัก
ประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ด้านธุรกิจ 2 ด้านธุรกิจ
ต่างประเทศ

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ด้านบริหารการเงิน
และสินเชื่อ

ด้านบัญชี
ด้านประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์

ส�านักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มบี 1

ฝ่ายสนับสนุน
การขาย 1

ฝ่ายตลาดภายใน
ประเทศ กลุ่มเอ 1

ฝ่ายขาย PO
ในประเทศ

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝ่ายส่งออก กลุม่บี

ฝ่ายส่งของ กลุ่มเอ

ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบริการเทคนิค

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

สายการผลิต

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง
ไฟฟ้า

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล
และธรุการ 
(กรงุเทพฯ)

ฝ่ายทรพัยากร
บคุคล

และธรุการ (โรงงาน)

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนา

ฝ่ายพนักงาน
สัมพันธ์

และสวัสดิการ

ฝ่ายซ่อมบ�ารุง
เครื่องกล

ฝ่ายปรับปรุง
คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ส�านักคลังวัสดุ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และโลหการ

ส�านักความ
ปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการ
สาธารณูปโภค

ด้านกิจการภายนอก ด้านปฏิบัติการด้านทรัพยากร
บุคคล

ด้านพนักงาน
สัมพันธ์

และสวัสดิการ
ด้านซ่อมบ�ารุง

ด้านประกัน
คุณภาพ

และผลิตภัณฑ์

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ส�านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- ส�านักกลยุทธองค์กร

- ส�านักวางแผนองค์กร

- ส�านักบริหารความเสี่ยง

- ส�านักบริหารกรุงเทพฯ

ส�านักกลุ่มงาน

- ส�านักเทคโนโลยีกลุ่ม
- ส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม
- ส�านักกฎหมายกลุ่ม
- ส�านักจัดซื้อกลุ่ม
- ส�านักการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่อุปทาน

ส�านักประธานกรรมการ

- ส�านักเลขานุการบริษัท

- ส�านักกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนา

ฝ่ายผลิต HFL
และ PO

ฝ่ายจัดการคลัง
สินค้า

และวัตถุดิบ

สายกิจการสาธารณะและ
ความรับผิดชอบทางสังคม

ด้านรัฐกิจสัมพันธ์

ผังองค์กร
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ตระหนักดถึีงบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังท่ีจะให้คณะกรรมการได้ท�า
หน้าทีก่�ากบัดแูลบริษทัให้มกีารบรหิารงานอย่างมปีระสทิธิภาพและ
โปร่งใส อนัจะสร้างความเชือ่มัน่ให้เกิดขึน้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 
ทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิธุรกิจโดยยึดถือปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูล
กิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้บริษัทมีการพัฒนา
และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการก�ากับดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาต้ังแต่ปี 2545 เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
บริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าว
ในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติท่ีดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 
2549 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด 
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ประกาศก�าหนดหลักการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งอ้างอิงหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการทีเ่ป็นสากลของ 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

 เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ ดงักล่าวข้างต้นอย่างจรงิจงั ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance Committee) ขึน้ เมือ่เดอืนธันวาคม 2550 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอีกจ�านวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึง่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีครัง้ท่ี 1/2556 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้บริษัทพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ซึง่
คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบยีนไทย (Steering Committee) ได้พัฒนาหลกัการดงักล่าวจาก
หลักเกณฑ์การส�ารวจของโครงการ CGR เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การส�ารวจของโครงการ ASEAN CG Scorecard 
และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การ
เป็น ASEAN Asset Class ต่อไป

 ในปี 2556 บรษิทัได้รบัรางวัล และผลการประเมนิ ในโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 • SET Awards 2013 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) ประเภทมลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 10,000 - 20,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้จัด

 • ผลการประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบยีนไทย ประจ�าปี 2556 ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดแูล
กิจการบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2556 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2013 - CGR) ทีส่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็น
ผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 
2556 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

 •   ผลการประเมนิตามโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุ
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 (Annual General Meeting - AGM) 
ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทยงัคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2556 ในระดับ “ดีเยี่ยม” เช่นเดียวกับปี 2551 ถึงปี 2555

คณะกรรมการชุดย่อย
 (1) โครงสร้างกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
จดัการ ซึง่คณะกรรมการแต่ละคณะจะมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
สรุปได้ดังนี้
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1.  คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน 11 คน ประกอบด้วย
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
 • กรรมการอิสระ  6 คน

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  
 1. นายวิทย์   วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบรษิทั
 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการ
    บริษัท และกรรมการ 
    อิสระ
 3. นายทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการอิสระ
 4. นายศิรพิล ยอดเมอืงเจริญ กรรมการบรษิทั และ  
    กรรมการอิสระ
 5. นายเพิ่มพูน   ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการอิสระ
 6. นายพิชัย  เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการอิสระ
 7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการอิสระ
 8. นายสมชาย   พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท
 9. นายกมล   จันทิมา กรรมการบริษัท
 10. นายปิยะ   วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท
 11. นายวิน   วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท

 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์  
วิรยิประไพกิจ หรอื นายกมล จันทิมา หรือ นายสมชาย พิพิธวิจติรกร 
หรอื นายปิยะ วิรยิประไพกิจ หรอื นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการสอง
ในห้าคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกัน และประทบัตราส�าคัญของบรษิทั

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีในการด�าเนินกิจการ
ของบรษิทัด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวัง และความซือ่สตัย์
สุจริต รวมท้ัง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 2. คณะกรรมการมีอ�านาจท่ีจะมอบหมายอ�านาจให้แก่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
กรรมการของบรษิทัหรอืไม่ก็ตาม ในการท่ีจะกระท�าการใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�านาจดังกล่าวนั้น
ให้ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจ�ากัดในการลงลายมือชื่อ
ของผู ้รับมอบอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเป็นผู ้ก�าหนด คณะ
กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติ
การอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

 3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
 4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุม
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถื้อหุน้รวมกันนับ
จ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ท้ังหมด ได้เข้า
ชื่อกันท�าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการท่ีขอให้
เรยีกประชมุไว้โดยชดัเจน ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะ
กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ด�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนดในนามของบริษัทหรือคณะ
กรรมการ
 ในกรณีทีเ่ลขานกุารบรษิทัพ้นจากต�าแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
 ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง
ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย
 
	 บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 
ซึ่งเป็นผู ้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท 
	 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
 1.   มีความรู้พ้ืนฐานในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของ
หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เลขานุการบริษัท
 2.   มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการ
 3.   มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท  
 

การก�ากับดูแลกิจการ
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	 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 1. ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการ
บริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของหน่วยงานทาง
ราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ 
 2. จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการ
พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  
 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั และข้อพึงปฏบิตัิ
ที่ดี 
 4. บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏิบตัติามมตทิีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 5. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�าปี 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 
 6. ด�าเนินการให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท�ารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้อง ตามข้อก�าหนดกฎหมาย รวม
ทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ
ผู ้บริหาร และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตามที่กฎหมายก�าหนด 
 7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศ ตาม
ระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ 
 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
 9. จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 10.  ตดิต่อและสือ่สารกับผูถื้อหุน้เพ่ือให้ได้รบัทราบสทิธิต่างๆ 
ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท     
 11. ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
(ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557) ดังนี้
 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ
    ตรวจสอบ
 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ
 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการตรวจสอบ
 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต	 อ�านาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
ส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่ง
เน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้ง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม
กฎหมายดังกล่าว 
 7. พิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีท่ีต้องการ 
ค�าแนะน�าหรอืความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผล 
กระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัทเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

   9.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   9.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี

ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
   9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวม
ท้ัง กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าส่ัง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม
กฎหมายดังกล่าว  
 10. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 11. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูตามหลกั
เกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	 บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้ นางวรรณ ี สริกิาญจน ซึง่เป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามขอบเขตภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และเป็นไปตามกฏเกณฑ์ หรือข้อก�าหนด หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลบริษัท ซึ่งได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 2. ประสานงานภายในบริษัทและบริษัทในกลุ ่ม โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ 
ฝ่ายบริหารบริษัท หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
รวมถึงเลขานุการบริษัท 
 3. ประสานงานภายนอกบริษัท โดยประสานงานกับผู้สอบ
บญัช ีและผูช่้วยผูส้อบบญัช ีเจ้าหน้าท่ีของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงพนักงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย เป็นต้น
 4. จดัเตรยีมการประชมุ จดัท�าเอกสารประกอบการประชมุ 
และยกร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงยกร่าง
เอกสารคณะกรรมการตรวจสอบท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนยกร่างข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องที่จะเปิดเผยในแบบ
รายงาน 56-1 และแบบรายงาน 56-2
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได ้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2557) ดังนี้
 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ
    สรรหาและก�าหนด
    ค่าตอบแทน
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการสรรหาและ 
    ก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและ
    ก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1.  หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
 1.1 สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งต้ังแต่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
แต่งตัง้ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหน่งตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
ส�าหรับกรณีอื่น
 1.2 ในการสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ  
ผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ข้ึนไป 
ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนควรด�าเนินการดังนี้

   1.2.1 ก�าหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะส่วนตวัอืน่ท่ีเหน็ว่า 
มคีวามส�าคญัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหน่งตัง้แต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็นผู้น�า 
ความรู ้และประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีต้่องการ 
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and 
Accountability) ยึดมัน่ในการท�างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิด
เห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

   1.2.2  พิจารณาความเป็นอิสระของบคุคลท่ีจะเสนอชือ่ให้เป็น
กรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่

   1.2.3  พิจารณาความเพียงพอของการอทุศิเวลาส�าหรบัการ
ปฏบิตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบรษิทั เช่น ในการพิจารณาเสนอชือ่
กรรมการเดมิเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออกีวาระ อาจประเมนิจากจ�านวน
ครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั ส่วนบคุคลทีจ่ะถกู
เสนอชือ่เป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัทท่ีบุคคล
นั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท

   1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บคุคลท่ีจะถูกเสนอชือ่นัน้ 
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยราชการ
 1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัเก่ียว
กับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition) 
ของคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมีกรรมการที่มีจ�านวน
เพียงพอท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น ส่วนองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การพิจารณาตดัสนิใจของคณะกรรมการ
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บริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ควร
พิจารณาถงึความเหมาะสมของจ�านวนกรรมการทีเ่ป็นอสิระเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดที่เก่ียวกับการสรรหากรรมการตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.     หน้าท่ีและความรบัผดิชอบเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทน
 2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังขึ้น และผู้
บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพือ่
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้ว
แต่กรณี ค่าตอบแทนในท่ีนี ้ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจ�า 
(Retainer) ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ย
ประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้ง
ต่อการประชุมส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่
จ่ายตามผลการด�าเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัส
หรอืบ�าเหนจ็ และ (ง) ผลประโยชน์อืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั
ก�าหนด
 2.2 เพ่ือให้การพิจารณาค่าตอบแทนมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม 
และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ควรด�าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ดังต่อไปนี้
  2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่
สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คณุสมบตัท่ีิบรษิทัต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรยีบเทียบกับข้อมลู
การจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอืน่ท่ีมกีารก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละ
เทยีบเคยีงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึง่อาจวัดได้จากยอด
ขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของก�าไร (Profitablility) 
และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
  2.2.2 ค่าตอบแทนควรเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการรแต่ละคน กรรมการที่
ได้รับมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควรได้รับค่า
ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทน
เพ่ิมเตมิในฐานะเป็นกรรมการชดุย่อยด้วย ประธานกรรมการบรษิทั
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัและสมาชกิของคณะกรรมการชดุ
ย่อยในอัตราที่เหมาะสม
  2.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีจ่ายตามผลการด�าเนนิ
งานประจ�าปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยงกับผล
ตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในรปูของเงนิปันผล หากปีใดมไิด้มกีาร

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น ก็จะไม่มกีารพิจารณาการจ่ายโบนสัให้แก่
กรรมการ
  2.2.4 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัด้วย จะได้รบัค่า
ตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
 2.3 ทบทวนและให้ค�าแนะน�าต่อกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดย
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดงั
กล่าวข้างต้นก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารระดับสูงใน
ต�าแหน่งต้ังแต่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทน
ก่อนน�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทุกปี ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้บริหารระดับสูงใน
ต�าแหน่งตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปนัน้ ควรจะพิจารณาจาก
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านท่ีส�าคญัอืน่ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บรษิทัและผูถื้อ
หุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
ประกอบพิจารณาด้วย
 2.5 ปฏิบตัหิน้าท่ีอืน่ใดท่ีเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3.     ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฎิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจในการว่าจ้างท่ีปรึกษา
ภายนอกตามที่เห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถขอค�า
ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบตัหิน้าทีต่าม
ที่ก�าหนดไว้ในกฏบัตรดังนี้
 • รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพ่ือทราบ นอกจากน้ี ควรรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใน
เรื่องเก่ียวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ส�าคัญอ่ืน ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเหน็ว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรจะได้รับทราบ
 • รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นโดยจดัท�าเป็นรายงาน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ

074 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี (ต้ังแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 3 ธันวาคม 2559) 
ดังนี้
 1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ  
    ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  กรรมการก�ากับดูแล  
    กิจการที่ดี
 3. นายพิชัย  เอื้อศิริทรัพย์  กรรมการก�ากับดูแล  
    กิจการที่ดี

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
 1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 
 2.   พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
 3.   ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4.   ให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR) 
 5.   ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 6.   ทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ 
จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่
เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
 7.   พิจารณาว่าจ้างท่ีปรกึษาเฉพาะกิจจากภายนอกเก่ียวกับ
เรือ่งการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ เมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสม 
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 8.   ให้กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริม
สร้างความรูใ้นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องต่อการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 9.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 10. รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกับการก�ากับดแูลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบตามวาระและโอกาส
อันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะ
กรรมการบรษิทัเพ่ือทราบหรอืพิจารณาในกรณีทีม่เีรือ่งซึง่มผีลกระ
ทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั รวมทัง้ให้ความเหน็หรอืข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
 11. รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ทราบเป็นประจ�าทกุปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
ของบริษัท ได้แก่
  11.1 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่
ลงนามโดยประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  11.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ทีด่ท่ีีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

	 บทบาทหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี
 คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้ นางวรรณ ี สริกิาญจน ซึง่เป็น
ผูบ้รหิารสงูสดุของส�านกัตรวจสอบภายใน และเป็นผูท้ีม่คีณุวฒุแิละ
คณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

	 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1. สนับสนุนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 
ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลบรษิทั ซึง่ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 2. ประสานงานภายในบริษัท โดยประสานงานกับคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจัดการ ฝ่ายบริหาร
บริษัท หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และเลขานุการบริษัท 
 3. ประสานงานภายนอกบริษัท โดยประสานงานกับเจ้า
หน้าท่ีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพนักงาน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น
 4. จดัเตรยีมการประชมุ จดัท�าเอกสารประกอบการประชมุ 
และยกร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
รวมถึงยกร่างเอกสารคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีน�าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนยกร่างข้อมลูในส่วนท่ีเกีย่วข้องทีจ่ะ
เปิดเผยในแบบรายงาน 56-1 และแบบรายงาน  56-2
 5. ปฏิบตังิานอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2559) 
ดังนี้
 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ  
    บริหารความเสี่ยง
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  กรรมการบริหาร
    ความเสี่ยง
 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริหาร
    ความเสี่ยง

ขอบเขต	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 1. สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และ
ความเสีย่งท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือตดิตามความ
เสีย่งทีส่�าคญัและด�าเนนิการ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรมกีารจดัการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 4. ให้ข้อเสนอเพ่ิมเตมิส�าหรบัการจดัการความเสีย่ง รวมถึง
ปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาระบบการบรหิารความเสีย่งให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
 5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความ
จ�าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

6. คณะกรรมการจัดการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการจัดการ ประกอบ
ด้วยผู้บริหารจ�านวน 9 คน ดังนี้
 1. นายวิน   วิริยประไพกิจ ประธานคณะกรรมการ 
    จัดการ
 2. นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์  กรรมการจัดการ
 3. นางสาววรรณา ตั้งเจริญจริง กรรมการจัดการ
 4. นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการจัดการ
 5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการจัดการ
 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการจัดการ
 7. นายถาวร  คณานับ กรรมการจัดการ
 8. นายสุนทร วสันต์เสรีกุล กรรมการจัดการ
 9. นายทินกร  ผดุงวงศ์ กรรมการจัดการ
 

ขอบเขต	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จัดการ
 1. ศกึษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
อนุมตัเิก่ียวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจ�า
ปี (งบประมาณ) แผนหรอืงบประมาณการลงทุน (Capital Budget) 
แผนการขยายงาน แผนการด�าเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
 2. รับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้
รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังการตดิตามและวเิคราะห์
ผลการด�าเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
 3. อ�านาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม
และ/หรอืจ�ากดัขอบเขตโดยแผนภูมกิารอนุมตัภิายใต้อ�านาจด�าเนนิ
การ (Authorisation Chart) ทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั
 4. ด�าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
(1)	 กรรมการอิสระ
 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งเป็น
จ�านวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี ส�าหรับการก�าหนดจ�านวนวาระสูงสุดท่ี
กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัท น้ัน 
บรษิทัยังมไิด้ก�าหนดไว้ ทัง้น้ี เพ่ือความคล่องตวัในการสรรหาบคุคล
ที่มีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจท่ีจะได้รบัมอบหมายและมคีวามเข้าใจในลกัษณะธุรกิจของ
บริษัท”
 • คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อก�าหนดเก่ียวกับจ�านวนและคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ
 (1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  
 (2)   กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (ก)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 (ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณท่ีีกรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืท่ีปรกึษาของ
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ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท
 (ค)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้อง และบตุร รวมท้ังคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 (ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม ค�า้ประกัน 
การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อืน่ท�านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธิของบรษิทั
หรอืตัง้แต่ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นี ้การ
ค�านวณภาระหน้ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึง่ปีก่อนวันท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดยีวกัน
 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 (ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถึง
การให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้
รับค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
 (ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซ่ึงเป็นผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนทีม่นัียในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
 ภายหลงัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถงึ (ฌ) แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกิจการของบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
	 หมายเหตุ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง
ประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกิน
กว่าร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
นั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 • หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ส�านกังานสอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพี ให้เป็นผูล้งลายมอื
ชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ 
(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
 • กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน หมายความว่า กรรมการ
ทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบเย่ียงผู้
บริหารและกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า
เป็นการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
 • บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน หมายถึง บรษิทัย่อยตัง้แต่สอง
บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

(2)	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดนี้ ดังนี้ “ใน
การสรรหาบคุคลเพ่ือเสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
ในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น  คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรด�าเนินการดังนี้
 • ก�าหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะส่วนตวัอืน่ทีเ่หน็ว่ามคีวาม
ส�าคัญของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งต้ังแต่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป ท่ีต้องการสรรหา เช่น มคีวามเป็นผูน้�า 
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ มี
คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and 
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Accountability) ยึดมัน่ในการท�างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐาน
เยีย่งมอือาชพี มวีฒิุภาวะและความมัน่คง และกล้าแสดงความคดิเหน็
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
 • พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
 • พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาส�าหรับการ
ปฏบิตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบรษิทั เช่น ในการพิจารณาเสนอชือ่
กรรมการเดมิเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออกีวาระ อาจประเมนิจากจ�านวน
ครัง้ของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั ส่วนบคุคลท่ีจะถูก
เสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัทท่ีบุคคล
นั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
 • ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลท่ีจะถูกเสนอชื่อน้ันมี
คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ”

(3)		 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขอ
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ทกุปี โดยให้น�าเสนอมายังบรษิทัล่วงหน้าทางระบบ
ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท 
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
 (1)  กลไกในการก�ากับดูแลที่ท�าให้บริษัทสามารถควบคุม
ดแูลการจัดการและรับผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิ
ลงทุนของบริษัท เป็นดังนี้
 • บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไป
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/
หรือผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่ควบคุม 
ร่วมกัน ในหน่วยงานที่ส�าคัญเพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานในบริษัทดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา 
ร่วมทุน (Joint Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
 • ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปตาม Job Description ของต�าแหน่งงานของ บรษิทัย่อย หรอื
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดท�าและ
รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันเป็นรายเดือน รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางใน
การด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
กับการด�าเนินงานของบริษัท
 • ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของบริษัท ได้ก�าหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับบรษิทั รวมถึงเป็นกรรมการของบรษิทัอืน่ ซึง่ท�าการค้าหรอืก�าลงั
ติดต่อที่จะท�าการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทในเครือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
   
 (2) การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบรษิทักับผูถื้อหุ้นอืน่ในการ
บริหารจัดการกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 • มกีารก�าหนดเก่ียวกับการจดัสรรต�าแหน่งกรรมการ และ/
หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูจากผูถื้อหุน้แต่ละ
กลุ่ม เพื่อไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งผู้
ถือหุ้นฯ ต้องด�าเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) ที่ได้ตกลงร่วมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 (1) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายของบรษิทัในการก�ากับ
ดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน  เพ่ือป้องกันการกระท�าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึง่จะก่อให้เกิดความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีดังนี้
 •  พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535
ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ท่ี สจ.12/2552 เรือ่ง การจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีลงวันท่ี 10 มถุินายน 2552
 •  นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั พ.ศ. 2550 
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษา
และป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ซึ่งประกาศใช้ทดแทน
ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ดังนี้  
  -  ขยายความหมายของค�าว่าผู้บริหารท่ีต้องรายงาน
การ ถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัให้ครอบคลมุถึงผูด้�ารงต�าแหน่ง
ในหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับผู้จัดการ
ส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
  -  ก�าหนดเพิ่มเติมให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อ
หรอืขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีต่นเอง คูส่มรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ถือ ในช่วงระยะเวลาสิบสี่วัน ก่อน
วันที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 
  -  คงเนื้อหาเดิมว่ากรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายในที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก�าลังจะเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทั เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ และจะ
ต้องไม่น�าข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท หรือไปใช้ในการแนะน�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทแก่ผู้อื่นด้วย และ
  -   กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือครอบ
ครองข้อมลูภายใน จะต้องดแูลรกัษาข้อมลูภายในทียั่งไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รบัรูเ้ฉพาะผูท้ีเ่ก่ียวข้องและจ�าเป็น
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เท่านัน้ รวมทัง้จะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน 
ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ�านาจของบริษัทหรือเป็น
ผูไ้ด้รบัมอบหมายจากผูม้อี�านาจของบรษิทัให้เปิดเผยข้อมลูภายใน
หรอืสามารถแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับข้อมลูภายในของบรษิทัได้ 
 (2) การก�ากับดแูลให้มกีารถือปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และนโยบายของบริษัท
 • มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญของ
บรษิทัก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเปิด
เผยทันทีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่าน
สือ่อ่ืนๆ ท้ังนี ้เพ่ือให้ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุได้รบัทราบข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
 • มีการรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ 
ผู้บริหารของบริษัท 
 • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ 
ทกุครัง้ตามวาระการประชมุถึงการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ
และผูบ้ริหารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 (3)  มาตรการลงโทษกรณีพนกังานไม่ปฏิบตัติามแนวปฏบิติั
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 • บริษทัก�าหนดมาตรการลงโทษฐานผดิวินัย กรณพีนกังาน
กระท�าการใดๆ อันอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัยต�าแหน่ง
หน้าที่การงานท่ีท�ากับบริษัท หรือน�าความลับเก่ียวกับการบริหาร
งาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นใดของบริษัทไปเปิดเผย
ตามแนวปฏบิตั ิว่าด้วยเรือ่ง มาตรการโทษทางวนัิย และการด�าเนิน
การทางวินัย อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล 
ฉบบัที ่4/2551 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551 เรือ่ง วินยัและโทษทาง
วินัย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2556 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จ�ากัด และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้อบบญัชแีละส�านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัด ในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 4,037,000 บาท 
 บรษิทัย่อยในต่างประเทศ (บรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ียูเค 
จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส�านักงานสอบบัญชี 
KPMG LLP ท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 89,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จ�ากัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่  ค่า
บรกิารตรวจสอบโครงการท่ีได้รบัส่งเสรมิการลงทุนทีป่ระสงค์จะขอ
ใช้สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบคุคลประจ�าปีในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีท่ี
ผ่านมา ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้
สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจ�านวนเงินรวม 
140,000 บาท 
 บรษิทัย่อยในต่างประเทศ (บรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ียูเค 
จ�ากัด) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียม
บริการทางด้านภาษีในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาให้แก่ ส�านักงานภาษี 
KPMG LLP มีจ�านวนเงินรวม 28,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ 
 การถือปฏบัิตติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั 

ในปี 2556 ซึง่อ้างองิตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีเ่ป็นสากลของ 

The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 

5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 1.1	การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  1.1.1 ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ต้องมีการ

ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดอืน นบั

แต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั ส่วนการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�านวน

หุน้ท่ีจ�าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด 

ได้เข้าชือ่กันท�าหนังสอืโดยระบเุหตผุลและวัตถุประสงค์ในการทีข่อ

ให้เรยีกประชมุไว้โดยชดัเจน คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญั

ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

  ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 29 เมษายน 2556  

  ทัง้นี ้ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัแต่ละครัง้ คณะ

กรรมการบรษิทัตระหนกัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ซึง่ต้องได้รบัการปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิทัต้องแจ้ง

วันท่ีก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สีทิธิเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น (Record 

Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิม

เตมิโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น 

  1.1.2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก�าหนด

ระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีรายละเอียดข้อมูลของ

แต่ละวาระอย่างเพียงพอ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน

แต่ละวาระการประชมุ พร้อมน�าส่งเอกสารข้อมลูส�าคญัทีใ่ช้ประกอบ

การพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เช่น 

รายงานประจ�าปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจใน

การใช้สทิธอิอกเสยีงในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ รวมทัง้เอกสาร

อื่นประกอบ เช่น ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

2/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ หนังสอืมอบฉนัทะ รายการเอกสารและ

หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม ขั้นตอน

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 และแผนที่สถานท่ี

ประชมุ โดยจดัส่งไปยังบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD)  ล่วงหน้า 

21 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24  เพื่อจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

  1.1.3 บรษิทัยังได้เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับหนงัสอืบอกกล่าว

นดัประชมุผูถื้อหุน้ พร้อมด้วยข้อมลูทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องทีใ่ช้ประกอบ

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องท่ีต้อง

พิจารณาตดัสนิใจในทีป่ระชมุ ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทั ท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 31 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที ่24 เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

และตลอดเวลา รวมท้ังมเีวลาศึกษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนได้รบัเอกสาร

	 1.2		การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

  1.2.1 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถึงการอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยจัดการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่24 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2556 ในเวลา 14.00 น. 

ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่ 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคาร

จอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดย

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยเส้นทางรถไฟฟ้า (BTS – Bangkok 

Mass Transit System)   

  ทั้งน้ี ในวันประชุม บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับ 

ผูถื้อหุน้ทุกราย ด้วยการจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อยดแูลต้อนรบั และเปิด

ให้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุประมาณ 2 ชัว่โมง มกีารน�า

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาช่วยในการจดั

ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ข้ันตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การ

นับคะแนน และการแสดงผล โดยบริษัทเริ่มใช้ระบบบาร์โค้ดตั้งแต่

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 23 เป็นต้นมา ซึง่มผีลให้การด�าเนนิ

การประชุมเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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	 1.3	การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  1.3.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ จ�านวนกรรมการบริษัท

เข้าร่วมประชุม/ทั้งหมด ผู้มิได้เข้าร่วมประชุม

สามัญ ครั้งที่ 24  29 เมษายน 2556 11 คน / 13 คน 1) นางเกษรี ณรงค์เดช

2) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

  1.3.2 ประธานท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อท่ีประชุม 

โดยมปีระธานกรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการบรษิทั ประธาน

คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ กรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู ้ตอบค�าถามในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 

แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

 นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 บริษัทยัง

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

ของบริษัท มายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่การ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร

กับบริษัทได้ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address : 

agm24@ssi-steel.com หรอืทางไปรษณย์ีมายังประธานกรรมการ

บริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้

จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้

และให้ระบรุายละเอยีดต่างๆ ทีจ่�าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการทีบ่รษิทั

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นได้ด้วย    

	 1.4	การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

  1.4.1 เลขานกุารบรษิทัได้จดัท�ามตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้นและ

สามารถเปิดเผยข้อมลูดังกล่าวไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ได้ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทยังได้

เปิดเผยเพ่ิมเตมิถึงคะแนนเสยีงของแต่ละมตทีิป่ระชมุผูถื้อหุ้น แบ่ง

เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส�าหรับ

รายงานการประชมุผูถื้อหุ้นได้จดัท�าแล้วเสรจ็เรยีบร้อยภายในเวลา

ทีก่ฎหมายก�าหนดทกุครัง้ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ สาระทีส่�าคญั

ในรายงานการประชุม ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่

เข้าร่วมประชมุ รายชือ่กรรมการบรษิทัทีม่ไิด้เข้าร่วมประชมุ วิธีการ

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

โดยสรุป ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่24 ไป

ยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 

19.41 น. หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ และจัดให้มีการเผยแพร่

รายงานการประชมุ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชมุผูถื้อหุ้น ไว้บน

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

  1.4.2 เลขานกุารบรษิทัเป็นผูด้แูลและจดัเก็บรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับ

การประชุมผู้ถอืหุ้นในทุกครั้งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 2.1	 	 	 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม

และเสนอชื่อผู้เป็นกรรมการ

  2.1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องท่ีเห็นว่าส�าคัญและเป็น

ประโยชน์เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ รวมทัง้มสีทิธิในการเสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม

เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อ

ของบุคคลที่จะพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า 

ภายในระยะเวลาและตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้

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

  2.1.2  ในการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 

เมือ่วันที ่29 เมษายน 2556 บรษิทัได้แจ้งไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์

เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  โดยน�า

เสนอมายังบริษัทล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

e-mail address : agm24@ssi-steel.com หรอืทางไปรษณีย์ มายัง

เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ssi-

steel.com

  2.1.3 ในการเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ใน

วันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ว่า 

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่ส�าคัญและเป็น

ประโยชน์เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ และเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวม

ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

การก�ากับดูแลกิจการ

081รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 2557  
โดยผูถ้อืหุน้ต้องเสนอข้อมลูมาทางระบบไปรษณีย์อเิลก็ทรอนกิส์ที่ 
e-mail address : agm25@ssi-steel.com หรอืทางไปรษณีย์ มายัง
เลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ท่ีให้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการ
บรษิทัก�าหนด และในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ หรอืกรณี
ที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขานุการบริษัทจะเสนอ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่25 น้ี ต่อไป รวมทัง้จะได้ชีแ้จงและตอบค�าถาม
ในที่ประชุมด้วย

	 2.2			การมอบฉันทะ
 บริษัทได้น�าส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวง
พาณิชย์ก�าหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออก
เสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจท่ีจะ
เลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และนับตั้งแต่การ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจกิายน 2547 เป็นต้นมา บรษิทัได้เพ่ิมทางเลอืกในหนังสอืมอบ
ฉันทะตามแบบ ข. ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งผู้ที่บริษัทก�าหนดให้รับมอบฉันทะ
ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 มีกรรมการอิสระ 1 คน  
หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท้ังน้ี 
สุดแท้แต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

	 2.3			การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  2.3.1 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัทผู้ซึ่งเป็น
ประธานท่ีประชุมได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับ
ของบริษัท วิธีในการด�าเนินการประชุม และวิธีในการใช้สิทธิลง
คะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
  2.3.2 การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานท่ีประชุมเป็น 
ผู้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม และด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้
ก�าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
  ถ้าท่ีประชุมประสงค์จะเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการ
ประชมุดงักล่าว จะต้องได้รบัความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานจึงจะ
สามารถเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ได้ และเท่าที่
ผ่านมาจนถึงปี 2556 ยังไม่เคยปรากฏต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้มี
การขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด อีกทั้งยังไม่เคยมีกรณีท่ีผู้ถือหุ้นที่มีคะแนน
เสยีงรวมหนึง่ในสามจะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเรือ่งอืน่ และบรษิทั
ก็ไม่เคยเพ่ิมวาระการประชมุใดๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น นอกเหนือจาก
วาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

  2.3.3 บรษิทัได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสยีงโดยใช้บตัร
ลงคะแนนทุกระเบียบวาระการประชุม   โดยใช้เสียงข้างมากของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นท่ี 
ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
   2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ท้ังหมด
ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะ
ต้องใช้คะแนนเสยีงท้ังหมดทีม่อียู่ตาม 1) นัน้ ลงคะแนนให้แก่บคุคล
แต่ละคนซึง่ตนประสงค์จะเลอืกต้ังเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็น
ผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอื
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้พิจารณาเห็นชอบปรชัญาใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่ได้เสนอทบทวน 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทาง
ที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็น
เอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับ
เคลื่อนการด�ารงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
 การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพ่ือน�าไปสู่การเจริญ
เติบโตอย่างย่ังยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท  ซึ่งประกอบด้วย
 1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  
 2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
 3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
  4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
 5.  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 โดยแผนธุรกิจของบรษิทั ส�าหรบัปี 2553 – 2555 ได้มกีารปรบั
เปลี่ยนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท พร้อม
กับการก�าหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ (Strategies) ของ
บรษิทั ให้ความสอดคล้องกับปรชัญาในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั 
ดังนี้
 “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มกับลูกค้า สร้างก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอย่างยั่งยืน” 
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 แผนธุรกิจของบริษัท ส�าหรับปี 2556-2558 ได้มีการทบทวน
โดยคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของแต่ละสายงานหรือฝ่าย
งาน โดยได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วันท่ี 17 มกราคม 
2556  และเมื่อเดือนตุลาคม 2556 บริษัทได้เริ่มทบทวนแผนธุรกิจ
ของบรษิทัฉบบัปัจจบุนั เพ่ือปรบัปรงุเป็นแผนธุรกิจของบรษิทั ฉบบั
ใหม่ ส�าหรับปี 2557 - 2559 โดยฝ่ายบัญชีบริหาร งบประมาณและ
การวางแผนได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของบริษัท ให้
ท�าการทบทวนข้อมูลแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของแต่ละสายงานหรือ
ฝ่ายงาน และมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
จัดการกับผู้บริหารของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน เพ่ือจัดท�าเป็น
แผนธุรกิจของบริษัทฉบับใหม่ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท    
 บริษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติ
และประสานประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 
ดังนี้  
1.	ผู้ถือหุ้น
 บรษิทัตระหนักว่าผูถื้อหุน้คอืเจ้าของกิจการ และบรษิทัมหีน้า
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�าหนดแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2)  น�าเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการ
เงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 3) แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไปได้ มขีอ้มูลสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ
 4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด�าเนินการใดๆ 
ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั

2.	ลูกค้า  
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า 
ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของธุรกิจของบรษิทั จงึมคีวามต้ังใจอย่างแน่วแน่ 
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูง
กว่าความคาดหมายของลูกค้า
 2) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ทีถู่กต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียว
กับสนิค้า และบรกิาร โดยไม่มกีารกล่าวเกินความเป็นจรงิท่ีเป็นเหตุ

ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินค้าและบริการนั้นๆ
 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี
ทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได้ ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
 4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และ
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 5)  รกัษาความลบัของลกูค้าและไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์โดย
มิชอบ
 6)  ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวธีิการใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทั
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.		คู่ค้า	   
 บรษิทัตระหนกัถึงการปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม โดยตัง้อยู่
บนพ้ืนฐานของการได้รบัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย บรษิทั
จงึให้ข้อมลูท่ีเป็นจรงิ รายงานทีถู่กต้อง ปฏิบตัติามพันธสญัญา การ
เจรจาแก้ไขปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความ
สมัพันธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกิดความขดั
แย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1)  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการ
ค้ากับคู่ค้า
 2) กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผล
ประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุรติ ต้องเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องต่อคูค้่า และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
 3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณี
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ 
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.	คู่แข่งทางการค้า	    
 บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 2) ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย

5.	พนักงาน				
 บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าย่ิงต่อความ
ส�าเร็จของบริษัท  จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังด้านผล
ตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศกัยภาพ โดยยึดหลกัสทิธิมนุษยชน 
ท่ีไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือ
ความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรอืภาวะทางร่างกาย  
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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 1) ปฏิบัตต่ิอพนกังานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 2)   ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4)   แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้น
 5)  ให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาความรู ้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
 6) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระ
ท�าใดๆ ทีเ่ป็นการคกุคาม หรอืสร้างความกดดนัต่อสภาพจติใจของ
พนักงาน

6.	องค์กรที่ก�ากับดูแล   
 บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัในการปฏิบตัทีิถู่กต้องตามกฏ
หมาย และเป็นไปตามครรลองท่ีถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืต่อองค์กรท่ีก�ากับดแูลอย่าง
เต็มที่ 

7.		สังคมและชุมชน     
 บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน โดยค�านึงถึงผลกระทบท่ีอาจมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนด�าเนนิการพัฒนาชมุชนอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อความ
เป็นอยู่เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีความ
มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน และค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) เพื่อลดและควบคุม
ความเสีย่งจากภัยอนัตรายทีอ่าจเกิดแก่พนักงานและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 ในปี 2556 ที่ผ ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ประเภทรางวัล จัดโดยหน่วยงาน

รางวัล SET Awards 2013 - บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ประจ�าปี 2556 ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง  
10,000 - 20,000 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงนิ
ธนาคาร

รางวัล CSRI Recognition สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวลัเกยีรตยิศสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน  
10 ปีตดิต่อกัน (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2556) ประเภทไม่มสีหภาพแรงงาน (ตดิต่อกันสองปีซ้อน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงใน “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�างาน
ให้เป็นศูนย์ประจ�าปี พ.ศ. 2556” (Zero Accident Campaign 2013)

กระทรวงแรงงาน

ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจากโครงการคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
2556 (Annual General Meeting: AGM)

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

ผลส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2556 ระดบัดเีลศิ ตามโครงการ 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ร่วมกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานระดบัประเทศ ประจ�าปี 2556 (รางวัลต่อเนือ่งสองปี)

กระทรวงแรงงาน
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 3.1		การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย    
 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กร
ที่ก�ากับดูแล สังคมและชุมชน ตามท่ีได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 
(Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการ 
ด�าเนินงานท่ีจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การส�ารวจความ
คิดเห็นของลูกค้า การส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท 
การรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถาม
ตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์  การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   การสนับสนุน
สนิค้าและบรกิารชมุชน การจดัประชมุ สมัมนาผูซ้ือ้พบผูข้าย ประจ�า
ปี 2556  เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกับข่าวการ
จดัซือ้จดัจ้างของบรษิทัผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทั เพ่ือให้คู่ค้าและ
ผู้ท่ีสนใจทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะ
กรรมการ หรอืคณะท�างาน หรอืคณะอนทุ�างานต่างๆ ขึน้ เพ่ือปฏิบติั
งานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้  
	 	 3.1.1		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	ผู้ถือหุ้น			
  • ส�านักเลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

	 	 3.1.2		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	ลูกค้า							
  • สายธุรกิจ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าติดตามปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวม
ทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อน�าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาคณุภาพสนิค้าและบรกิารให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ได้แก่ การเยี่ยมเยียนลูกค้า การจัดประชุมกับลูกค้าราย
ส�าคญัเป็นรายเดอืน การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจ�า
ทุกปี การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ
ลกูค้าบางราย อกีท้ังยังให้ค�าปรกึษาแนะน�า และให้ความช่วยเหลอื
แก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท   
  • คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า ได้ด�าเนินกิจกรรมในการ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของ
บริษัท เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาสนิค้าและบรกิารท่ีมมีลูค่าเพ่ิม
กับลกูค้า เช่น การควบคมุขนาดของผลติภัณฑ์เพ่ือให้เกิดอตัราการ
สูญเสียท่ีเกิดจากการใช้ของลูกค้าให้ลดลง รวมท้ังการร่วมมือกับ
ลูกค้าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
เป็นพิเศษ และพัฒนาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วเป็นพิเศษส�าหรับ
ค�าสั่งซื้อท่ีต้องการสินค้าแบบเร่งด่วน เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้า
สามารถจ�าหน่ายและขยายตลาดได้มากขึน้ โดยในปี 2556 บรษิทัได้

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 13 
ของปริมาณการ ส่งมอบสินค้าทั้งหมด 

	 	 3.1.3	ผู้มีส่วนได้เสีย	:	คู่ค้า									
  • คณะอนุท�างานตรวจติดตามผู ้ผลิตวัตถุดิบได้
ด�าเนินกจิกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิต โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศมาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัทในปี 2556 จ�านวน 2 
ราย เพ่ือทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical 
Protocol and Specification) ในการพัฒนาชัน้คณุภาพของวัตถุดบิ
ให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของตลาด
มากขึ้น และร่วมกนัหาข้อสรุปแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน  
  •  ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ได้พัฒนาวิธีการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้าจ�านวน 1 ราย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนิน
ธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย 
  •   จดัตัง้คณะอนุท�างานโครงการ Slab Supply Chain 
Integration เพื่อประสานงานกับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 
จ�ากัด (Sahaviriya Steel Industries UK Limited) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในสหราชอาณาจกัร เพ่ือปรบัปรงุวิธีด�าเนนิการและรายละเอยีด 
วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) โดยมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์ร่วม
กันในการด�าเนินธุรกิจ    
  
  • ส�านักจัดซื้อกลุ่มได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้     
   •  เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับข่าวการจดัซือ้จดัจ้าง
ของบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ http://www.ssi-steel.com 
เพ่ือให้คู่ค้าทราบ และให้ผูท้ีส่นใจจะขายสนิค้าหรอืให้บรกิารกับบรษิทั 
สามารถขอข้ึนทะเบยีนเป็นผูข้ายของบรษิทัได้โดยตรง หรอืผ่านทาง
เว็บไซต์ของบรษิทั และให้สามารถเสนอราคางานจดัซือ้จดัจ้างได้ด้วย 
เพ่ือความมปีระสทิธิภาพและความโปร่งใสในการจดัหาของบรษิทั  
   •  เสาะหาผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารรายใหม่ๆ เพ่ิม
เตมิอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มผีูข้าย ผูใ้ห้บรกิาร และผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพ 
ทีส่ามารถผลติสนิค้าท่ีมคีณุภาพตรงตามทีบ่รษิทัต้องการ ด้วยราคา
ทีเ่หมาะสม   ซึง่สามารถเข้ามาแข่งขนัได้อย่างเท่าเทยีมกัน
   •  จดัให้มกีารประชมุและสมัมนาร่วมกับผูข้าย
และผูใ้ห้บรกิารปีละครัง้ โดยในปี 2556 ได้จดัข้ึนในเดอืนกุมภาพันธ์ 
เพ่ือชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 
และแนวทางในการจดัซือ้จดัจ้างร่วมเครอืสหวิรยิา รวมท้ังนโยบาย
อืน่ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านจดัซือ้จดัจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมของบรษิทั และได้เปิดโอกาสให้ผูข้าย
และผู้ให้บริการได้เข้าเย่ียมชมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
สหวิริยาอีกด้วย
   •  ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดหา
จากผูข้ายทัว่ไปมลูค่าประมาณ 4,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสนิค้า
ในกลุ่มพลังงาน 2,800 ล้านบาท ลูกรีด 255 ล้านบาท อะไหล่ 340 
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ล้านบาท งานบริการ 650 ล้านบาท และอื่นๆ 55 ล้านบาท รวมถึง
การจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่าประมาณ 276 ล้าน
บาท และในปี 2557 คาดว่าจะมมีลูค่าการจดัซือ้จดัหาจากผูข้ายท่ัวไป
เพ่ิมขึน้เป็น 4,500 ล้านบาท และจากชมุชนเพ่ิมขึน้เป็น 300 ล้านบาท 
   •  เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติและระบบการ
บริหารงานของ ผูข้ายท่ัวไปในปี 2556 จ�านวน 43 ราย และชมุชน
บางสะพาน จ�านวน 5 ราย เพ่ือตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
คุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้งให้
ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และก�าหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
   • ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า 
ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�าหน่ายงานบริการที่
จดัหาได้จากชมุชน รวมถึงโครงการส่งเสรมิและพัฒนาสนิค้าท่ีผลติ
ได้ในชมุชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) 

	 	 3.1.4		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	คู่แข่งทางการค้า					
  • บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
อย่างเป็นธรรม โดยมแีนวปฏิบติัว่า ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่
ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
  • ผู้บริหารของบริษัทได้มีการพบประสังสรรค์กับผู้
บรหิารของคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือกระชบัความสมัพันธ์อนัดแีละเสรมิ
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

	 	 3.1.5		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	พนักงาน				
  • สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุ่งมั่นด�าเนินการ
ตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของ
บุคลากรว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ
องค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดย
ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพ่ือจูงใจ
พนกังาน  จดัสวัสดกิารและประโยชน์ตอบแทนในรปูแบบต่างๆ เช่น 
เงนิกองทุนส�ารองเลีย้งชพี  การประกันสขุภาพ  การประกันชวิีตและ
อุบตัเิหต ุ การฝึกอบรมสมัมนาของพนกังาน  ทนุการศึกษา  สวัสดกิาร
รถรบั-ส่ง  และโรงอาหารส�าหรบัพนกังานทีโ่รงงานเอสเอสไอบางสะพาน 
สนบัสนุนในกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์ของพนกังาน  เป็นต้น 
  • บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงานให้มี
สวัสดกิารพนักงานท่ีด ีและมคีณุภาพชวิีตท้ังของพนกังาน และของ
ครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 2 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2555 - 2556) และได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดกิาร
แรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2547 - 2556) และบริษัทยังค�านึงถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะมุ่งเน้นให้พนักงานของ

บริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยบริษัทได้
มุ่งเน้นการสร้างสายใยภายในองค์กร ภายใต้โครงการชื่อ “Care 
Organization” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการ
ที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ 
อาท ิ1) โครงการย่อยผูบ้รหิารพบพนกังาน ได้แก่ กิจกรรมการชีแ้จง
นโยบายแต่ละสายงาน  กิจกรรมผูบ้รหิารพบปะพนกังาน โดยเฉพาะ
ในโรงงาน 2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม
การสอนงาน โดยมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษากับพนักงาน ทั้งเรือ่งงาน
และเรือ่งส่วนตวั  3) โครงการย่อยพบปะกันระหว่างพนักงาน  ไดแ้ก่ 
กิจกรรมพ่ีเล้ียง เพ่ือการดูแลพนักงานใหม่  กิจกรรม Buddy ซึ่ง
เป็นการจับคู่กันท�าความดี  นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง
สมดุลของชีวิตการท�างานและครอบครัว  โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้
ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมระหว่างครอบครัว
พนักงาน พนักงาน และบริษัท  และยังคงแนวคิดการส่งเสริม
พนกังานให้เป็นคนด ีคนเก่ง และเป็นท่ียอมรบัของสงัคม ได้แก่ การ
จดักิจกรรมเพ่ิมเสรมิสร้างวถีิเอสเอสไอ (SSI WAY) อนัประกอบด้วย 
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ค่านิยมของบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน  โดยสร้างบุคคล
ต้นแบบ (Role Model) เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในการ
สร้างค่านิยมที่ดีต่อไป 
  • บริษัทยังคงตระหนักว่า การส่ือสารเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยได้ท�าการส่ือสารผ่านช่อง
ทางต่างๆ อย่างท่ัวถึงและสม�่าเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน 
หนังสือพิมพ์ภายใน เสียงตามสาย โทรทัศน์ภายใน SMS  โทรศัพท์
มือถือ รวมถึง Social Network ได้แก่ Facebook ภายในองค์กร  
อีกท้ังการฝึกอบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารท่ีมี
ประสทิธิภาพอกีด้วย  และบรษิทัมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้สิทธิการบริหารจัดการแก่
พนักงานเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการ
นันทนาการ เป็นต้น ซึ่งการด�าเนินการในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็น
สิง่ทีส่ะท้อนว่าบรษิทัได้ให้ความส�าคญักับพนกังานว่าเป็นทรพัยากร
ที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท  ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้
จัดขึ้นนั้น ค�านึงถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับ
บริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป 

	 	 3.1.6		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	องค์กรที่ก�ากับดูแล		
  • บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูก
ต้องตามกฎหมายบรษิทั และเป็นไปตามครรลองทีถู่กต้องของธุรกิจ  
โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังให้ความร่วมมือต่อ
องค์กรทีก่�ากับดแูลอย่างเตม็ที ่โดยมุง่หวงัให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทุกระดับปฏบิตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
เพ่ือส่งเสรมิให้บรษิทัเป็นองค์กรทีด่�าเนินธุรกิจอย่างมปีระสทิธิภาพ
และมจีรยิธรรม อนัเป็นกลไกหนึง่ท่ีส�าคญัทีจ่ะส่งผลให้กระบวนการ

การก�ากับดูแลกิจการ

086 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



และขั้นตอนการท�างานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
  
	 	 3.1.7		ผู้มีส่วนได้เสีย	:	สังคมและชุมชน				
  • ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ได้ด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
  • คณะท�างานบรหิารจดัการเพ่ือลดการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆตามราย
ละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจ�าปี 2556 ในเรื่อง การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในหัวข้อย่อย เรื่อง การบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  • ส�านักจัดซื้อกลุ่มได้สนับสนุนโครงการประหยัด
พลงังาน โดยในปี 2556 ได้จดัหาอปุกรณ์หลอดไฟประหยัดพลงังาน 
LED 20 W. จ�านวน 300 หลอด มาติดตั้งที่ห้องมอเตอร์ และห้อง 
Sub-station โรงงานบางสะพาน เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ตามนโยบายทีไ่ด้รบัการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

	 3.2			มาตรการชดเชยความเสียหาย	  
 ในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายน้ัน บริษัทได้ด�าเนินการในบางประการ
โดยการท�าประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ในบางกรณี ได้แก่ 
 ๏  การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) 
 ๏  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy) 
 ๏  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเน่ืองมา
จากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability 
Insurance) 
 ๏  การประกันภัยการเสีย่งภัยทกุชนิดของทรพัย์สนิ การประกัน
ภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน�้าระเบิด และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�าหรับโรงงานขนาดใหญ่)  [All Risks 
of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler Explosion 
and Business Interruption Insurance (for major plants)]
 • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (ส�าหรับ
อาคารส�านักงาน) [Property All Risks Insurance (for office 
building)]

 นอกจากการจดัท�าประกันภัยหลกัของบรษิทัตามรายละเอยีด
ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดท�าประกันภัย เพ่ือ
ขยายความคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบธุรกิจ

อยู่ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  เช่น บริษัท เวสท์โคสท์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด  บริษัท เหล็กแผ่น
รดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดัสตร ียูเค จ�ากัด 
เป็นต้น ตลอดจนมกีารตดิตามสถานการณ์ เพ่ือประเมนิความเสีย่ง
ทีอ่าจส่งผลให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีอยู่เป็น
ระยะๆ และจดัท�าประกันภัยเพ่ิมเตมิเพ่ือให้ความคุม้ครองเหมาะสม 
กับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

	 3.3			ข้อพิพาทที่ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย    

 บริษัทได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเล่ียงการเกิด 
ข้อขดัแย้งหรอืข้อพิพาทกับผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholders) ท่ีบรษิทั
เข้าไปเก่ียวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 
พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแล
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัถือปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั  (Legal Compliance) โดยการจดัท�า
บัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ตลอด
จนปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่
สม�่าเสมอ  โดยให้แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ท�าการสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�านัก
กฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน�า
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส  
 ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย 
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น  ส�านักกฎหมาย
กลุ่มเป็นผู้ด�าเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งรายงานผลความ
คืบหน้าและความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความและข้อ
พิพาทเหล่าน้ันต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารกลุม่ทราบเป็นระยะๆ  อกีท้ังยงัได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย

	 3.4			การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ   

 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ไีด้ตระหนกัถึงความส�าคญั
ของการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีจ่ะมาช่วยก�ากับดแูล
บริษัท จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและ
จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น  ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า  
สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจ  หรือการกระท�าทุจริต หรือการกระท�าความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือการ 
กระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัท หรือการกระท�าการขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าท่ีตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าส่ัง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือ
รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการกระท�าอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�าให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้
รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
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บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะท�าให้
บรษิทัทราบถึงปัญหาหรอืข้อมลูเชงิลกึได้มากย่ิงขึน้ และเป็นโอกาส
ให้บรษิทัน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอด
จนวางมาตรการป้องกันต่างๆ ให้รดักุมย่ิงขึน้ อนัจะท�าให้การบรหิาร
งานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 บรษิทัได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบรษิทั เรือ่ง การแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท  
ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2551 โดยบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึง
ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ระบบ Intranet ของบรษิทัท่ี  http://ssi.net  ระบบ Internet 
ทีเ่ว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com  ซึง่ผูแ้จ้งสามารถแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่
  •  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address : 
ssigcg@yahoo.com  หรือ
  • ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตู้ปณ.534 ปณจ.บางรัก กทม.
10500

 ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผู้ก�าหนด
กระบวนการด�าเนนิการเมือ่ได้รบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน และ
มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�าหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้า
ถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว 
กล่าวคอื กล่องรบัข้อความทางระบบไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์หรอืตู้
รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่ง
พนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ
ข้อความหรอืตูร้บัจดหมายนีไ้ด้ เว้นแต่บคุคลผูไ้ด้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 นอกจากน้ี บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่เห็นเป็นรูปธรรม
เก่ียวกับมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือให้
พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายในและภายนอกมัน่ใจได้ว่าบรษิทั
มช่ีองทางท่ีปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกบัการจดั
ท�ามาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ซึง่บรษิทัอยู่ระหว่างด�าเนิน
การตามท่ีทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 13/2556 เมือ่วันที่  
14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption) และ

น�าบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัฯิ ต่อไป ซึง่บรษิทัได้แจ้งค�าประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติของบรษิทัไปยัง
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็น
เลขานกุาร เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2556 และได้รบัหนังสอืแจ้งตอบรบั
การเข้าร่วมโครงการฯ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
เมือ่เดอืนพฤศจกิายนปีเดยีวกัน โดยมรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในหวัข้อ
เรือ่ง กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (After Process) 
ในรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น 
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทนักาล และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�าหนดโดยน�าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เพ่ือให้ผูล้งทนุ ผูถื้อหุ้น นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และผูเ้ก่ียวข้องต่างๆ 
รวมถึงสาธารณชน ได้รบัทราบข้อมลูได้อย่างทัว่ถึง และเท่าเทยีมกัน 
ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ เน่ืองด้วยข้อมลูส�าคญัเหล่านีอ้าจ
มผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนัยส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
แถลงถึงเจตนาอย่างชัดแจ้งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัท
 ทัง้นี ้บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งการเปิด
เผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
คือ ส�านักเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม

	 4.1	การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ	หรือข้อก�าหนดหรือ
ข้อบงัคับของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
  ในปี 2556 การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัผ่านส�านกั
เลขานุการบริษัท มีดังนี้
 •   เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสินใจของ 
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็น
ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็น
รายไตรมาส และประจ�าปีหลังสอบทานหรือหลังตรวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต พร้อมทัง้เปิดเผยค�าอธิบายและการวเิคราะห์
งบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  
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(Management Discussion and Analysis : MD&A) ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 •   จัดส่งรายงานประจ�าปี 2555 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้น
ของบรษิทั พร้อมกับหนังสอืนัดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี  และ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
 •   เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2555 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
 ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และตรง
ตามก�าหนดเวลา

	 4.2	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติ ท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		             
 เพ่ือความโปร่งใสของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพ่ือเป็น
ศนูย์กลางในการตดิต่อสือ่สาร และมหีน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อกลุม่บคุคลผูเ้ก่ียวข้องข้างต้นได้รบัทราบข้อมลูทีน่�ามา
ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในเชิงลึก
ได้ดย่ิีงขึน้ ในปี 2554 บรษิทัได้รวมหน่วยงานดงักล่าวกับฝ่ายการเงนิ 
เป็น ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2556 ได้มีประกาศบริษัทเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์กลุ่ม สังกัดส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม ด้านการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทใหม่ ท้ังนี้ ยังมีส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชน
สมัพันธ์ เพ่ือดแูลรบัผดิชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของ
บริษัทได้ด�าเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลท่ีส�าคัญต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท ท่ี http://www.ssi-steel.com โดยบริษัทได้
ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�า่เสมอ 
เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงาน
ประจ�าปี ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสงัคม และข้อมลูนักวเิคราะห์
หลักทรัพย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา 

	 	 4.2.1	ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
  ในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม มีการด�าเนิน
กิจกรรมที่ส�าคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
และข้อมลูอืน่ทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทั รวมทัง้นโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ และจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทท่ี http://www.ssi-steel.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา และอย่าง
เท่าเทียมกัน  
  • จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้ถือหุ้นและ 
ผูล้งทุนกบับรษิทั เพ่ือสอบถามข้อมลูกับผูบ้รหิารหรอืข้อมลูเพ่ิมเตมิ
กับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail 
address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียนรับบริการ
ข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
  • จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินของ
บรษิทั บรษิทัย่อย และกิจการทีค่วบคมุร่วมกัน ส�าหรบัผลการด�าเนิน
งานรายไตรมาส เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบเป็นประจ�าทุก
ไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
  •  จดัให้มกีารประชมุนักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ (Analyst 
Meeting) เป็นรายไตรมาสๆ ละ 2 ครั้ง รวมจ�านวน 8 ครั้ง คือ ช่วง
ก่อนเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน 
ก่อนวันเปิดเผยงบการเงนิและช่วงหลงัเปิดเผยงบการเงนิ ซึง่บรษิทั
จะจดัประชมุในวันท�าการเดยีวกันกับหรอืหลงัจากวันท่ีบรษิทัได้เปิด
เผยงบการเงนิไปยังตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
  • ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน 
(Opportunity Day) เป็นรายไตรมาส เพ่ือแถลงผลการด�าเนนิ งานและ
ฐานะการเงนิของบริษัท รวมจ�านวน 4 ครั้ง
  •  จดัให้มกีารประชมุสถาบนัการเงนิท่ีให้การสนับสนุน
ทางการเงนิกับบรษิทั (Lender Meeting) รวมจ�านวน 4  ครัง้
  • จัดให้ผู ้ลงทุนประเภทสถาบันท้ังไทยและต่าง
ประเทศ นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์จากบรษิทัหลกัทรพัย์ รวมถึงผูล้งทุน
รายย่อยเข้าพบปะกับผู้บริหารระดับสูงเป็นรายกลุ ่ม (Group 
Meeting) หรือเป็นรายบุคคลหรือรายบริษัท (One-on-One 
Meeting) ณ ส�านักงานกรงุเทพฯ รวมถึงจดัการประชมุเพ่ือให้ข้อมลู 
(Conference Call) กับกองทุนต่างประเทศ รวมจ�านวน 12 ครั้ง
  •  เข้าร่วมโครงการพบปะนักวเิคราะห์และผูล้งทนุท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ (Corporate Roadshow) ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั
น�าเสนอข้อมูลของบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ รวมจ�านวน 2 
ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่								วันที่	 	 								วัตถุประสงค์
   1 13 มีนาคม 2556 The SET & CIMB Thailand   
    Corporate Day : Hidden Gems 
    (Singapore)
   2 29 - 31 สิงหาคม 2556 เข้าร่วมงาน Thailand Focus ณ 
    โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

  • จัดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อย และสถาบัน
การเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทเข้าเย่ียมชม
กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท กระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็นของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ซึง่เป็นกิจการท่ีควบคมุร่วมกัน รวมทัง้การด�าเนนิการขนถ่ายสนิค้า
ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ อ�าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจ�านวน 2 ครั้ง
  • สร้างช่องทางการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน 
และผู้ที่สนใจ ทาง Social Network (Socialise IR) โดยการสร้าง 
Twitter Account โดยใช้ชื่อว่า ir_ssi เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับนักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจ

 	 4.2.2	ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนและ
สาธารณชน
  ในปี 2556 ส�านักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้
  • จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส ในวัน
ท�าการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินหลังสอบทานหรือ
หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
  •  จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
  • จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้
รบัการตดิต่อจากสือ่มวลชน เพ่ือสร้างความ เข้าใจแก่สือ่มวลชนให้
รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
  • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัท
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  อาทิ
               • สือ่สิง่พิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสอืพิมพ์ รายงาน
ประจ�าปี 
   • การแสดงนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
   สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.
com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ

  • จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอ
ข้อมลูเพ่ิมเตมิจากบรษิทัได้ตลอดเวลาที ่ e-mail address :  pr-ir@
ssi-steel.com
                       
5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบรษัิท	และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
 ในส่วนโครงสร้างการจดัการได้จดัแบ่งบทบาทหน้าทีค่วามรบั
ผิดชอบของบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญออกจากกัน กล่าวคือ 
นายวิทย์ วิรยิประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และ
นายวนิ วริยิประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบั
ผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
   
	 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
 บริษัทยังมิได้ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า ประธาน
กรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็นข้อจ�ากัดท่ี
ท�าให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมในการด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาท่ีบรษิทัต้องการ เนือ่งจากอตุสาหกรรม
เหลก็และเหลก็กล้ามคีวามจ�าเป็นทีต้่องการบคุคลทีม่ปีระสบการณ์
และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน นอกเหนอืจากการเป็นผูน้�าท่ีมวีสิยั
ทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการก�ากับดูแลการบริหาร
งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

	 เลขานุการบริษัท
 บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั เพ่ือให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ และปฏิบัติ
หน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังประสาน
งานให้มกีารปฏิบติัตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยมรีาย
ละเอยีดเก่ียวกบัคณุสมบตัแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานกุาร
บริษัท ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท

	 5.1	บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็น
ชอบในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
และนโยบายในการด�าเนนิงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณ
ประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการความ
เส่ียงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ผล และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่
ก�ากับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นส�าคญั ท้ังนี ้เพ่ือ
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ให้บริษทัสามารถเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและย่ังยืน ซึง่จะเพ่ิมมลูค่า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

  5.1.1		นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์ร่วมกันในการทีจ่ะ
พัฒนายกระดบัมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ภีายในบรษิทั ซึง่
ต้องพ่ึงพาและประสานการท�างานของกลไกทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกัน 
คือ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็น
อิสระ และผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในส่วนของ 
คณะกรรมการบริษัทจ�าเป็นต้องมีนโยบายท่ีแจ้งชัด ดังน้ัน เมื่อปี 
2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบาย
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งได้ก�าหนดให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีจ�านวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ซึง่สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทยร ่วมกับตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556

  5.1.2		จริยธรรมกรรมการ
  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ดังน้ัน ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็น
ชอบในการก�าหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 
  1) กรรมการบรษิทัพึงปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรชัญาในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมัน่ในจรยิธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้
  2) กรรมการบรษิทัพึงปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท
  3)   กรรมการบรษิทัพึงอทิุศเวลาปฏิบติัหน้าทีด้่วย
ความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ  โดยใช้ความรู้  ความสามารถ และ
ทกัษะการบรหิารจดัการอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้บรษิทัเจรญิ
ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
  4)   กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย
ปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
  5)   กรรมการบรษิัทไม่พงึอาศยัต�าแหน่งหน้าทีใ่น
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

	 	 5.1.3		ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์และให้มกีารด�าเนนิการรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ชดัเจน และสามารถอธิบายได้  ซึง่จะยงัประโยชน์ต่อความน่าเชือ่ถือ
ในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น  ดังนี้
  1)   ก�าหนดระเบยีบเก่ียวกบัการให้ส่วนลดในการ
ขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขาย
และส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่ง
ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม�่าเสมอตลอดมา
  2)  ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกบั
การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the 
Extension of Commercial Credit) เพ่ือให้การอนุมตัสินิเชือ่การค้า
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการ
ให้สนิเชือ่การค้าของบรษิทั และแต่งตัง้คณะท�างานพิจารณาสนิเชือ่ 
(Credit Committee) เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้
วงเงนิและประเภทสนิเชือ่การค้าในระดับทีเ่หมาะสมกับลกูค้า โดย
พิจารณาถึงความต้องการของลกูค้า ความสามารถในการช�าระหนี้ 
รวมท้ังก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า
ของลูกค้าแต่ละรายด้วย
  3)   ก�าหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ
ราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ
เป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบทุกไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจระหว่าง
บริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  
  4)   การจดัท�ารายงานการถือครองหลกัทรพัย์และ
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ
และผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2556 โดย
แสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  5)   ก�าหนดแนวปฏิบติัคณะกรรมการบรษิทั ว่าด้วย
เรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของ
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท ท้ังท่ีปฏิบัติงานท่ีบริษัทและท่ีบริษัทย่อย ได้
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส
  6)   ก�าหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่
พนกังานในการถือปฏบิตัว่ิา การกระท�าใดจะก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพ่ือหลีกเล่ียง
การกระท�าดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น
  7)   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่างบท
วิเคราะห์ทางกฎหมายจากบรษิทั วีระวงค์ , ชนิวัฒน์  และเพียงพนอ จ�ากัด 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง 1) การเข้าท�ารายการที่
เก่ียวโยง ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท  
สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ี ยูเค จ�ากัด และกลุม่บรษิทั Vanomet และ
ระหว่างบรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากัด (มหาชน) และกลุม่บรษิทั 
Vanomet 2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท  
สหวิริยาสตลีอนิดสัตร ียูเค จ�ากัด และบรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดสัตรี 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมน�าเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเก่ียวกับความเห็นทางกฎหมายของบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทในการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงในการซื้อขาย
เหล็กแท่งแบน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีวาระ
การประชมุเพ่ือพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบรษิทั กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรมท่ีท�า
กับบรษิทัน้ัน จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจการท�าธุรกรรมดงั
กล่าว  โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว

										 5.1.4	ระบบการควบคุมภายใน	 และการตรวจ
สอบภายใน
  คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ให้ความส�าคญัต่อการทีบ่รษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุ
ภายในท่ีดแีละมปีระสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชดัถึงเรือ่งดงักล่าว
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ีจะช่วยลดความเสีย่งและป้องกันความ
เสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และท�าให้บริษัทสามารถ
บรรลวิุสยัทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบรษิทั
ได้ พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล ตามประกาศบรษิทั 
เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีการทบทวนล่าสุดเมื่อ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  

	 	 5.1.5		การบริหารความเสี่ยง
  รายละเอยีดข้อมลูปรากฏอยู่ในเรือ่ง ปัจจยัความเสีย่ง

	 5.2			การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
  5.2.1		การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษัิท
  บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ริเริ่มด�าเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งท�าการ
ประเมินผลส�าหรับปี 2548 ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทประจ�าปี (Board of Directors Self-Assessment 
Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และด�าเนินการ
ประเมินผลเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 
และอปุสรรคต่างๆ ในการปฏิบตังิานทีเ่กิดขึน้ในระหว่างปีทีผ่่านมา 
นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความ
คดิเห็นต่อผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยรวม เพ่ือ
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี คณะ
กรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการเป็นรายบุคคล  

	 	 5.2.2		การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 
ชดุย่อย
  ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองของ
คณะกรรมการชดุย่อย มเีฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้มกีาร
ประเมนิผลตนเองปีละครัง้เช่นกัน โดยมกีารประเมนิผลตนเองต้ังแต่
ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี (Audit Committee 
Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors : 
IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(The American Institute of Certified Public Accountants : 
AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
ตนเองโดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างท่ีได้จาก “คู่มือคณะ
กรรมการตรวจสอบ” ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีได้จัดท�าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และ
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จ�ากัด ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัทจด
ทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ส�าหรับรายงานผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให ้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี 
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	 5.3		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยค่า
ตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิารจะก�าหนดให้เป็นค่า
ตอบแทนรายเดอืน ส่วนกรรมการชดุย่อยอืน่จะก�าหนดให้เป็นแต่ละ
ครั้งของการประชุม ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่าน้ัน 
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทัตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม ส�าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้า
หมายการปฏิบัติงานประจ�าปี (Goals Program) ด้วย ซ่ึงค่า
ตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูน่าจะอยู่ในระดบัเพียงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามท่ีต้องการ โดยมีการเปรียบ
เทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทท่ีจัดอยู่ในระดับท่ีมีการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละอยู่ในอตุสาหกรรมทีเ่ทียบเคยีงกันได้ด้วย 
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2554 ได้มมีตอินุมตักิารปรบัปรงุค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 กล่าวโดยสรปุ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด 
เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ปี 2556 ปรากฏอยู่ในเรือ่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

	 5.4		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 บรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากรของบรษิทัให้สงูขึน้ โดยน�าความรูด้งักล่าวมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมี
ทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบัน
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
 เพ่ือรองรับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น  บริษัทได้ก�าหนด
นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา
บุคลากร รวมท้ังแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/สัมมนา
พนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการ 
ฝึกอบรม/สัมมนา 
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	 	 5.4.1		การพัฒนากรรมการ
  1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   กรรมการบรษิทัทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาใหม่ 
ส�านักเลขานุการบรษิทัเป็นผูร้วบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู ่มือ
กรรมการ คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท คู่มือจริยธรรมของ
กรรมการบรษิทั และข้อมลูอืน่ท่ีส�าคญัทีเ่ก่ียวกับบรษิทั อาทิ ปรชัญา
ในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรม
พนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์
เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) 
  2)   การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการ
อบรมสมัมนาต่างๆ  ในปี 2556 มไิด้มกีรรมการบรษิทัคนใดเข้าร่วม
สมัมนาในโครงการอบรมสมัมนาท่ีสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัด

	 	 5.4.2		การพฒันาผู้บรหิารและแผนการสบืทอดงาน
  1)   การปฐมนเิทศผู้บริหารใหม่
     ส�าหรบัผูบ้รหิารใหม่ บรษิทัได้จดัให้มกีารแนะน�า
ลกัษณะธุรกิจ การด�าเนินงานของบรษิทั และของหน่วยงานต่างๆ โดย
ผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้จดัเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�างาน อาทิ คู่มือ
อ�านาจด�าเนินการของบรษิทั คูม่อืบรษิทั “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
  2)   การอบรมสมัมนาของผูบ้รหิาร  
   ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้า
รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดขึ้นภายในบริษัท  
(In-house Training) และภายนอกบริษัท

 ส�าหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบ
ด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทน
ต�าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการวางแผนและเตรยีมความ
พร้อมด้านอัตราก�าลังของบริษัทในอนาคต โดยก�าหนดผู้สืบทอด
ต�าแหน่ง (Successor) ในต�าแหน่งงานหลัก (Key Position) 
 คณะอนุท�างานวางแผนและพัฒนาผู ้สืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและก�าหนดรปูแบบ
การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอด
ต�าแหน่งเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) เพ่ือให้ผู้
สบืทอดต�าแหน่งมศีกัยภาพครบถ้วนตามแนวทางทีบ่รษิทัได้ก�าหนด
ไว้ โดยบรษิทัได้ก�าหนดพนกังานผูส้บืทอดต�าแหน่งงานท่ีส�าคญั ยกเว้น
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และจัดท�าแผนพัฒนา
บคุคลดงักล่าวแล้วเสรจ็และมกีารปรบัปรงุตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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นโยบายภาพรวม

 บริษทัมนีโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อย

เป็นไปด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ผูม้ส่ีวน

ได้เสยี (Stakeholders) ตามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

กิจการทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยู่

ในรายงานความรบัผดิต่อสงัคมของบรษิทั ซึง่ได้จดัพิมพ์เป็นรปูเล่ม

และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https// www.ssi-steel.com 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ยึดตามแนวทางวสิยัทศัน์ คอื “สร้างสรรค์นวตักรรมผลติภัณฑ์เหลก็

และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมกับลูกค้า สร้างก�าไรสม�่าเสมอ สร้างผล

ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และได้บูรณาการนโยบาย

ด้านต่างๆ อาทิ ปรชัญาในการด�าเนนิธุรกิจ นโยบายการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความ

เหมาะสมต่อการด�าเนินงานและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆ โดยบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ และ ทั้งนี้ได้ก�าหนด

แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ 

“สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง (innovate • strength)”

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน 

 บริษทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยประยุกต์

ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 

ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล  

การด�าเนนิธรุกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม

 บรษิทัได้มกีารด�าเนนิธุรกจิโดยพยายามหลกีเลีย่งการเกิดข้อ

ขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ลูกค้า 

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไป

เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแลให้หน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท  (Legal Compliance) โดยการจัดท�าบัญชี

รายชือ่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีบรษิทัต้องถือปฏิบตั ิตลอดจนการ

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม�่าเสมอ  โดยให้แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ท�าการสอบทาน

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้วรายงานผลมายังส�านัก

กฎหมายกลุม่ (Group Legal Office) เพ่ือรวบรวมข้อมลูส�าหรบัน�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส  

 ส�าหรบัคดคีวามและข้อพิพาททีส่�าคญัของบรษิทัซึง่เปิดเผยอยู ่

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิทันัน้  ส�านกักฎหมายกลุม่

เป็นผูด้�าเนนิการตดิต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคบืหน้า 

ตลอดจนความคดิเหน็และแนวโน้มของคดคีวามและข้อพิพาทเหล่า

นั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ทราบเป็นระยะๆ  อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย

กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและชมุชน (After Process) 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียบนหลักพ้ืนฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�าเนินการ 

โดยในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพ่ือสังคมและชุมชน 35 

โครงการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คอื การพัฒนาทนุทางสงัคมซึง่

มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และ

ส่วนท่ีสอง คือการพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การส่งเสริม

อาชพีและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคณุภาพชวิีตทีด่ ีรวมท้ังการ

สนับสนุนเพ่ิมเตมิในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน โดย

มีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการในปี 2556 ดังนี้

• บริษัทร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติวันจักรี ใน

วันท่ี 6 เมษายน 2556 โดยรายได้จากการจดังานในครัง้น้ีน�าไป

สมทบทุนในโครงการช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสด้านโรคเรือ้น และ

ให้ทุนการศึกษา 999 ทุน แก่เด็กก�าพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก

บิดา - มารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์

• กิจกรรมสหวิริยากรุงเทพไตรกีฬาประจ�าปี 2556 เฉลิมพระ 

เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในวันท่ี 7 กรกฏาคม 2556 

เพ่ือหารายได้ให้แก่มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรม

ราชปูถัมภ์ โดยเสดจ็พระราชกุศลเพ่ือช่วยเหลอืเยาวชนทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากโรคเรื้อนและโรคเอดส์ มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งสิ้น 632  คน  จาก 36 ประเทศ มีรายได้จากค่าสมัครจ�านวน

ทั้งสิ้น 1,132,000 บาท 

• กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน 2556 ร ่วมกับพันธมิตร

อุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 

(มหาชน)  (SSI) บรษิทั เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 

(TCRSS) บรษิทั สยามยูไนเตด็สตลี (1995) จ�ากัด (SUS) บรษิทั 

เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ�ากัด (NS Blue Scope) และ 

บรษิทั นปิปอน สตลี แอนด์ ซมูคินิ กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(NSGT) ได้ผนกึก�าลงัจดักิจกรรม เดนิ-ว่ิงการกุศล เพ่ือผูด้้อยโอกาส 

Thailand Iron Man Mini Marathon 2013 “ฅนเหลก็มนิิมาราธอน” 

ครัง้ที ่6 น�าเงนิรายได้ 2.4 ล้านบาท บรจิาคให้กับมลูนิธิ 24 แห่ง 

เพ่ือผูด้้อยโอกาส มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,400 คน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

095รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



• บริษัทได้ด�าเนินการโครงการทางด้านการพัฒนาการศึกษา

ประกอบด้วย กองทุนสหวริยิาร่วมพัฒนาการศกึษาบางสะพาน

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต

บางสะพานตัง้แต่ระดับประถมศึกษา ถึงระดับปรญิญาตรต่ีอเนือ่ง

เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2556 บรษิทัได้มอบทุนให้แก่นักเรยีน

จ�านวน 21 โรงเรยีน รวม 189 ทุน รวมมลูค่า 483,500 บาท 

• บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม

ดแูลกระบวนการผลติ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามลสารท่ีระบายออกจาก

กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีว

อนามัยของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือ

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์และ 

ส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วย โครงการ 

เอสเอสไอ รกัษ์ชายหาด โครงการเอสเอสไอ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

ปลูกป่า 86 ไร่ กิจกรรมสองล้อรักษ์บางสะพาน โครงการ

ธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรับสถานศึกษา โครงการค่ายนัก

อนุรักษ์รุ่นเยาว์ โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2556 

โครงการ Super Smart & Intelligent Kids 2013 (SSI-KIDS) 

และ โครงการนักสืบเยาวชน

• โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็น

กิจกรรมท่ีให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ากิจกรรม

และด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอ

บางสะพานเพ่ือสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน ปี 

2556 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�าเนินกิจกรรมเอสเอสไอ

อาสาหลัก 2 กิจกรรม และกิจกรรมอาสาย่อยภายใต้โครงการ

ร้อยความด ีพันดวงใจ เอสเอสไออาสา จ�านวน 33 ความด ีและ

กิจกรรมเอสเอสไออาสาส�านักงานกรุงเทพ 1 กิจกรรม รวม

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,035 คน หรือคิดเป็น 8, 280 

ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา

ชุมชน ทั้งสิ้น 1,442 คน หรือคิดเป็น 11,536 ชั่วโมงงาน 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึด

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็น

ภัยร้ายที่บั่นทอนท�าลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังน้ัน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตและน�าบริษัทเข้าสู ่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนิน

การเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1) แจ้งค�าประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุรติของบรษิทัไปยังคณะกรรมการแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยเป็นเลขานุการ เมือ่

เดือนพฤศจิกายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้า

ร่วมโครงการฯ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน

2) แต่งตัง้คณะท�างาน ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ 

ภายในบริษัทเพ่ือพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะท�างาน

ได้ท�าการศึกษาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น

3) คณะท�างานตอบแบบประเมนิตนเองฯ เพ่ือเตรยีมน�าเสนอคณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีพิจารณาว่าบริษัทควรต้อง

ปรับปรุงในเรื่องใด หรือต้องจัดท�ามาตรการใดๆ เพ่ิมเติมจาก

เดิมท่ีมีอยู่ โดยในขั้นตอนของการประเมินได้มีการทบทวนวิถี

เอสเอสไอ (SSI WAY) ซึง่เป็นการรวบรวมปรชัญาในการด�าเนิน

ธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมของ

พนักงาน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นของบริษัทท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทใช้ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันไปพร้อมด้วย

4) คณะท�างานยกร่างนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการ

บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเตรียม

น�าเสนอคณะกรรมการจัดการพิจารณากล่ันกรอง และคณะ

กรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่พิีจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  

 ส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นในปี 2556 มีดังนี้

1) มอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของคณะท�างานเข้าร่วม

สมัมนาท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

เพ่ือรับทราบถึงวิธีการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ วัตถุประสงค์

ของโครงการ ตลอดจนขั้นตอนในกระบวนการรับรองบริษัท 

(Certification Process) ในหลักสูตร “Anti-Corruption: The 

Practical Guide (ACPG/2013)” และ ”วิธีการเข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เม่ือ

วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

ตามล�าดับ และมีตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา 

Thailand’s 4th National Conference on Collective Action 

Against Corruption ในหัวข้อ “Working Models for 

Governance in Corporate Operations and Infrastructure 

Projects” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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2) ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม เดิน ว่ิง 

ปั่น ต้านโกง โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมน้ีขึ้น ณ 

บรเิวณท้องสนามหลวง กรงุเทพมหานคร  เมือ่วันที ่15 ธันวาคม 

2556 เพ่ือร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ครั้งส�าคัญในการต่อ

ต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 บริษัทมีแผนการด�าเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในปี 2557 ดังนี้

1) เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนมุตันิโยบายและแนว

ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น

2) สือ่สารนโยบายและแนวปฏิบตัฯิ ไปยังพนกังานทุกคนเพ่ือทราบ

และน�าไปปฏิบัติ รวมท้ังส่ือสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

เพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น

3) ด�าเนินการให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิด

การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

4) จดัท�าแผนด�าเนนิการเพ่ือน�าบรษิทัเข้าสูก่ระบวนการรบัรองเป็น

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริตต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบตามรายงานของกรรมการ

ตรวจสอบที่รายงานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีาร

รายงานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในทีเ่หมาะสม กล่าวคอื จากผลการประเมนิความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�าหรับปี 2556 ตามแบบ

ประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์ด ีและบรษิทัสามารถปฏิบตัิ

ได้อย่างครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในแบบประเมนิความเพียงพอของ

ระบบการควบคมุภายในของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทท่ีถูกต้อง นอกจากน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าหัวหน้าส�านักตรวจสอบ

ภายในของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ 

กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยบริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบ

ภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2541 มีความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนด

เก่ียวกับส�านักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit Charter)  

รายละเอียดของหัวหน้างาน

(1) ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

   ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

คอื นางวรรณี  สริกิาญจน ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของส�านักตรวจ

สอบภายใน โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่23/2541 

เมือ่วนัที ่8 ธันวาคม 2541 ได้มมีติให้แต่งตัง้นางวรรณี สริกิาญจน 

ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วัน

ที ่8 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป ท้ังนี ้การแต่งตัง้ต�าแหน่งดงักล่าว

เกิดขึ้นก่อนท่ีบริษัทจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2542 ได้มีมติให้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุมและองค์ประชุม ขอบเขต

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ และการรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทั โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่30 มถุินายน 

2542 เป็นต้นไป  และล่าสดุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้

ที ่4/2551 เมือ่วันท่ี 11 สงิหาคม 2551 ได้มมีตใิห้ปรบัปรงุแก้ไข

เพ่ิมเตมิข้อก�าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 

ว่าด้วยการแต่งต้ัง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารสูงสุดของ

ส�านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

สอบด้วย โดยได้ระบุให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลแล้ว ยังมีหน้าที่พิจารณา

ความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างผูบ้รหิารสงูสดุ

ของส�านักตรวจสอบภายใน

(2) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ต่ีอหวัหน้างานตรวจ

สอบภายในของบริษัท

   คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า หัวหน้าส�านกัตรวจสอบ

ภายในมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิ

งานในหน้าที่

(3) แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

   คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิ

ชอบครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2556

(ล้านบาท)

รายการคงค้าง

 (ล้านบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย  
จ�ากัด
 

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
3.7  และมีกรรมการร่วมกัน

ให้บรกิารท่าเทียบเรอืน�า้ลกึ
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
ขายเครื่องจักร 
รายได้อื่นๆ

4.17
0.03
0.28
5.59

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ

0.69
0.00
4.25

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
35.19  โดยมีการควบคุมร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ขายเครื่องจักร 
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
รายได้อืน่ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,569.14
4.07

29.08
41.47
14.12
1.67

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น

10.47
0.01
3.14
0.06

บริษัท บางสะพานบาร์มิล 
จ�ากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 
และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
รายได้อื่นๆ

8.11
0.05
0.10

รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

3.78
0.11

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัและ
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการตัดเหล็ก

11,220.22
0.15

16.80
0.14

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า

1,978.86
0.01
0.39
0.66

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล 
จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/
หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

ขายเหล็กแท่งแบน
ขายเครื่องจักร
ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
รายได้อื่นๆ
ซื้อ (SSI)

179.27
0.02
2.87
1.70

16.86
72.26

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

1.84
385.32

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร
ประภาวิทย์ จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

เช่าพื้นที่ส�านักงานกรุงเทพ 17.58 ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

0.21
0.03
1.51

บริษัท อาคารเวสเทิร์น 
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าที่พัก 1.56 เจ้าหนี้อื่น 0.10 

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 
รายได้อื่นๆ

21,258.85
17.36

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

1,978.01
0.21

บริษัท ไลน์  ทรานสปอร์ต  
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก
ให้บริการซ่อมบ�ารุง
ขายเครื่องจักร
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งในประเทศ

11.30
0.06
0.25
1.50

344.82

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

3.04
7.35
2.02

18.27

บริษัท  เรือล�าเลียงบางปะกง  
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน�้าลึก
รายได้อื่นๆ
ใช้บริการขนส่งทางน�้า

1.23
0.26

185.12

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

0.11
0.04
8.32

บริษัท ท่าเรือ บางปะกง 
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการซ่อมบ�ารุง
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
รายได้อื่นๆ

0.36
23.45
0.00

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

0.30
0.19
1.27

บริษัท ประจวบพัฒนา 
ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.02 เจ้าหนี้การค้า 0.02

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี 2556

(ล้านบาท)

รายการคงค้าง

 (ล้านบาท)

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา 
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ค่าเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน          0.01  ไม่มี -

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ 
สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการร่วมกันและ
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางตรงและ/
หรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ต้นทุนทางการเงิน 22.20  ไม่มี -

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส 
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการบรษิทัถือ
หุน้ทางอ้อม

ให้บริการซ่อมบ�ารุง 0.06  ไม่มี -

บริษัท บางปะกงการโยธา 
จ�ากัด

เป็นนิตบิคุคลทีม่กีรรมการบรษิทัถือ
หุน้ทางอ้อม

ใช้บริการงานก่อสร้าง 6.50 ลูกหนี้อื่น 0.04

Redcar Bulk Terminal 
Limited

เป็นนิตบิคุคลทีบ่รษิทัถือหุ้นทางอ้อม
 ร้อยละ 50 โดยมกีารควบคุมร่วมกัน

ใช้บริการ 800.49 ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้อื่น

119.53
369.24
471.03

Vanomet AG บรษิทัย่อยของนติิบคุคลท่ีถือหุน้ทัง้
ทางตรง และ/หรอืทางอ้อมในบรษิทั
เกินกว่าร้อยละ 10

ซื้อเหล็กแท่งแบน
ต้นทุนทางการเงิน

28,762.51
386.48

เงินล่วงหน้าค่า
สินค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

1,667.81

3,583.13
1,067.53

Vanomet  International 
AG

บรษิทัย่อยของนติิบคุคลท่ีถือหุน้ทัง้
ทางตรง และ/หรอืทางอ้อมในบรษิทั
เกินกว่าร้อยละ 10

ซื้อวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก
แท่งแบน

14,713.32 ลูกหนี้การค้า 524.88

Sahaviriya Shipping UK 
Limited

มผีูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบรษิทัถือหุ้นทางอ้อม

ใช้บริการขนส่ง 1,539.22 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

1.79
83.03

รายการระหว่างกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง  เป็นการท�ารายการเพ่ือการด�าเนินธุรกิจตามปกติ
และตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปของบริษัทซึ่งเป็นไปตามความ
จ�าเป็นทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สงูสุดอนัก่อให้เกิดแก่บรษิทั
แล้ว ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายการก�าหนดราคาส�าหรบัรายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่าง
จากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการบรษิทั
ให้เป็นผู้อนุมัติการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตาม
ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าสัง่  หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน 
ท่ีส�าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ทั้งนี้  หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะ
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดงักล่าว ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ 
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียว
กับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผูถ้ือหุ้นตามแตก่รณ ีทัง้นี ้บรษิัทจะเปดิเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคาขายสินค้าของ
บริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ
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สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ผูส้อบบญัชสี�าหรบังบการเงนิของบรษิทั งบการเงินของบรษิทั

ย่อย และงบการเงินรวม ส�าหรับปี 2556

  สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง  

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4409

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

 ในปี 2554 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี

เงื่อนไข และมีข้อสังเกต 

 ในปี 2555 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี

เงื่อนไข และมีข้อสังเกต 

 ในปี 2556 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มี

เงื่อนไข และมีข้อสังเกต 

 โดยสามารถสรุป ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับงบการ

เงินของบริษัท  บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  รวมถึงค�า

อธิบายสาเหตุ หรือการด�าเนินการเก่ียวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ 

ได้ดังต่อไปนี้

1)  ผูส้อบบญัชต้ัีงข้อสงัเกตว่า กลุม่บรษิทั และบรษิทัได้ขายสนิค้า

ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกันและกิจการที่ควบคุม

ร่วมกันเป็นจ�านวนรวม 49,945 ล้านบาท และ 35,048 ล้าน

บาท ตามล�าดบั คดิเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 77 ของยอดขาย

สนิค้ารวมของกลุม่บรษิทัและของบรษิทัตามล�าดบั ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 ยอดค้างช�าระของลูกหน้ีการค้าจากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกันของกลุม่บรษิทัและของบรษิทัมจี�านวนรวม 4,174 

ล้านบาท และ 3,957 ล้านบาท ตามล�าดบั นอกจากน้ีกลุม่บรษิทั

และบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่

เก่ียวข้องกันเป็นจ�านวนรวม 31,402 ล้านบาท และ 28,042 

ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 65 ของ

ยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 

   ค�าอธบิายเพิม่เตมิของบรษัิท	การขายสนิค้าของบรษิทั

โดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลูกค้าทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ ส�าหรบัการขายสนิค้าให้ลกูค้าภายใน

ประเทศ  จะประกอบด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�าหน่าย

สินค้าและศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้ง

ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ 

บริษัทไม่มีนโยบายขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือ

หุน้ในผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าและศนูย์บรกิารสนิค้า (Trader & Coil 

Center) เนือ่งจากการประกอบธุรกิจดงักล่าวมคีวามเสีย่งค่อน

ข้างสูงเพราะต้องขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้กับลูกค้า

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

   โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันซึ่งบริษัทขายสินค้าตามปกติ

ธุรกิจให้ในสดัส่วนทีค่่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกับยอดขายสนิค้ารวม

ของบรษิทันัน้ ได้ถูกจดัตัง้ข้ึนมาก่อนบรษิทั โดยถูกจดัตัง้ขึน้มา

เพ่ือท�าการจดัจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีร้อนและสนิค้าเหลก็ชนดิอืน่ๆ 

ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจในทางการค้าตามปกติทั่วไป ที่จะแยก

ระหว่างการประกอบการผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหน่ายออกจากกัน 

   นอกจากน้ี บริษัทในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้

จ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัให้กับลกูค้าท้ังทีเ่ป็นบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

กันและบรษิทัอืน่ทีไ่ม่เก่ียวข้องกันในมาตรฐานราคาทีไ่ม่แตกต่าง

กัน โดยขึน้อยู่กับปรมิาณการสัง่ซือ้และความสม�า่เสมอในการ 

ส่ังซื้อ และเนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงม ี

ข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับงบการเงนิให้ระบรุายการ

กับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกัน โดยถ้าเป็นการซือ้ขายระหว่าง

กันก็ให้ระบนุโยบายอนัเก่ียวกับราคาโอนไว้ด้วย ตามรายละเอยีด

ท่ีแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทั

2)  ผูส้อบบญัชตีัง้ข้อสงัเกตว่า กลุม่บรษิทัมขีาดทุนสทุธิในระหว่าง

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�านวนเงิน 7,346 ล้าน

บาท (ไม่รวมก�าไรจากการขายเงนิลงทุนในกิจการทีค่วบคมุร่วม

กันจ�านวน 363 ล้านบาท) และ ณ วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมี 

หนีส้นิหมนุเวยีนรวมสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวยีนรวมเป็นจ�านวน

เงิน 15,890 ล้านบาท และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่า

สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน 3,569 ล้านบาท ปัจจัย

ดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 2(จ) และ 14 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มี

สาระส�าคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ

เก่ียวกับความสามารถในการด�าเนินงานต ่อเนื่องของ 

กลุม่บรษิทัและบรษิทั กลุม่บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการ

ในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง 

การไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไข (การได้รับผ่อนผันจากผู้ให้กู้ยืม

เงนิส�าหรบัการไม่สามารถปฎบิตัเิงือ่นไขดงักล่าว) ตามสญัญา

กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปรับปรุงตารางการจ่ายช�าระ

คืนเงินต้นตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ และการจัดการกับเงิน

ทุนหมุนเวียนที่ต้องการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัท

มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน 354 ล้านบาท

   ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถ

หาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและ

บริษัทโดยใช้หลักการด�าเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติฐาน

ว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอส�าหรับ 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



การด�าเนินธุรกิจที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ความเหมาะ

สมของข้อสมมติฐานจะข้ึนอยู่กับการประสบความส�าเร็จใน

ปรับปรุงความสามารถในการท�าก�าไรและกระแสเงินสด การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการจัดการ

กับเจ้าหนี้การค้า จากผู้ร่วมทุนใหม่รายอื่น และความสามารถ

ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอ (ซึ่ง

ขึน้อยู่กับสถานการณ์ความเคลือ่นไหวด้านราคาตลาดของโลก

เป็นอย่างมาก)

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการ

จัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และ 

หน้ีสิน ซึ่งอาจจ�าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ

ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

   ค�ำอธบิำยเพิม่เตมิของบรษิทั ณ วันท่ี 10 ตลุาคม 2556 

บริษัทได้ด�าเนินการตามแนวทางการเพ่ิมทุนและจัดโครงสร้าง

ทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) 

เพ่ือให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะ

ยาว ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่2/2555 

ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัท

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้ความสนับสนุนทางการเงิน 

หรอื MOU for Financial Backing กับกลุม่ธนาคารผูส้นบัสนนุ

เงินกู้ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 3 ราย และกลุ่ม

ธนาคารผู้สนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อสรุปแนวทางการให้

ความสนับสนุนทางการเงิน และปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ยืมเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และในส่วนของการระดมทุน

เพ่ิมเตมิน้ัน บรษิทัได้ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ (“Rights Offering”) และบุคคลในวงจ�ากัด เสร็จสิ้น

ไปแล้วเป็นจ�านวนรวม 13,829.6 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 

0.68 บาทต่อหุ้น คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม 9,404.1 ล้านบาท และ

ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วของบริษัทเป็น 

32,166.3 ล้านบาท การด�าเนินการตามแผนดังกล่าวจะท�าให้

โครงสร้างเงนิทนุของบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งมากข้ึน พร้อมรองรบั

วงจรอตุสาหกรรมเหลก็โลกได้อย่างมคีวามยืดหยุ่นทางการเงนิ 

เงินทุนหมนุเวยีนเพ่ิมมากข้ึนในขณะท่ีต้นทุนทางการเงนิลดลง 

และสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ

3)  ผูส้อบบญัชตีัง้ข้อสงัเกตว่า กลุม่บรษิทัและบรษิทัได้น�านโยบาย

การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลข

เปรยีบเทยีบทีน่�ามาแสดงนีน้�ามาจากงบการเงนิรวมและงบการ

เงนิเฉพาะกิจการของกลุม่บรษิทัและบรษิทัท่ีตรวจสอบแล้ว ณ 

วันที่ และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจาก

ปรบัปรงุรายการตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินข้อ 3

   ค�ำอธิบำยเพิ่มเติมของบริษัท กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยน

นโยบายการบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบ 

การเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2557 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

บริษัทในข้อ 3

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163,098,186     0.2 242,137,778 0.3 168,972,867 0.2

ลูกหนี้การค้า 5,108,189,827     6.0 5,837,967,720 6.6 5,239,820,058 6.1

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,265,496,613     2.7 2,407,838,016 2.7 657,303 0.0

สินค้าคงเหลือ 17,387,555,837   20.5 21,614,642,763 24.4 25,177,544,379 29.2

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  - 1,183,130,464 1.3 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,230,008,421     3.8 1,742,921,276 2.0 855,790,879 1.0

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,154,348,884   33.2 33,028,638,017 37.3 31,442,785,486 36.4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 3,839,291,317    4.5 3,499,195,864     4.0 4,683,313,931 5.4

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - -

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร - - - - 20,248,305 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 52,424,543,309 61.9 51,861,354,984 58.6 50,148,668,232 58.1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 249,476,666 0.3 72,104,862 0.1 40,221,191 0.0

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,268,823 0.0 123,001 0.0 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 55,256,538 0.1 58,636,322 0.1 28,419,083 0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 56,571,823,653 66.8 55,491,415,033 62.7 54,920,870,742 63.6

รวมสินทรัพย์ 84,726,185,537 100.0 88,520,053,050 100.0 86,363,656,228 100.0

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

ตารางสรุปงบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ 
     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 21,888,601,462 25.8 25,308,702,846 28.6 22,838,581,474 26.4

เจ้าหนี้การค้า 12,614,249,781 14.9 11,837,700,764 13.4 10,684,521,525 12.4

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่    
     เกี่ยวข้องกัน 1,568,448,371 1.9 386,873,467 0.4 1,458,949,484 1.7

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
     ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,924,003,791 2.3 4,563,773,409 5.2 1,422,914,092 1.6

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
     ช�าระภายในหนึ่งปี 49,845,471 0.1 46,848,337 0.1 4,647,669 0.0

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระ
     ภายในหนึ่งปี 6,896,383 0.0 4,966,327 0.0 5,589,442 0.0

ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาทีส่ร้างภาระ 337,508,589 0.4 788,290,541 0.9 315,843,658 0.4

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
     ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 98,021,120 0.1 - -

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 7,790,000 0.0 11,835,195 0.0 11,835,195 0.0

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,676,521 0.0 3,499,595 0.0 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,642,869,004 6.7 6,062,691,628 6.8 751,375,558 0.9

รวมหนี้สินหมุนเวียน 44,043,889,373 52.0 49,113,203,229 55.5 37,494,258,097 43.4

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27,879,310,667 32.9 20,424,803,737 23.1 19,625,144,398 22.7

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 149,008 0.0 1,317,709,181 1.5 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 161,062,683 0.2 210,908,153 0.2 9,498,879 0.0

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 6,241,605 0.0 3,407,299 0.0 6,011,096 0.0

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 161,647,754 0.2 149,105,649 0.2 133,328,397 0.2

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
     และอื่น ๆ 597,841,684 0.7 498,068,487 0.6 1,526,241,220 1.8

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,264,733,220 1.5 3,191,153,871 3.6 2,621,388,314 3.0

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,517,745 0.0 1,843,458 0.0 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 30,072,504,366 35.5 25,796,999,781 29.1 23,921,612,304 27.7

รวมหนี้สิน 74,116,393,739 87.5 74,910,203,010 84.6 61,415,870,401 71.1

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่
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2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

     ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 32,166,258,124 38.0 27,080,630,230 30.6 18,184,108,235 21.1

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (5,678,076,131) (6.7) (4,050,175,205) (4.6) (1,238,241,813) (1.4)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
     ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น 366,219,977 0.4 98,073,878 0.1 - -

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ 24,779 0.2 179,317,781 0.2 - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

     -  กลุ่มบริษัท 4,500,473,668 5.3 4,502,659,350 5.1 5,986,592,996 6.9

     -  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 104,851,834 0.1 - - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 593,137,611 0.7 222,600,945 0.3 432,569,792 0.5

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

     จัดสรรแล้ว   
          ส�ารองตามกฎหมาย 530,226,819 0.6 530,226,819 0.6 530,226,819 0.6

    ยังไม่ได้จัดสรร (22,789,391,004) (26.9) (15,797,759,712) (17.8) 200,501,831 0.2

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,793,725,677 11.6 12,765,574,086 14.4 24,095,757,860 27.9

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 816,066,121 1.0 844,275,954 1.0 852,027,967 1.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,609,791,798 12.5 13,609,850,040 15.4 24,947,785,827 28.9

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 84,726,185,537 100.0 88,520,053,050 100.0 86,363,656,228 100.0

 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

106 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

รำยได้

รายได้จากการขาย 64,735,191,615 98.2 60,091,875,621 97.1 47,643,504,597 89.4

รายได้จากการให้บริการ 651,738,474 1.0 512,001,675 0.8 331,185,862 0.6

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่     
     ควบคุมร่วมกัน 362,779,468 0.6 - - - -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 345,846,077 0.6 - 0.0

กลบัรายการประมาณการหน้ีสนิเก่ียวกับ 
     สิ่งแวดล้อม - - 807,540,275 1.3 - -

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ -         - - - 5,271,236,412 9.9

รายได้อื่น 142,576,089 0.2 154,004,390 0.2 60,478,891 0.1

รวมรำยได้ 65,892,285,646 100.0 61,911,268,038 100.0 53,306,405,762 100.0

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย 69,764,980,902 105.9 72,264,724,418 116.7 49,399,049,885 92.7

ต้นทุนการให้บริการ 485,040,455 0.7 407,200,104 0.7 238,999,826 0.4

ค่าใช้จ่ายในการขาย 331,739,832 0.5 336,622,346 0.5 213,952,934 0.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 798,301,839 1.2 789,214,954 1.3 1,637,862,989 3.1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 133,151,158 0.2 136,962,352 0.2 103,447,575 0.2

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 383,945,425 0.6 - - 529,779,897 1.0

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 
      (กลับรายการ) (450,781,952) (0.7) 490,126,469 0.8 311,046,385 0.6

ต้นทุนทางการเงิน 3,586,832,743 5.4 3,926,243,685 6.3 2,209,908,160 4.1

รวมค่ำใช้จ่ำย 75,033,210,402 113.9 78,351,094,328 126.6 54,644,047,651 102.5

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขำดทุน) ในตรำสำร 
    ทุนกำรบัญชีด้ำนผู้ลงทุน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 250,729,794 0.4 (987,604) (0.0) (129,615,413) (0.2)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (8,890,194,962) (13.5) (16,440,813,894) (26.6) (1,467,257,302) (2.8)

กลับรายการภาษีเงินได้ 1,907,137,410 2.9 569,691,763 0.9 538,591,052 1.0

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6) (928,666,250) (1.7)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

107รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) 

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (7,052,530,181) (10.7) (15,917,987,022) (25.7) (980,773,237) (1.8)

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ   
      ควบคุม 62,472,629 0.1 46,864,891 0.1 52,106,987 0.1

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6) (928,666,250) (1.7)

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.24) (0.84) (0.06)

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.24) (0.84) -

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

108 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท) %

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) %

25541)

(บาท) %

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (6,983,057,552) (10.6) (15,871,122,131) (25.6) (928,666,250) (1.7)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
     แปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ 370,536,666   0.6 (209,968,847) (0.3) 433,103,730 0.8

การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ - - 807,540,275 1.3 - -

 -   กลุ่มบริษัท 324,593,031   0.5

 -   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 159,662,460    0.2

ค่าเสือ่มราคาของส่วนเกนิทนุจากการตีราคา (360,964,762)   (0.5) (368,261,116) (0.6) (303,548,047) (0.6)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไร
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,741,850 0.0 74,595,067    0.1

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 502,569,245   0.8 (503,634,896) (0.8) 129,555,683 0.2

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (6,480,488,307) (9.8) (16,374,757,027) (26.4) (799,110,567) (1.5)

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (6,517,927,337) (9.9) (15,871,122,131) (25.6) (836,511,025) (1.6)

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ 
          ควบคุม 37,439,030    0.1 (503,634,896) (0.8) 37,400,458 0.1

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (6,480,488,307) (9.8) (16,374,757,027) (26.4) (799,110,567) (1.5)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

109รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท)

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

25541)

(บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (6,983,057,552) (15,871,122,131) (928,666,250)

รำยกำรปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 2,506,053,831 2,015,125,393 955,754,100

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

ต้นทุนทางการเงิน 3,586,832,743 3,926,243,685 2,209,908,160

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (687,904,094) (62,997,996) 28,145,996

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (146,309,486) 146,309,486 -

กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (140,649,895) (692,941,144) 1,083,526,852

ตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ -                   - 2,339,250

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 18,324,640 18,145,810 16,525,518

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) (450,781,952) 490,126,469 311,046,385

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - (807,540,275)                 -

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (286,103) 7,750,765 10,808,901

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 12,744,833         -                 -

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์         (1,700,000) (2,049,326)              129,615,413

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน

     กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้) (250,729,795) 987,604 129,615,413

เงินปันผลรับ - - -

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน                              (362,779,468)    - -

อื่นๆ 47,959,281 - -

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

กลับรายการภาษีเงินได้ (1,907,137,413) (569,691,763) (538,591,052)

(4,759,420,430) (11,400,680,114) (1,989,895,908)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

110 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท)

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

25541)

(บาท)

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 

ลูกหนี้การค้า 1,299,668,179 (849,485,239)  (2,183,400,676)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 34,130,690 (2,298,970,000)         278,120

สินค้าคงเหลือ 4,367,736,821 4,255,842,760 (6,220,358,520)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,817,785,234) (948,296,134) (332,316,781)

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,379,784 (30,217,239) (31,760,012)

เจ้าหนี้การค้า 761,339,650 1,213,005,924 7,416,550,286

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,748,044,240 338,182,383 (25,821,332)

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (4,045,195) - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (177,144,849) 5,182,162,701 259,536,177

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

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

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (325,713) 523,662 -

ต้นทุนบริการปัจจุบัน (5,782,535) (2,368,558) (3,101,970)

จ่ายภาษีเงินได้ (26,148,462) (22,891,004) (18,624,728)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงำน (1,423,646,946) (4,685,802,196) (3,313,293,478)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - - (767,623,571)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการ

     ที่ควบคุมร่วมกัน 1,568,247,452 - -

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (750,627,394) (5,053,539,083) (4,797,791,804)

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

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (144,619,447) (48,427,926) (4,162,821)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 541,633 15,144,321 2,688,218

เงินปันผลรับ - - -

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (842,054,654) 378,493,300 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (168,512,410) (4,708,329,388) (26,898,648,791)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

111รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



2556

(บาท)

2555 
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

25541)

(บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 3,458,226,968 5,945,870,357 6,099,393,882

ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน (500,000) (13,876,754) (83,527,460)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (3,705,550,841) (3,790,684,020) (2,032,053,279)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,066,268,051 2,470,121,372 10,232,712,609

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

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (3,371,591,306) -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 156,805,770 4,980,386,709 22,079,996,095

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (964,169,723) (688,300,711) (7,007,598,938)

ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน - - (488,005,765)

เงินสดรับจากการน�าทรัพย์สินไปท�าสัญญาขายและเช่ากลับคืน - 275,999,857 15,278,325

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน (55,404,350) (39,537,818) (13,035,985)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - 2,250,000,000 -

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

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - (1,045,637) -

เงินปันผลจ่าย (66,150,000) (9,800,025) (24,500,017)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (1,339,040,125) 9,467,307,807 30,188,917,867

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (83,905,589) 73,176,223 (23,024,402)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
      ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      4,865,997       (11,312) 22,641,158

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 242,137,778 168,972,867 169,356,111

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 163,098,186 242,137,778 168,972,867

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) ข้อมูลปี 2554 ยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่

112 รายงานประจ�าปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 



ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.67 0.84

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.12 0.12 0.14

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.03 (0.11) (0.12)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.22 10.28 10.94

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32 35 33

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1) (เท่า) 4.01 3.43 2.77

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 90 105 130

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 5.75 6.45 7.17

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 63 56 50

Cash Cycle (วัน) 59 84 113

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น (7.44%) (19.91%) (3.47%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (8.68%) (22.81%) (8.19%)

อัตราก�าไรอื่น 0.18% 2.11% 9.01%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (เท่า) (0.25)        0.34 0.84

อัตราก�าไรสุทธิ (10.79%) (26.27%) (2.04%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (62.52%) (86.37%) (4.55%)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (8.14%) (18.20%) (1.52%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (8.93%) (27.42%) (0.10%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)        0.76        0.71        0.83 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

อัตราส่วนทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

1) สินค้าคงเหลือไม่รวมวัสดุโรงงานและอะไหล่

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 6.99 5.50 2.46

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.89 3.81 1.82

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.37 (0.23) (0.62)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 0.74 (0.81) (0.48)

อัตราการจ่ายเงินปันผล - - -
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ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.30 0.47 1.33

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.24) (0.84) (0.06)

เงินปันผลต่อหุ้น - - -

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม (4.29%) 2.50% 103.24%

หนี้สินรวม (1.06%) 21.97% 171.55%

รายได้จากการขาย และรายได้จากการบริการ 7.89% 26.32% (0.24%)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (53.65%) (22.65%) 120.55%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (55.69%) 1523.00% (140.10%)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 คณะกรรมการบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลกิจการ

ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือให้รายงานทางการเงิน	 รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ�าปีมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	 ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ของบริษัท	บริษัทย่อย	 และกิจการท่ีควบคุม	

ร่วมกัน	จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชแีละ/หรอืวธีิปฏิบตัทิางบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัิ

อย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี	เพื่อให้สมเหตุสมผล	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคัญอย่างเพียงพอ	และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 เพ่ือที่จะ

ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	 และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	ทั้งน้ี	 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระ	 ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้บริษัทมีรายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม	และงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

ของบริษัท	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน สำาหรับปี 2556

(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ตาราง 1: สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 หน่วย	:	ล้านบาท
2556 2555 +/-

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY

รายได้จากการขายและการให้บริการ 	65,387	 	60,604	 +8%

ต้นทุนขายและให้บริการ 	(70,250) 	(72,672) -3%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 	(4,863) 	(12,068) +60%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 	(1,263) 	(1,263)	 +0%

กลับรายการ	(การตั้งส�ารอง)	จากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 	451	 	(490) +192%

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ 	363	 	-	 N.A.

EBITDA	1) 	(2,888) 	(10,597) +73%

ดอกเบี้ยจ่าย 	(3,565) 	(3,876) -8%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 	(2,506) 	(2,015) +24%

กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 	1,907	 	570	 +235%

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริง 	(1,072) 	283	 N.A.

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	688	 	63	 N.A.

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 	(7,053) 	(15,918) +56%

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท) 	(0.24) 	(0.84) +128%

1)	EBITDA	ปี	2556	รวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน	TCRSS	363	ล้านบาท	ในไตรมาส	1/2556

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(Management	Discussion	and	Analysis:	MD&A)
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ตาราง 2: ผลการดำาเนินงานแยกตามธุรกิจ

หน่วย	:	ล้านบาท
2556 2555 +/-

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 1)

งบการเงินรวม  65,387  60,604 +8%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 	45,599	 	48,470	 -6%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 	19,132	 	11,688	 +64%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 	169	 169 +0%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 	486	 277 +76%

EBITDA 1)

งบการเงินรวม	2)  (2,888)  (10,597) +73%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	3) 	2,967	 	1,121	 +165%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 	(6,018) 	(11,855) +49%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 	284	 	280	 +1%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 	95	 	97	 -2%

ตัดรายการระหว่างกัน 	(217) 	(240)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 1)

งบการเงินรวม 4)  (7,053)  (15,918) +56%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 	210	 	(1,655) +113%

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก 	(7,259) 	(14,194) +49%

ธุรกิจท่าเรือน�้าลึก 	156	 	122	 +28%

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง 	49	 	47	 +6%

ตัดรายการระหว่างกัน 	(278) 	(285)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	69	 	47	

1)	รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลงัหกัรายการระหว่างกันแล้ว	ในขณะที	่EBITDA	และ	ก�าไร	(ขาดทนุ)	สทุธิ	ยังไม่ได้หักรายการระหว่างกัน

2)	EBITDA	รวมปี	2556	รวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน	TCRSS	363	ล้านบาท	ในไตรมาส	1/2556

3)	EBITDA	ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	ปี	2556	รวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน	TCRSS	225	ล้านบาท	ในไตรมาส	1/2556

4)	การบันทึกก�าไรในส่วนของบมจ.	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	และ	Redcar	Bulk	Terminal	Ltd.	บันทึกโดยใช้วิธี	Equity	Method	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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ตาราง 3: สรุปตัวเลขสำาคัญของบริษัท (ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน) 

	หน่วย	:	

เหรียญสหรัฐต่อตัน

2556 2555 +/-

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY

ราคาขายเฉลี่ย	 689 716 -4%

ต้นทุนขายเฉลี่ย 651 712 -9%

ค่าการรีด	(HRC	Spread)	1) 122 93 +31%

HRC	Rolling	Margin	2) 17.6% 13.0%

HRC	EBITDA3) 46.0 16.7 +176%

ปริมาณขาย	(พันตัน)	4) 2,134 2,184 -2%

ปริมาณการผลิต	(พันตัน) 2,131 2,096 +2%

	1)	ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

	2)	HRC	Rolling	Margin	=	HRC	Spread/ราคาขายเฉลี่ย

	3)	HRC	EBITDA	ปี	2556	รวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	TCRSS	225	ล้านบาท	หรือเทียบเท่า	3.5	เหรียญสหรัฐ/ตัน	

	4)	ปริมาณขายปี	2555	รวมปริมาณ	HRC	รับจ้างรีด	จ�านวน	29	พันตัน	

ตาราง 4: สรุปตัวเลขสำาคัญของ SSI UK (ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก)

หน่วย	:	

เหรียญสหรัฐต่อตัน

2556 2555 +/-

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. YoY

ราคาขายเฉลี่ย	 499 529 -6%

ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย 385 461 -16%

Slab	Spread	1) 114 69 +66%

Slab	Margin	2) 22.8% 13.0%

ปริมาณขายรวม	(พันตัน) 2,807 1,680 +67%

สัดส่วนการขายให้บุคคลภายนอก 40% 18%

ปริมาณการผลิต	(พันตัน) 2,770 1,765 +57%

1)	ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

	2)	Slab	Margin	=	Slab	Spread/ราคาขายเฉลี่ย

แผนภาพ 1 : รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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แผนภาพ 2 :  รายได้และ EBITDA ต่อตันของธุรกิจเหล็ก 

   แผ่นรีดร้อน (บริษัท) 

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

	 ในปี	 2556	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และให้บริการรวม	65,387	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8%	YoY	เนื่องจาก

ปริมาณขายของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเพ่ิมขึ้น	 รวมถึงปริมาณขายแก่

ลกูค้าภายนอกของธุรกิจโรงถลงุเหลก็ทีเ่พ่ิมข้ึน	โดยมต้ีนทนุขายและ	

ให้บริการรวม	 70,250	 ล้านบาท	 ลดลง	 3%	 YoY	 เนื่องจากผล

ประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 อันเป็นผลมาจาก	 1)	

ต้นทุนวัตถุดิบลดลง	 2)	 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย	 (Conversion	

Cost)	ลดลง	และ	3)	ต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยลดลงจากการขยายขนาด	

การผลิต	

	 บริษัทและบริษัทย่อย	มีผลขาดทุนขั้นต้น	 4,863	 ล้าน

บาท	ม	ีEBITDA	ตดิลบ	2,888	ล้านบาท	(รวมก�าไรจากการขายเงนิ

ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	363	ล้านบาท)	และมีผลขาดทุน

สทุธ ิ7,053	ล้านบาท	(รวมการกลบัรายการภาษเีงนิได้	1,907	ล้าน

บาท)	คดิเป็นผลขาดทุนสทุธิต่อหุน้	0.24	บาท	โดยมอีตัราส่วนความ

สามารถในการท�าก�าไรติดลบ	ดังแสดงในตารางด้านล่าง	ทั้งนี้	เมื่อ

เทียบกับปีก่อน	จะพบว่าขาดทุนลดลงมาก	จากปริมาณผลิตและ

ปรมิาณขายทีเ่พ่ิมขึน้ของธุรกิจโรงถลงุเหลก็	รวมถึงส่วนต่างระหว่าง

ราคาขายและวัตถุดิบที่ปรับตัวดีขึ้นของท้ังธุรกิจโรงถลุงเหล็กและ

ธุรกิจเหลก็แผ่นรดีร้อน	แต่งบการเงนิรวมยังมผีลขาดทนุอยู่จากการ

ผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ยังต�่ากว่าจุดคุ้มทุน

ม.ค.-ธ.ค	2556 ม.ค.-ธ.ค.	2555

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) (10.8) (26.3)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) (8.1) (18.2)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (62.5) (86.4)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท) (0.24) (0.84)

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท) 

 รายได้ ในปี	2556	บรษิทั	มรีายได้จากการขายและการให้

บริการ	45,599	ล้านบาท	ลดลง	6%	YoY	จากปริมาณขาย	HRC	

2,134	พันตัน	ลดลง	2%	YoY	ตามความต้องการภายในประเทศ	

ที่ลดลงจากการชะลอการซื้อและการเร่งระบายสินค้าคงเหลือ	

ในช่วงไตรมาส	 2/2556	 และจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่

แน่นอนในช่วงปลายปี	 2556	มีราคาขายเฉลี่ย	 21,135	บาท/ตัน	

หรือประมาณ	689	เหรียญสหรัฐ/ตัน	ลดลง	4%	YoY	โดยเป็นการ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ท่ีมมีลูค่าเพ่ิมพิเศษ	(Premium	Value	Products)	

34%	ของปริมาณขายรวม

 ค่าใช้จ่าย บรษิทัมต้ีนทุนขายและให้บรกิาร	43,035	ล้าน

บาท	ลดลง	10%	YoY	เนื่องจาก	1)	ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กแท่งแบนที่

ลดลง	และ	2)	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย	(Conversion	Cost)	ที่ลด

ลงจากประสทิธิภาพในการผลติทีด่ขีึน้รวมถึงการลดต้นทนุพลงังาน

ซึง่เป็นต้นทนุหลกั	โดยแยกเป็นต้นทุนขายจ�านวน	43,125	ล้านบาท	

และการกลบัรายการค่าเผือ่การลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื	จ�านวน	

90	ล้านบาท	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 770	ล้านบาท		

ลดลง	1%	YoY	มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	2,023	ล้านบาท	ลดลง	3%	

YoY	จากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระ	

 ค่าการรีด (HRC	Spread) ในปี	2556	บริษัทมีค่าการรีด 

(HRC	Spread)	อยู่ที่	 122	 เหรียญสหรัฐ/ตัน	คิดเป็น	HRC	Roll-

ing	Margin	ประมาณ	17.6%	 เพ่ิมข้ึนจาก	93	 เหรียญสหรัฐ/ตัน		

ในปี	2555	

 กำาไร บริษัทมีกำาไรขั้นต้น 2,564	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	306%	

YoY	มี	EBITDA	2,967	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	165%	YoY	โดยคิดเป็น	

HRC	EBITDA/ตัน	ที่	 46.0	 เหรียญสหรัฐ/ตัน	 (ซึ่งรวมผลของการ	

กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือประมาณ		

1.4	เหรียญสหรัฐ/ตัน	และก�าไรจากการขายเงินลงทุน	3.5	เหรียญ

สหรัฐ/ตัน)	 เพ่ิมขึ้นจาก	16.7	 เหรียญสหรัฐ/ตัน	จากปีก่อน	และมี

กำาไรสุทธิ	 210	ล้านบาท	ก�าไรเพ่ิมข้ึนจากผลขาดทุนสุทธิ	 1,655	

ล้านบาท	ของปี	2555	เนื่องจากค่าการรีด	(HRC	Spread)	ปรับตัว

เพ่ิมขึ้น	ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย	 (Conversion	Cost)	 ลดลงจาก

ประสทิธิภาพในการผลติดขีึน้	ภาระดอกเบีย้จ่ายลดลง	รวมทัง้ก�าไร

จากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	225	ล้านบาท

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (SSI UK)

 รายได้ ในปี	2556	SSI	UK	มีรายได้จากการขายและให้
บริการรวม	45,258	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	29%	YoY	จากการขายเหล็ก
แท่งแบน	 2,807	 พันตัน	 เพ่ิมขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	
ซึง่เพ่ิงเริม่ผลติและจ�าหน่ายเหลก็แท่งแบนเมือ่เดอืนเมษายน	2555	
มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่	499	 เหรียญสหรัฐ/ตัน	ทั้งนี้	 เมื่อตัดรายการ
ระหว่างกันแล้ว	SSI	UK	จะมรีายได้จากการขายและให้บรกิารลกูค้า
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทและบริษัทย่อย	อยู่ที่	19,132	ล้านบาท	ซึ่งมาจาก
การขายเหล็กแท่งแบนให้แก่บุคคลภายนอก	 1,110	 พันตัน		
หรือประมาณ	40%	เป็นหลัก

 ค่าใช้จ่าย ในปี	2556	SSI	UK	มต้ีนทนุขายและให้บรกิาร 
53,103	ล้านบาท	แยกเป็นต้นทนุขายจ�านวน	53,168	ล้านบาทและ
การกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	 จ�านวน		
65	ล้านบาท	โดยต้นทนุขายและให้บรกิารเพ่ิมขึน้	11%	YoY	เปรยีบ
เทียบกับรายได้จากการขายและให้บริการที่เพ่ิมข้ึน	 29%	 YoY	
เนือ่งจากต้นทุนวัตถุดบิลดลง	รวมถึงปรมิาณผลติและประสทิธิภาพ
การผลิตท่ีเ พ่ิมสูง ข้ึน	 ซึ่งส ่งผลให้ต ้นทุนการผลิตต ่อหน่วย		
(Conversion	Cost)	ลดลงเป็นอย่างมาก	มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 369	ล้านบาท	มีการกลับรายการการตั้งส�ารองจาก
ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ	 451	 ล้านบาท	 และมีภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย	 1,522	 ล้านบาท	 ลดลง	 14%	 YoY	 เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบที่ดีขึ้น	 ส่งผลให้
ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับวัตถุดิบลดลง

 Slab Spread ในปี	 2556	 SSI	 UK	 มี	Slab Spread  
อยู่ที่	114	เหรียญสหรัฐ/ตัน	คิดเป็น	Slab	Margin	ประมาณ	22.8%	
โดย	Slab	Spread	เพิ่มขึ้นจาก	69	เหรียญสหรัฐ/ตัน	ในปี	2555	

 กำาไร ในปี	 2556	 SSI	UK	มีผลขาดทุนขั้นต้น	 7,845		
ล้านบาท	ม	ีEBITDA ตดิลบ	6,018	ล้านบาท	และมผีลขาดทุนสทุธิ 
7,259	 ล้านบาท	 (รวมการกลับรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการ	

แผนภาพ 3 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจ

   โรงถลุงเหล็ก (SSI UK)

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

แผนภาพ 4 : รายไดแ้ละ EBITDA Margin ของธรุกจิทา่เรอื 

   น้ำาลึก (PPC) 

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

ตดับญัชจี�านวน	1,925	ล้านบาท)	ขาดทุนลดลง	YoY	จากผลขาดทุน
ขั้นต้น	12,944	ล้านบาท	EBITDA	ติดลบ	11,855	ล้านบาท	และ	
ผลขาดทุนสุทธิ	14,194	ล้านบาท	ในปี	2555	โดยผลประกอบการ
ที่ดีขึ้นดังกล่าวมาจาก	1)	ต้นทุนวัตถุดิบลดลง	2)	ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วย	(Conversion	Cost)	ลดลง	และ	3)	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลงจากปริมาณการผลิตสูงขึ้น

ธุรกิจท่าเรือน้ำาลึก (PPC)

 รายได้	ในปี	2556	PCC	มีรายได้จากการให้บริการรวม		
394	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 6%	YoY	 ถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าผ่านท่า	
ลดลง	2%	YoY	 เน่ืองจากมีรายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่า	
(PPC	Shore	Crane)	ในปี	2556	เต็มปี	เทียบกับปี	2555	ซึ่งเริ่มมี
รายได้จากการให้บริการเครนหน้าท่าจากไตรมาส	2/2555
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 กำาไร	 ในปี	 2556	PPC	มีกำาไรขั้นต้น	 235	ล้านบาท	ม	ี	
EBITDA	284	ล้านบาท	และมกีำาไรสทุธิ 156	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	3%,	
1%	และ	28%	YoY	ตามล�าดบั	เนือ่งมาจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้	ดอกเบีย้
จ่ายที่ลดลงจากการท่ีบริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นลดลงและช�าระหน้ี	
ระยะยาวครบถ้วนแล้ว	 รวมถึงไม่มีรายการปรับปรุงภาษีเงินได้	

รอตัดบัญชีเหมือนในปี	2555	

ธุรกิจวิศวกรรมและซ่อมบำารุง (WCE)

 รายได้ ในปี	 2556	WCE	 มีรายได้จากการขายและ 

ให้บริการรวม	910	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	33%	YoY	จากการเพิ่มขึ้น

ของเกือบทุกส่วนธุรกิจ	โดยรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่มาจากการ

ขายและให้บริการแก่ลูกค้าอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท	 และบริษัทย่อย

ประมาณ	53%	ซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมคลัง

สินค้า	กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ	กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอะคริลิค

เรซิน	 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และพลังงานไฟฟ้า		

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ส	และกลุ่มคมนาคม

 กำาไร	 ในปี	 2556	WCE	 มีกำาไรขั้นต้น	 156	 ล้านบาท		

มี	EBITDA	 95	ล้านบาท	และมีกำาไรสุทธิ	 49	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น		

26%,	ลดลง	2%	และเพิ่มขึ้น	6%	YoY	ตามล�าดับ	 เนื่องจากราย

ได้ที่เพิ่มขึ้นมากในเกือบทุกส่วนงาน

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)

 รายได้ ปี	2556	TCRSS	มรีายได้จากการขายรวม	11,563	

ล้านบาท	ลดลง	19%	YoY	เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่ทีถ่ดถอยของ

เหล็กแผ่นรีดเย็นตามภาวะตลาดโลก	โดยมีปริมาณขาย	CRC	441	

พันตนั	ลดลง	13%	จากปีก่อน	เนือ่งจากการทุ่มตลาดของเหลก็แผ่น

รีดเย็นจากต่างประเทศ	 ที่มาจากประเทศเกาหลีและอินเดีย		

โดย	TCRSS	ได้ด�าเนินการส่งหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อแจ้ง

เตือนแก่ประเทศผู้ผลิตในการรักษาระดับปริมาณการน�าเข้าแล้ว

	 กำาไร	 ปี	 2556	 TCRSS	 มีกำาไรขั้นต้น	 659	 ล้านบาท		

ม	ีEBITDA	824	ล้านบาท	และมกีำาไรสทุธ	ิ193	ล้านบาท	ลดลง	8%	

ลดลง	 8%	 และ	 เพ่ิมขึ้น	 52%	YoY	ตามล�าดับ	 โดยก�าไรขั้นต้น	

และ	EBITDA	ลดลง	ตามรายได้ที่ลดลง	อย่างไรก็ตามก�าไรสุทธิที่

เพ่ิมข้ึนมาจากความส�าเร็จในการเพ่ิมส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์	

แผนภาพ 5 : รายได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจ 

   วิศวกรรมและซ่อมบำารุง (WCE)

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

แผนภาพ 6 :  รายไดแ้ละ EBITDA ตอ่ตันของธรุกจิเหล็กแผน่ 

   รีดเย็น (TCRSS)

รายได้จากการขายและให้บริการ	(ล้านบาท)

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

	 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ	วันที	่31	ธันวาคม	

2556	 จ�านวน	 84,726	 ล้านบาท	 ลดลง	 3,794	 ล้านบาท	 จาก		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	หรือลดลง	4%	YoY	เนื่องจากการลดลง

ของลูกหน้ีการค้าและสินค้าคงเหลือ	 อันเป็นผลมาจากการบริหาร

สินทรัพย์ 31	ธ.ค.	2556 31	ธ.ค.	2555 31	ธ.ค.	2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163 - 242 - 169 -

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า	–	สุทธิ 5,108 6 5,838 7 5,240 6

สินค้าคงเหลือ	–	สุทธิ 17,388 21 21,615 24 25,178 29

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	–	สุทธิ 52,425 62 51,861 59 50,149 58

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 3,839 5 3,499 4 4,683 6

สินทรัพย์อื่นๆ 5,804 7 5,465 6 945 1

สินทรัพย์รวม 84,726 100 88,520 100 86,364 100

 ลกูหน้ีและตัว๋เงนิรบัการค้าสทุธิ ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	

มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ	5,108	ล้านบาท	ลดลง	13%	เมื่อเทียบกับสิ้นปี	

2555	เน่ืองจากผลของการบรหิารการจดัเก็บรายได้ท่ีมปีระสทิธิภาพ

 สนิค้าคงเหลอื ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีมูลค่าสุทธิ	

17,388	ล้านบาท	ลดลง	20%	เมื่อเทียบกับ	31	ธันวาคม	2555	ซึ่ง	

สาเหตุหลักมาจากผลของการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือท่ีมี

ประสิทธิภาพและการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและวัตถุดิบ

ระหว่างทางของบริษัท	ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์สทุธ	ิณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	

มีมูลค่าสุทธิ	 52,425	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 1%	จาก	ณ	 ส้ินปี	 2555		

จากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ	PCI	ของ	SSI	UK	

การจัดเก็บรายได้และการบริหารการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ	

ที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการลดลงของราคาวัตถุดิบคงเหลือและ

วัตถุดิบระหว่างทางของบริษัท	 โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของ

สินทรัพย์	ดังนี้
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หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

	 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

31	ธ.ค.	2556 31	ธ.ค.	2555 31	ธ.ค.	2554

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน 23,813 28 29,924 34 25,682 30

เจ้าหนี้การค้า 12,614 15 11,838 13 10,685 12

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน 27,885 33 21,957 25 19,641 23

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 149 - 1,318 1 - -

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และอื่นๆ 598 1 498 1 1,526 2

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 1,265 1 3,191 4 2,621 3

หนี้สินอื่นๆ 7,792 9 6,185 7 1,261 1

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,610 13 13,610 15 24,948 29

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 84,726 100 88,520 100 86,364 100

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2556	จ�านวน	74,116	ล้านบาท	ลดลง	1%	YoY	เมื่อเทียบกับ	31	

ธันวาคม	2555	จากหนีส้นิหมนุเวียนท่ีลดลงและมกีารจ่ายช�าระคนื

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างปี	 บริษัทและบริษัทย่อยมี	

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	จ�านวน	51,916	ล้านบาท	และมี

หนีส้นิสทุธิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย	(Net	Debt)	จ�านวน	51,753	ล้านบาท

	 โดยแบ่งเป็นหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน

จ�านวน	23,813	ล้านบาท	ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2555	ในขณะที่

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน	 มีจ�านวน	 27,885		

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	เนื่องมาจากการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงิน

กู้ยืมระยะยาว	 ถึงแม้จะมีการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วน	

แล้วก็ตาม

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	22%	YoY	เหลือ	10,610	ล้านบาท	

เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานของ	SSI	UK	เป็น

หลกั	ถึงแม้ว่าระหว่างปี	2556	บรษิทัจะมกีารออกและเสนอขายหุน้

สามัญเพิ่มทุนรวมจ�านวน	5,085.6	ล้านหุ้น	คิดเป็นจ�านวนเงินรวม	

3,458	 ล้านบาท	 ก็ตาม	ท�าให้อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย	

จ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	4.89	เท่า	จาก	3.81	เท่า	ณ	31	

ธันวาคม	2555	 	

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2556	ลดลงจากสิ้นปี	2555	จ�านวน	84	ล้านบาท	รายละเอียดของ

กระแสเงินสด	เป็นดังนี้

	 	เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 1,424		

ล้านบาท	ประกอบด้วย	 (1)	 เงินสดจ่ายจากกิจกรรมด�าเนินงาน

จ�านวน	 4,759	 ล้านบาท	 ซึ่งได้รวมผลขาดทุนสุทธิของบริษัท	

และบริษัทย่อยจ�านวน	 6,983	 ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ		

ที่กล่าวมาข้างต้น	และ	(2)	มีเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานสทุธิจ�านวน	3,335	ล้านบาท	สาเหตุ

หลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

2.  อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องลดลง	ณ	สิ้นปี	2556	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	สิ้นปี	2555	โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน	

ต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลง	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง	และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง	ดังนี้

ปี	2556 ปี	2555 ปี	2554

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	ณ	วันสิ้นปี 0.64 0.67 0.84

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 32 35 33

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 90 105 130

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	0.64	เท่า	ลดลงเลก็น้อย

จากสิ้นปี	 2555	สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค้า

และมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวข้างต้น

 ราคาหุ้น

	 ราคาหุ้นของบริษัทในรอบปี	2556	ราคาซื้อขายต�่าสุดอยู่ที่	

0.30	บาทต่อหุ้น	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2556	และสูงสุดอยู่ที่	0.72	

บาทต่อหุ้น	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2556	ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย	

เท่ากับ	85.8	ล้านหุ้นต่อวัน	และมลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่เท่ากับ	47.0		

ล้านบาทต่อวัน	 โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ	 0.55	 บาทต่อหุ้น	 และ		

ณ	 วันที่	 27	 ธันวาคม	 2556	 ซึ่งเป็นวันท�าการวันสุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หุ้นของบริษัทมีราคาปิดอยู	่

ที่	0.30	บาทต่อหุ้น

	 	เงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุน	 169	 ล้านบาท		

แม้จะมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	

แต่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพ่ิมเติม	 และผลต่างจากอัตรา	

แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	

	 	เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	1,339	ล้านบาท	

มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ	คือ	เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	

เงนิสดจ่ายช�าระต้นทุนทางการเงนิ	เงนิสดรบัจากการกู้ยืมระยะสัน้	

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 และ

เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน(กลุ่มบริษัท)	และของเฉพาะบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)(บริษัท)	ตามล�าดับ	ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	งบก�าไรขาดทนุรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดง

การเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ	 และ	 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ	ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกัน		

รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและเรื่องอื่นๆ	

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ	

ข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ	

ของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล	

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกจิการ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจ

สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ		

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช	ี

ที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้	 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล�าดับ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน_โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

 การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการใช้หลักการดำาเนินงานต่อเนื่องเป็นเกณฑ์ 

ในการจัดทำางบการเงิน

	 โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น	ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องดังต่อไปนี้

	 ก)	 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	5	ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	กลุม่บรษิทัและบรษิทัได้ขายสินค้า

ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�านวนรวม	 49,945	 ล้านบาท	และ	35,048	ล้านบาท		

ตามล�าดบั	คดิเป็นร้อยละ	77	และร้อยละ	77	ของยอดขายสนิค้ารวมของกลุม่บริษัทและของบริษัทตามล�าดับ	ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2556		

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ยอดค้างช�าระของลกูหนีก้ารค้าจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันของกลุม่บรษิทัและของบรษิทัมจี�านวนรวม	4,174	ล้านบาท	และ	3,957	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	 นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นจ�านวนรวม	 31,402		

ล้านบาท	 และ	 28,042	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 44	 และร้อยละ	 65	 ของยอดซื้อสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและของบริษัท		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 ข)	 ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	2(จ)	และ	14	กลุม่บรษิทัมขีาดทุนสทุธิในระหว่างปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	

2556	 เป็นจ�านวนเงิน	 7,346	 ล้านบาท	 (ไม่รวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันจ�านวน	 363	 ล้านบาท)	 และ		

ณ	วันเดยีวกันกลุม่บรษิทัมหีน้ีสนิหมนุเวียนรวมสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวียนรวมเป็นจ�านวนเงนิ	15,890	ล้านบาท	และบรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีน

รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน	3,569	ล้านบาท	ปัจจัยดังกล่าว	ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินข้อ	 2(จ)	 และ	 14	 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญเก่ียวกับ	

ความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนือ่งของกลุม่บรษิทัและบรษิทั	กลุม่บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการในการบรหิารสภาพคล่องและ

สถานการณ์อืน่ๆ	ซึง่รวมถงึการไม่สามารถปฏิบตัเิงือ่นไข	(การได้รบัผ่อนผนัจากผูใ้ห้กูยื้มเงนิส�าหรบัการไม่สามารถปฎิบตัเิงือ่นไขดงักล่าว)	

ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	 การปรับปรุงตารางการจ่ายช�าระคืนเงินต้นตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้	 และการจัดการกับเงิน

ทุนหมุนเวียนที่ต้องการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน	354	ล้านบาท

	 ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัและบรษิทัเชือ่มัน่ว่าจะสามารถหาแหล่งเงนิทุนได้ในอนาคต	งบการเงนิรวมและ	งบการเงินเฉพาะกิจการ

ได้จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้หลักการด�าเนินงานต่อเนื่อง	โดยมีข้อสมมตฐิานว่ากิจการมเีงนิทุนหมนุเวยีน

และวงเงนิสนิเชือ่เพียงพอส�าหรบัการด�าเนินธุรกิจทีก่ลุม่บรษิทัและบรษิทัต้องการ	 ความเหมาะสมของข้อสมมตฐิานจะขึน้อยู่กับการประสบ

ความส�าเรจ็ในปรบัปรงุความสามารถในการท�าก�าไรและกระแสเงนิสด	การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจากผูใ้ห้กู้ยืมเงนิตลอดจนการจดัการกับ	

เจ้าหน้ีการค้า	จากผูร่้วมทนุใหม่รายอืน่และความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอืน่เพ่ือให้มเีงนิทุนเพียงพอ	 (ซึ่งข้ึนอยู่กับสถานการณ์

ความเคลือ่นไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็นอย่างมาก)	

	 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรอืรายการปรบัปรงุสนิทรพัย์และหนีส้นิ	ซึง่อาจจ�าเป็น

หากกลุม่บรษิทัและบรษิทัไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้

	 ค)	 ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	3	กลุม่บรษิทัและบรษิทัได้น�านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่	

วันท่ี	1	มกราคม	2556	ตวัเลขเปรยีบเทยีบท่ีน�ามาแสดงน้ีน�ามาจากงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของกลุม่บรษิทัและบรษิทั

ทีต่รวจสอบแล้ว	ณ	วันที	่และส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2555	และหลงัจากปรบัปรงุรายการตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ	3	

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

28	กุมภาพันธ์	2557

(สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	4409

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 163,098,186	 242,137,778	 168,972,867	 104,973,281	 61,448,751	 27,365,829	

ลูกหนี้การค้า 5,	7 5,108,189,827	 5,837,967,720	 5,239,820,058	 3,970,782,374	 3,851,839,645	 2,910,740,874	

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5 2,265,496,613	 2,407,838,016	 	657,303	 3,169,171,068	 158,199,721	 801,943,433	

สินค้าคงเหลือ 8 17,387,555,837	 21,614,642,763	 25,177,544,379	 13,100,034,025	 16,300,907,669	 19,514,776,539	

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

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 5 3,230,008,421	 1,742,921,276	 855,790,879	 295,144,373	 573,786,307	 333,214,798	

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีร้ะยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5 	-	 	-	 	-	 572,895,770	 520,105,735	 	-	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 	-	 	-	 	-	 27,760,791,887	 	24,080,276,336	 	12,534,552,269	

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10 	3,839,291,317	 3,499,195,864	 4,683,313,931	 3,159,668,346	 	3,159,668,346	 	4,502,797,025	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 	-	 	-	 	-	 - 	-	 	-	

เงินมัดจ�าเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร 	-	 	-	 	20,248,305	 - 	-	 	-	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 12 52,424,543,309	 51,861,354,984	 50,148,668,232	 16,211,977,856	 	16,749,475,544	 	17,513,577,566	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 249,476,666	 72,104,862	 40,221,191	 175,347,582	 	37,036,928	 	39,896,584	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 3,268,823	 123,001	 	-	 - 	-	 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 55,256,538	 58,636,322	 28,419,083	 7,626,043	 	7,240,116	 	6,780,012	

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

รวมสินทรัพย์  84,726,185,537 88,520,053,050 86,363,656,228 68,528,412,605 66,843,113,777 58,185,644,929 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 21,888,601,462	 	25,308,702,846	 	22,838,581,474	 11,693,813,956	 	16,122,282,982	 	16,683,917,377	

เจ้าหนี้การค้า 5,	15 12,614,249,781	 	11,837,700,764	 	10,684,521,525	 8,842,631,570	 	9,488,739,930	 	6,363,294,173	

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 1,568,448,371	 	386,873,467	 	1,458,949,484	 72,345,470	 	167,735,869	 	35,499,101	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

ที่ถึงก�าหนดช�าระ	ภายในหนึ่งปี
14

1,924,003,791	 	4,563,773,409	 	1,422,914,092	 1,811,782,920	 	2,207,073,087	 	1,282,304,137	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�าหนดช�าระ	ภายในหนึ่งปี 14 49,845,471	 	46,848,337	 	4,647,669	 - 	-	 	-	

	หน้ีสนิตามสญัญาเช่าซือ้ทีถึ่งก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี 14 6,896,383	 	4,966,327	 	5,589,442	 5,212,228	 	3,962,784	 	4,737,588	

ประมาณการหนี้สินจากสัญญา
ที่สร้างภาระ 31 337,508,589	 	788,290,541	 	315,843,658	 - 	-	 	-	

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล ้อมที่ ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 	-	 	98,021,120	 	-	 - 	-	 	-	

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 32 7,790,000	 	11,835,195	 	11,835,195	 7,790,000	 	11,835,195	 	11,835,195	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,676,521	 	3,499,595	 	-	 	-	 	-	 	-	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 5,642,869,004	 	6,062,691,628	 	751,375,558	 1,775,552,134	 	1,008,556,448	 	238,369,964	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  44,043,889,373 49,113,203,229 37,494,258,097 24,209,128,278 29,010,186,295 24,619,957,535 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 14 27,879,310,667	 20,424,803,737	 19,625,144,398	 12,057,875,635	 8,065,068,169	 9,497,288,403	

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 14,	18 	149,008	 	1,317,709,181	 	-	 149,008	 1,317,709,181	 	-	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 161,062,683	 210,908,153	 9,498,879	 - 	-	 	-	

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 14 6,241,605	 3,407,299	 6,011,096	 4,313,692	 2,655,024	 5,143,605	

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 161,647,754	 149,105,649	 133,328,397	 115,725,327	 107,632,964	 95,470,245	

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ	 33 	597,841,684	 	498,068,487	 	1,526,241,220	 - 	-	 	-	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 1,264,733,220	 3,191,153,817	 3,936,747,311	 1,185,702,812	 	1,177,847,363	 	1,245,084,413	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	 1,517,745	 1,843,458	 	-	 	823,875	 	823,875	 	-	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,072,504,366 25,796,999,781 25,236,971,301 13,364,590,349 10,671,736,576 10,842,986,666 

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

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน



130 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม 31	ธันวาคม 31	ธันวาคม 1	มกราคม

2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

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

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว		 32,166,258,124	 27,080,630,230	 18,184,108,235	 32,166,258,124	 27,080,630,230	 18,184,108,235	

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 19 (5,678,076,131) (4,050,175,205) (1,238,241,813) (5,678,076,131) (4,050,175,205) (1,238,241,813)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลง
สภาพด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น 18 	366,219,977	 	98,073,878	 	-	 366,219,977	 	98,073,878	 	-	

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ 18 24,779	 179,317,781	 	-	 24,779	 179,317,781	 	-	

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

-			กลุ่มบริษัท 4,500,473,668	 4,502,659,350	 4,789,274,397	 4,389,275,236	 4,357,853,424	 4,626,801,625	

-			กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	104,851,834	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 	593,137,611	 	222,600,945	 	432,569,792	 	-	 	-	 	-	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม

	จัดสรรแล้ว

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

			ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุนสะสม) 	 (22,789,391,004) (15,797,759,712) 115,513,089	 (819,234,826) (1,034,736,021) 619,805,862	

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,793,725,677 12,765,574,086 22,813,450,519 30,954,693,978 27,161,190,906 22,722,700,728 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	 816,066,121	 844,275,954	 818,976,311	 	-	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  10,609,791,798 13,609,850,040 23,632,426,830 30,954,693,978 27,161,190,906 22,722,700,728 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  84,726,185,537 88,520,053,050 86,363,656,228 68,528,412,605 66,843,113,777 58,185,644,929 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน



131รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

รายได้ 

รายได้จากการขาย 5,	28 	64,735,191,615	 	60,091,875,621	 	45,598,513,188	 	48,399,115,142	

รายได้จากการให้บริการ 5,	28 	651,738,474	 	512,001,675	 	-	 	70,690,383	

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10 	362,779,468	 	-	 	225,118,774	 	-	

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

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 	-	 	807,540,275	 	-	 	-	

รายได้เงินปันผล 5,	9 	-	 	-	 	128,849,984	 	92,699,975	

รายได้อื่น 5 	142,576,089	 	154,004,390	 	109,765,889	 	80,014,027	

รวมรายได้  65,892,285,646 61,911,268,038 46,062,247,835 49,069,584,822 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 5,	8 	69,764,980,902	 	72,264,724,418	 	43,034,683,249	 	47,773,254,068	

ต้นทุนการให้บริการ 5 	485,040,455	 	407,200,104	 	-	 	64,506,600	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,	22 	331,739,832	 	336,622,346	 	323,760,988	 	321,833,783	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,	23 	798,301,839	 	789,214,954	 	389,395,530	 	408,844,021	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 5,	24 	133,151,158	 	136,962,352	 	56,710,433	 	46,142,795	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 	383,945,425	 	-	 	13,978,060	 	-	

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ(กลับรายการ) 31 	(450,781,952) 	490,126,469	 	-	 	-	

ต้นทุนทางการเงิน 5,	26 	3,586,832,743	 	3,926,243,685	 	2,034,264,431	 	2,109,545,438	

รวมค่าใช้จ่าย  75,033,210,402 78,351,094,328 45,852,792,691 50,724,126,705 

ส่วนแบ่ง กำาไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - การบัญชี
ด้านผู้ลงทุน

	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 10 	250,729,794	 	(987,604) 	-	 	-	

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (8,890,194,962)  (16,440,813,894)  209,455,144  (1,654,541,883)

กลับรายการภาษีเงินได้ 27 	1,907,137,410	 	569,691,763	 	547,786	 	-	

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (6,983,057,552)  (15,871,122,131)  210,002,930  (1,654,541,883)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกำาไรขาดทุน

งบการเงิน



132 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 	(7,052,530,181) 	(15,917,987,022) 	210,002,930	 	(1,654,541,883)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	 	69,472,629	 	46,864,891	 	-	 	-	

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   (6,983,057,552)  (15,871,122,131)  210,002,930  (1,654,541,883)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 (0.24) (0.84) 0.01	 (0.09)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด 	 (0.24) (0.84) 0.01	 (0.09)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

งบการเงิน



133รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (6,983,057,552) (15,871,122,131) 210,002,930 (1,654,541,883)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงาน	ต่างประเทศ

	370,536,666	 	(209,968,847) 	-	 	-	

การตีราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ใหม่ 12

-		กลุ่มบริษัท 	324,593,031	 	-	 	379,255,083	 	-	

-		กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	159,662,460	 	-	 	-	 	-	

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจากการตีราคา 	(360,964,762) 	(368,261,116) 	(333,931,771) 	(336,185,251)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุน

	เบ็ดเสร็จอื่น 27 	8,741,850	 	74,595,067	 	(8,403,235) 	67,237,050	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี   502,569,245  (503,634,896)  36,920,077  (268,948,201)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (6,480,488,307)  (16,374,757,027)  246,923,007  (1,923,490,084)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 	(6,517,927,337) 	(15,871,122,131) 	246,923,007	 	(1,923,490,084)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 	 	37,439,030	 	(503,634,896) 	-	 	-	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (6,480,488,307)  (16,374,757,027)  246,923,007  (1,923,490,084)

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงิน



134 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
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เป
็นห
ุ้นส
าม
ัญ

ส�า
รอ
งต
าม

กฎ
หม
าย

ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
ร

(ข
าด
ทุน
สะ
สม
)

ผล
ต่า
ง

จา
กก
าร
แป
ลง
ค่า

งบ
กา
รเง
ิน

ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
ก

กา
รต
ีรา
คา
สิน
ทร
ัพย
์

รว
ม

อง
ค์ป
ระ
กอ
บอ
ื่น

ขอ
ง

ส่ว
นข
อง
ผู้ถ
ือห
ุ้น

รว
มส
่วน

ขอ
งผ
ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ
ริษ
ัท

ส่ว
นข
อง

ส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ที่ไ
ม่ม

ีอ�า
นา
จ

คว
บค
ุม

รว
มส
่วน

ขอ
งผ
ู้ถือ
หุ้น

หม
าย
เห
ตุ

กล
ุ่มบ

ริษ
ัท

กิจ
กา
รท
ี่

คว
บค
ุม

ร่ว
มก
ัน

(บ
าท
)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
55

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม 
25

55
 ต

าม
ที่ร

าย
งา

นใ
นง

วด
ก่อ

น
 1

8,
18

4,
10

8,
23

5 
 (1

,2
38

,2
41

,8
13

)
 - 

 - 
 5

30
,2

26
,8

19
 

 2
00

,5
01

,8
31

 
 4

32
,5

69
,7

92
 

 5
,9

86
,5

92
,9

96
 

 - 
 6

,4
19

,1
62

,7
88

  
24

,0
95

,7
57

,8
60

 
 8

52
,0

27
,9

67
  

24
,9

47
,7

85
,8

27
 

ผล
กร
ะท
บจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งน
โย
บา
ยก
าร
บัญ

ชี
3	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	(8
4,
98
8,
74
2)

	-	
	(1
,1
97
,3
18
,5
99
)

	-	
	(1
,1
97
,3
18
,5
99
)
	(1
,2
82
,3
07
,3
41
)

	(3
3,
05
1,
65
6)

	(1
,3
15
,3
58
,9
97
)

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม 
25

55
 ป

รับ
ปร

ุงใ
หม

่ 
 

 1
8,

18
4,

10
8,

23
5 

 (1
,2

38
,2

41
,8

13
)

 - 
 - 

 5
30

,2
26

,8
19

 
 1

15
,5

13
,0

89
 

 4
32

,5
69

,7
92

 
 4

,7
89

,2
74

,3
97

 
 - 

 5
,2

21
,8

44
,1

89
  

22
,8

13
,4

50
,5

19
 

 8
18

,9
76

,3
11

  
23

,6
32

,4
26

,8
30

 

รา
ยก

าร
กับ

ผู้ถ
ือห

ุ้นท
ี่บัน

ทึก
โด

ยต
รง

เข
้าส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น

			
	อ
อก
หุ้น
กู้แ
ปล
งส
ภา
พด

้อย
สิท
ธิ

18
	

	-	
	-	

	-	
	3
11
,0
90
,5
65
	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	3
11
,0
90
,5
65
	

	-	
	3
11
,0
90
,5
65
	

			
	เพ
ิ่มห
ุ้นส
าม
ัญ

18
,	1
9

	8
,8
96
,5
21
,9
95
		
(2
,8
11
,9
33
,3
92
)

	-	
	(1
8,
28
3,
11
9)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	6
,0
66
,3
05
,4
84
	

	-	
	6
,0
66
,3
05
,4
84
	

			
	ซ
ื้อค
ืนแ
ละ
ยก
เล
ิกห
ุ้นก
ู้แป
ลง
สภ
าพ
ด้อ
ยส
ิทธ
ิ

18
	

	-	
	-	

	9
8,
07
3,
87
8	

	(1
13
,4
89
,6
65
)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	(1
5,
41
5,
78
7)

	-	
	(1
5,
41
5,
78
7)

			
	เง
ินป

ันผ
ลจ
่าย
ใน
ส่ว
นไ
ด้เ
สีย
ที่ไ
ม่ม

ีอ�า
นา
จค
วบ
คุม

	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	(9
,8
00
,0
25
)

	(9
,8
00
,0
25
)

รว
มร

าย
กา

รกั
บผู้

เป็
นเ

จ้า
ขอ

งที่
บัน

ทึก
โด

ยต
รง

เข้
าส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
 

 8
,8

96
,5

21
,9

95
  

(2
,8

11
,9

33
,3

92
)

 9
8,

07
3,

87
8 

 1
79

,3
17

,7
81

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 6

,3
61

,9
80

,2
62

 
 (9

,8
00

,0
25

)
 6

,3
52

,1
80

,2
37

 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

สำา
หร

ับป
ี

			
		ก
�าไ
ร	(
ขา
ดท
ุน)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
(1
5,
91
7,
98
7,
02
2)

	-	
	-	

	-	
	-	
(1
5,
91
7,
98
7,
02
2)

	4
6,
86
4,
89
1	
(1
5,
87
1,
12
2,
13
1)

			
		ก
�าไ
รข
าด
ทุน
เบ
็ดเ
สร
็จอ
ื่น

	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	(2
09
,9
68
,8
47
)

	(2
81
,9
00
,8
26
)

	-	
	(4
91
,8
69
,6
73
)

	(4
91
,8
69
,6
73
)

	(1
1,
76
5,
22
3)

	(5
03
,6
34
,8
96
)

รว
มก

ำาไ
รข

าด
ทุน

เบ
็ดเ

สร
็จส

ำาห
รับ

ปี
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
(1

5,
91

7,
98

7,
02

2)
 (2

09
,9

68
,8

47
)

 (2
81

,9
00

,8
26

)
 - 

 (4
91

,8
69

,6
73

)(
16

,4
09

,8
56

,6
95

)
 3

5,
09

9,
66

8 
(1

6,
37

4,
75

7,
02

7)

โอ
นไ

ปก
ำาไ

ร 
(ข

าด
ทุน

) ส
ะส

ม

			
		ต
ัดบ
ัญ
ชีส
ินท
รัพ
ย์ท
ี่ตีร
าค
า

	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	4
,7
14
,2
21
	

	-	
	(4
,7
14
,2
21
)

	-	
	(4
,7
14
,2
21
)

	-	
	-	

	-	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
5

 
 2

7,
08

0,
63

0,
23

0 
 (4

,0
50

,1
75

,2
05

)
 9

8,
07

3,
87

8 
 1

79
,3

17
,7

81
 

 5
30

,2
26

,8
19

 (1
5,

79
7,

75
9,

71
2)

 2
22

,6
00

,9
45

 
 4

,5
02

,6
59

,3
50

 
 - 

 4
,7

25
,2

60
,2

95
  

12
,7

65
,5

74
,0

86
 

 8
44

,2
75

,9
54

  
13

,6
09

,8
50

,0
40

 

งบการเงิน
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งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ก�า
ไร
	(ข
าด
ทุน
)	ส
ะส
ม

อง
ค์ป
ระ
กอ
บอ
ื่นข
อง
ส่ว
นข
อง
ผู้ถ
ือห
ุ้น

ทุน
เรือ

นห
ุ้น

ที่อ
อก
แล
ะ

ช�า
ระ
แล
้ว

ส่ว
นต
�่า

กว
่าม
ูลค
่าห
ุ้น

ทุน
ที่ไ
ด้ร
ับจ
าก

กา
รซ
ื้อค
ืนห
ุ้นก
ู้

แป
ลง
สภ
าพ
ด้อ
ย

สิท
ธิ

จา
กผ
ู้ถือ
หุ้น

สิท
ธิแ
ปล
ง

สภ
าพ
หุ้น
กู้

เป
็นห
ุ้นส
าม
ัญ

ส�า
รอ
งต
าม

กฎ
หม
าย

ยัง
ไม
่ได
้จัด
สร
ร

(ข
าด
ทุน
สะ
สม
)

ผล
ต่า
ง

จา
กก
าร
แป
ลง
ค่า

งบ
กา
รเง
ิน

ส่ว
นเ
กิน
ทุน
จา
ก

กา
รต
ีรา
คา
สิน
ทร
ัพย
์

รว
ม

อง
ค์ป
ระ
กอ
บอ
ื่น

ขอ
ง

ส่ว
นข
อง
ผู้ถ
ือห
ุ้น

รว
มส
่วน

ขอ
งผ
ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ
ริษ
ัท

ส่ว
นข
อง

ส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ที่ไ
ม่ม

ีอ�า
นา
จ

คว
บค
ุม

รว
มส
่วน

ขอ
งผ
ู้ถือ
หุ้น

หม
าย
เห
ตุ

กล
ุ่มบ

ริษ
ัท

กิจ
กา
รท
ี่

คว
บค
ุม

ร่ว
มก
ัน

(บ
าท
)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
56

ยอ
ดค

งเ
หลื

อ 
ณ

 วัน
ที่ 

1 ม
กร

าค
ม 

25
56

 ต
าม

ที่ร
าย

งา
นใ

นง
วด

ก่อ
น

 2
7,

08
0,

63
0,

23
0 

 (4
,0

50
,1

75
,2

05
)

 9
8,

07
3,

87
8 

 1
79

,3
17

,7
81

 
 5

30
,2

26
,8

19
  (1

5,
69

7,
62

8,
82

5)
 2

22
,6

00
,9

45
 

 5
,6

28
,3

24
,1

88
 

 - 
 5

,8
50

,9
25

,1
33

  
13

,9
91

,3
69

,8
11

 
 8

90
,4

62
,1

65
 

 1
4,

88
1,

83
1,

97
6 

ผล
กร
ะท
บจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
งน
โย
บา
ยก
าร
บัญ

ชี
3	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	(1
00
,1
30
,8
87
)

	-	
	(1
,1
25
,6
64
,8
38
)

	-	
	(1
,1
25
,6
64
,8
38
)
	(1
,2
25
,7
95
,7
25
)

	(4
6,
18
6,
21
1)

	(1
,2
71
,9
81
,9
36
)

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 1
 ม

กร
าค

ม 
25

56
 ป

รับ
ปร

ุงใ
หม

่ 
 

 2
7,

08
0,

63
0,

23
0 

 (4
,0

50
,1

75
,2

05
)

 9
8,

07
3,

87
8 

 1
79

,3
17

,7
81

 
 5

30
,2

26
,8

19
  (1

5,
79

7,
75

9,
71

2)
 2

22
,6

00
,9

45
 

 4
,5

02
,6

59
,3

50
 

 - 
 4

,7
25

,2
60

,2
95

  
12

,7
65

,5
74

,0
86

 
 8

44
,2

75
,9

54
 

 1
3,

60
9,

85
0,

04
0 

รา
ยก

าร
กับ

ผู้ถ
ือห

ุ้นท
ี่บัน

ทึก
โด

ยต
รง

เข
้าส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น

			
	เพ
ิ่มห
ุ้นส
าม
ัญ

18
,	1
9

	5
,0
85
,6
27
,8
94
		
(1
,6
27
,9
00
,9
26
)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	3
,4
57
,7
26
,9
68
	

	-	
	3
,4
57
,7
26
,9
68
	

			
	ซ
ื้อค
ืนแ
ละ
ยก
เล
ิกห
ุ้นก
ู้แป
ลง
สภ
าพ
ด้อ
ยส
ิทธ
ิ

18
	

	-	
	-	

	2
68
,1
46
,0
99
	

	(1
79
,2
93
,0
02
)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	8
8,
85
3,
09
7	

	-	
	8
8,
85
3,
09
7	

			
	เง
ินป

ันผ
ลจ
่าย
ใน
ส่ว
นไ
ด้เ
สีย
ที่ไ
ม่ม

ีอ�า
นา
จค
วบ
คุม

		
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	(6
6,
15
0,
00
0)

	(6
6,
15
0,
00
0)

รว
มร

าย
กา

รกั
บผู้

เป็
นเ

จ้า
ขอ

งที่
บัน

ทึก
โด

ยต
รง

เข้
าส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
 

 5
,0

85
,6

27
,8

94
  

(1
,6

27
,9

00
,9

26
)

 2
68

,1
46

,0
99

 
 (1

79
,2

93
,0

02
)

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 3
,5

46
,5

80
,0

65
 

 (6
6,

15
0,

00
0)

 3
,4

80
,4

30
,0

65
 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

สำา
หร

ับป
ี

			
		ก
�าไ
ร	(
ขา
ดท
ุน)

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	(7
,0
52
,5
30
,1
81
)

	-	
	-	

	-	
	-	
	(7
,0
52
,5
30
,1
81
)

	6
9,
47
2,
62
9	

	(6
,9
83
,0
57
,5
52
)

			
		ก
�าไ
รข
าด
ทุน
เบ
็ดเ
สร
็จอ
ื่น

	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	3
70
,5
36
,6
66
	

	4
,4
03
,7
18
	

	1
59
,6
62
,4
60
	

	5
34
,6
02
,8
44
	

	5
34
,6
02
,8
44
	

	(3
2,
03
3,
59
9)

	5
02
,5
69
,2
45
	

รว
มก

ำาไ
รข

าด
ทุน

เบ
็ดเ

สร
็จส

ำาห
รับ

ปี
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 (7

,0
52

,5
30

,1
81

)
 3

70
,5

36
,6

66
 

 4
,4

03
,7

18
 

 1
59

,6
62

,4
60

 
 5

34
,6

02
,8

44
  

(6
,5

17
,9

27
,3

37
)

 3
7,

43
9,

03
0 

 (6
,4

80
,4

88
,3

07
)

โอ
นไ

ปก
ำาไ

ร 
(ข

าด
ทุน

) ส
ะส

ม
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

			
		ต
ัดบ
ัญ
ชีส
ินท
รัพ
ย์ท
ี่ตีร
าค
า

	
	-	

	-	
	-	

	-	
	-	

	6
0,
89
8,
88
9	

	-	
	(6
,5
89
,4
00
)

	(5
4,
81
0,
62
6)

	(6
1,
40
0,
02
6)

	(5
01
,1
37
)

	5
01
,1
37
	

	-	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
6

 
 3

2,
16

6,
25

8,
12

4 
 (5

,6
78

,0
76

,1
31

)
 3

66
,2

19
,9

77
 

 2
4,

77
9 

 5
30

,2
26

,8
19

  (2
2,

78
9,

39
1,

00
4)

 5
93

,1
37

,6
11

 
 4

,5
00

,4
73

,6
68

 
 1

04
,8

51
,8

34
 

 5
,1

98
,4

63
,1

13
 

 9
,7

93
,7

25
,6

77
 

 8
16

,0
66

,1
21

 
 1

0,
60

9,
79

1,
79

8 

บร
ิษัท

	ส
หว
ิริย
าส
ตีล
อิน
ดัส
ตร
ี	จ
�าก
ัด	
(ม
หา
ชน
)	บ
ริษ
ัทย
่อย
	แ
ละ
กิจ
กา
รท
ี่คว
บค
ุมร
่วม
กัน

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย

น
แป

ล
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถ

ือ
ห

ุ้น
 (

ต
่อ

)

งบการเงิน
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บร
ิษัท

	ส
หว
ิริย
าส
ตีล
อิน
ดัส
ตร
ี	จ
�าก
ัด	
(ม
หา
ชน
)	บ
ริษ
ัทย
่อย
	แ
ละ
กิจ
กา
รท
ี่คว
บค
ุมร
่วม
กัน

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย

น
แป

ล
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถ

ือ
ห

ุ้น
 (

ต
่อ

)

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร

ก�า
ไร
	(ข
าด
ทุน
)	ส
ะส
ม

อง
ค์ป
ระ
กอ
บอ
ื่นข
อง
ส่ว
นข
อง
	

ผู้ถ
ือห
ุ้น

หม
าย
เห
ตุ

ทุน
เร
ือน
หุ้น

ที่อ
อก
แล
ะ

ช�า
ระ
แล
้ว

ส่ว
นต
�่า

กว
่าม
ูลค
่าห
ุ้น

ทุน
ที่ไ
ด้ร
ับจ
าก

กา
รซ
ื้อค
ืนห
ุ้นก
ู้

แป
ลง
สภ
าพ
ด้อ
ย

สิท
ธิ

จา
กผ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี 	(6,983,057,552) 	(15,871,122,131) 	210,002,930	 	(1,654,541,883)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 	2,506,053,831	 	2,015,125,393	 	735,416,348	 	687,541,812	

ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย 	-	 	973,309	 	-	 	973,309	

ต้นทุนทางการเงิน 	3,586,832,743	 	3,926,243,685	 	2,034,264,431	 	2,109,545,438	

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	(687,904,094) 	(62,997,996) 	180,943,829	 	(68,070,896)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรายการ) 	(146,309,486) 	146,309,486	 	-	 	-	

กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง 	(140,649,895) 	(692,941,144) 	(90,168,329) 	(296,919,072)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 	18,324,640	 	18,145,810	 	5,782,535	 	12,897,603	

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	(กลับรายการ) 	(450,781,952) 	490,126,469	 	-	 	-	

กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 	-	 	(807,540,275) 	-	 	-	

ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(286,103) 	7,750,765	 	10,726	 	10,639,187	

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 	12,744,833	 	-	 	-	 	-	

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 	(1,700,000) 	(2,049,326) 	-	 	-	

ส่วนแบ่งขาดทุน(ก�าไร)จากเงนิลงทุนในกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน

(สุทธิจากภาษีเงินได้) 	(250,729,795) 	987,604	 	-	 	-	

เงินปันผลรับ 	-	 	-	 	(128,849,984) 	(92,699,975)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10	 	(362,779,468) 	-	 	(225,118,774) 	-	

อื่นๆ 10	 	47,959,281	 	-	 	-	 	-	

กลับรายการภาษีเงินได้ 	 	(1,907,137,413) 	(569,691,763) 	(547,786) 	-	

	 	 	(4,759,420,430) 	(11,400,680,114) 	2,721,735,926	 	709,365,523	

งบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้า 	1,299,668,179	 	(849,485,239) 	(118,942,729) 	(941,098,771)

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	34,130,690	 	(2,298,970,000) 	(2,959,500,314) 	334,043,712	

สินค้าคงเหลือ 	4,367,736,821	 	4,255,842,760	 	3,291,041,973	 	3,510,787,942	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(1,817,785,234) 	(948,296,134) 	197,587,359	 	(301,737,245)

ลูกหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	-	 	4,438,725	 	(511,861,524)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	3,379,784	 	(30,217,239) 	(385,927) 	(460,104)

เจ้าหนี้การค้า 	761,339,650	 	1,213,005,924	 	(870,405,234) 	3,185,272,442	

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	1,748,044,240	 	338,182,383	 	(95,390,399) 	130,904,484	

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 	(4,045,195) 	-	 	(4,045,195) 	-	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(177,144,849) 	5,182,162,701	 	798,334,256	 	671,827,231	

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ	 	-	 	(122,611,338) 	-	 	-	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	(325,713) 	523,662	 	2,309,829	 	823,875	

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 	(5,782,535) 	(2,368,558) 	-	 	(734,884)

จ่ายภาษีเงินได้ 	 	(26,148,462) 	(22,891,004) 	(4,793,249) 	(3,547,150)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน   1,423,646,946  (4,685,802,196)  2,961,985,021  6,783,585,531 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	1,568,247,452	 	-	 	1,568,247,452	 	-	

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(750,627,394) 	(5,053,539,083) 	(108,138,259) 	(191,297,266)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(144,619,447) 	(48,427,926) 	(102,902,704) 	(6,927,976)

ขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	541,633	 	15,144,321	 	462,194	 	1,171,963	

เงินปันผลรับ 	-	 	-	 	128,849,984	 	92,699,975	

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศ 	 	(842,054,654) 	378,493,300	 	-	 	-	

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

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 			 			 			 			

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 	3,458,226,968	 	5,945,870,357	 	3,458,226,968	 	5,945,870,357	

ช�าระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการ

	ออกหุ้นเพิ่มทุน 	(500,000) 	(13,876,754) 	(500,000) 	(13,876,754)

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

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

	(ลดลง) 	1,066,268,051	 	2,470,121,372	 	57,900,409	 	(561,634,395)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5	 	-	 	1,961,332,906	 	-	 	-	

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

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 14	 	156,805,770	 	4,980,386,709	 	-	 	-	

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว 14	 	(964,169,723) 	(688,300,711) 	(905,733,600) 	(546,972,500)

เงินสดรับจากการน�าสินทรัพย์ไปท�าสัญญาขายและ

	เช่ากลับคืน 	-	 	275,999,857	 	-	 	-	

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 	(55,404,350) 	(39,537,818) 	(5,878,406) 	(5,941,385)

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

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

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

เงินปันผลจ่าย 	 	(66,150,000) 	(9,800,025) 	-	 	-	

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   (1,339,040,125)  9,467,307,807  (724,463,607)  4,590,874,762 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (83,905,589)  73,176,223  43,524,530  34,082,922 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

	ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 	4,865,997	 	(11,312) 	-	 	-	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	มกราคม 	 	242,137,778	 	168,972,867	 	61,448,751	 	27,365,829	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6	  163,098,186  242,137,778  104,973,281  61,448,751 

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

รายการไม่เป็นเงินสดที่สำาคัญ

สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและ

สัญญาเช่าการเงิน 	13,320,376	 	279,920,848	 	8,786,520	 	2,678,000	

เจ้าหนี้อื่นที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์ 	13,186,150	 	50,766,051	 	11,267,774	 	2,548,516	

ปรับปรุงตารางจ่ายช�าระจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน-

การเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	4,486,369,435	 	-	 	4,486,369,435	 	-	

เปลี่ยนค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย 	-	 	-	 	-	 	309,700,000	

ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

เป็นหุ้นสามัญ 	268,147,498	 	152,595,000	 	268,147,498	 	152,595,000	

ปรับปรุงตารางจ่ายช�าระจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเป็น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 	 	2,167,096,999	 	-	 	-	 	-	

บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ    รายการ หน้า หมายเหตุ    รายการ หน้า
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

1   ข้อมูลทั่วไป

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

เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และมีที่อยู่จดทะเบียน	

ตั้งอยู่เลขท่ี	 28/1	 อาคารประภาวิทย์	 ชั้น	 2	 -	 3	 ถนนสุรศักดิ	์	

แขวงสีลม	 เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	และโรงงาน

ตั้งอยู่เลขท่ี	 9	 หมู่	 7	 ต�าบลแม่ร�าพึง	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	ประเทศไทย	บรษิทั	บรษิทัย่อย	และกิจการทีค่วบคมุ

ร่วมกันซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”

	 บรษิทัจดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่

เดือนกันยายน	2537

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่	 บริษัท	 เครือสหวิริยา	

จ�ากัด	(ถือหุ้นร้อยละ	25.77	เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย)	

Vanomet	Holding	AG	(ถือหุ้นร้อยละ	18.72	เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้

ขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)	 และ	 บริษัท	 สหวิริยา	 อินเตอร	์	

สตีล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(ถือหุ้นร้อยละ	8.7	เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศไทย)

	 บรษิทัด�าเนนิธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลติและจ�าหน่ายแผ่น

เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน	 รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการ	

ที่ควบคุมร่วมกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ได้เปิดเผย

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	และ	10	

2  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 	 งบการเงนิน้ีจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

รวมถึงแนวปฏิบตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัชฯี	

(“สภาวิชาชพีบญัช”ี)	กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินหลายฉบับ	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ

กลุ่มบริษัท	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน	

หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	ดังต่อไปนี้

	 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

	 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะ

กรรมการเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8 ส่วนงานด�าเนินงาน

	 	 การปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก

และปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น	มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีของกลุ่มบริษัท	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิด	

เผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3

	 	 นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก

และปรับปรุงใหม่ข้างต้น	ณ	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น	ๆ	ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับ

งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2557	 เป็นต้นไป		

และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้	มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ท่ี เ ก่ียวกับ	

การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินข้อ	34

 (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

	 	 งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตาม

ราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการที่ส�าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการ

เงินดังต่อไปนี้

-	 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่าง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

-	 ที่ดิน	อาคารและเครื่องจักรแสดงด้วยราคายุติธรรม

 (ค) สกุลเงินที่นำาเสนองบการเงิน

	 	 งบการเงินนีจ้ดัท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท	

ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท	ข้อมูลทางการเงิน

ท้ังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดง

เป็นหลักพัน	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บรษิทั	สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร	ีจ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทัย่อย	และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 (ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

	 	 ในการจัดท�างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ	การประมาณ	

และข้อสมมตฐิานหลายประการ	ซึง่มผีลกระทบต่อการก�าหนดนโยบาย

การบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์	 หนี้สิน		

รายได้และค่าใช้จ่าย	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

	 	 ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท�า	

งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณ	

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับ

การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

	 	 ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและ	

ข้อสมมตฐิานท่ีส�าคญัในการก�าหนดนโยบายการบญัช	ีมผีลกระทบ

ส�าคญัต่อการรบัรูจ้�านวนเงินในงบการเงนิซึง่ประกอบด้วยหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	(ท)	และ	13 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	10	และ	12 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและสมมติฐานที่ส�าคัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 (จ) ผลการดำาเนินงานในปัจจุบัน

	 	 ในวันที่	24	มีนาคม	2554	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัส

ตรี	ยูเค	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อธุรกิจ	SSI	Teesside	

(เดิมชื่อ	Teesside	Cast	Products)	จาก	Tata	Steel	UK	Limited	

โดยมีสินทรัพย์ท่ีระบุได้เป็นจ�านวนเงิน	 684	 ล้านเหรียญสหรัฐ	

(20,487	 ล้านบาท)	 บริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตร	ี	

ยูเค	จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินหลายฉบับ	 เพ่ือสนับสนุนการซื้อ

ธุรกิจและการด�าเนินการตามแผนการเริ่มผลิตใหม่เก่ียวกับ

โครงการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ	โรงงานถลุงเหล็ก

และผลติเหลก็กล้าประเภทเหลก็แท่งแบนดงักล่าว	ได้หยุดด�าเนินการ

ผลติตัง้แต่ปี	2553	โดยโรงงาน	SSI	Teesside	สามารถเริม่ด�าเนินการ

ผลิตเต็มรูปแบบได้เมื่อวันท่ี	 18	 เมษายน	 2555	 ซึ่งล่าช้ากว่า

ก�าหนดการเดิม	 ราคาตลาดเหล็กของโลกได้ลดลงอย่างมาก	

ในระหว่างปี	 2555	และมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษทัและกลุม่บรษิทั	ความส�าเรจ็ของการซือ้กิจการ	

การเลื่อนก�าหนดการของแผนการกลับมาเริ่มผลิตใหม่และความ

เคลื่อนไหวของราคาตลาดของเหล็ก	มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง

และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญ

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัท	

มขีาดทนุสทุธิเป็นจ�านวนเงนิ	7,346	ล้านบาท	(ไม่รวมก�าไรจากการ

ขายเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันจ�านวน	 363	 ล้านบาท)	

(2555:	15,871	ล้านบาท)	และ	ณ	วันเดียวกันกลุ่มบริษัทมีหนี้สิน

หมนุเวียนรวมสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวียนรวมเป็นจ�านวนเงนิ	15,890	

ล้านบาท	(2555:	16,085	ล้านบาท)	และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน

รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจ�านวนเงิน	3,569	ล้านบาท	

(2555:	6,721	ล้านบาท)

	 	 สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส�าคัญ	 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ

เกี่ยวกับความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท

และบริษัท	กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและวิธีการในการบริหาร

สภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ	ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติ

เงื่อนไข	 (การได้รับผ่อนผันจากผู้ให้กู้ยืมเงินส�าหรับการไม่สามารถ

ปฏิบัติเงื่อนไขดังกล่าว)	ตามสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน		

การปรบัปรงุตารางการจ่ายช�าระคนืเงนิต้นตามท่ีก�าหนดในสญัญา

เงินกู้	 และการจัดการกับเงินทุนหมุนเวียนท่ีต้องการ	ณ	 วันท่ี		

31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็น

จ�านวนเงิน	354	ล้านบาท

	 	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดท�างบการเงิน

รวมของกลุ่มบริษัท	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามหลักการ	

ด�าเนินงานต่อเนื่องโดยพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

	 	 ในระหว่างปี	2555	และ	2556	(1)	บรษิทั	สหวิรยิาสตลี	

อนิดัสตร	ียูเค	จ�ากัด	ได้รบัวงเงนิกู้ยืมเพ่ิมเตมิจ�านวน	75	ล้านเหรยีญ

สหรฐั	(2,312	ล้านบาท)	จากบรษิทั	สหวิรยิา	อนิเตอร์	สตลี	โฮลดิง้ส์	

จ�ากัด	 (บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน)	 และได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร	

ทีส่นบัสนนุทางการเงนิของกลุม่บรษิทัรวมจ�านวน	190	ล้านเหรยีญ

สหรัฐ	(5,857	ล้านบาท)	โดยเป็นวงเงินกู้ระยะยาว	90	ล้านเหรียญ

สหรัฐ	เพื่อการลงทุนปรับปรุงเตาถลุง	และวงเงินกู้ระยะสั้นจ�านวน	

100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการ

เงินข้อ	 14	 และ	 (2)	บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ด้อยสิทธิจ�านวนเงิน	 2,250	ล้านบาท	นอกจากน้ี	ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษัทประกาศแผนการเพ่ิมเงินทุนและจัดโครงสร้างทางการ

เงินแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือให้กลุ ่มบริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน	

ในระยะยาว	แผนการดังกล่าวประกอบด้วย	การระดมทุนจากผู้ถือ

หุ ้นและผู ้ลงทุนอื่นๆ	 และการแก้ไขเงื่อนไขเงินกู ้ยืมเดิมเพ่ือ	

ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรมและการด�าเนนิธรุกจิ

ของกลุ่มบริษัท	

	 ในระหว่างปี	2555	และ	2556	กลุ่มบริษัทได้มีการด�าเนิน

การโดยน�าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบดังนี้

ในปี	2555

	 (1)	 บริษัทและบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ได้

ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท	 Vanomet	 (“Vanomet”)		

โดย	 Vanomet	 ตกลงท่ีจะลงทุนในบริษัทและ/หรือบริษัท		

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ในวงเงินรวมไม่เกิน	 170	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในบริษัทและ

การให้สินเชื่อการค้าแก่บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	

	 (2)	 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารผู้ให้เงิน

กู้ระยะยาวและธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพ่ือตกลงแผนการ

จ่ายช�าระคนืเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารผูใ้ห้เงนิกู้ยมืหมนุเวียนตามราย

ละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	14	

	 (3)	 บริษทัได้ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนธุรกิจกับ	JFE	Steel		

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

โดย	JFE	และ	MISI	ตกลงทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทั

ในจ�านวนรายละ	25	ล้านเหรยีญสหรฐั	ซึง่บรษิทัท้ังสองได้ลงทนุใน

หุ้นสามัญของบริษัทแล้วในปี	2555	ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เปิด

เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10

	 (4)	 บรษิทัได้ด�าเนนิการเปลีย่นเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าท่ี

บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	

จ�านวน	 125	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในบริษัท		

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	แล้ว	

	 (5)	 บริษัทได้น�าเงินจากการเพ่ิมทุนของบริษัทจากบริษัท	

สหวิริยา	 อินเตอร์	 สตีล	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 ไปด�าเนินการซื้อคืนหุ้นกู้

แปลงสภาพด้อยสทิธิของบรษิทัจาก	Vanomet	AG	จ�านวน	600,000	

หน่วย	 และด�าเนินการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว	ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ	18

	 (6)		บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	

จ�ากัด	 เพ่ือช�าระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่บริษัท	 สหวิริยา	 อินเตอร	์	

สตีล	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 ได้ให้แก่	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	

จ�ากัด	พร้อมดอกเบีย้ค้างจ่ายเป็นจ�านวนเงนิ	32.6	ล้านเหรยีญสหรฐั

ในปี	2556

	 (7)		บรษิทัได้บรรลขุ้อตกลงเก่ียวกับการปรบัปรงุระยะเวลา

การช�าระคืนเงินกู้ของบริษัทกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทุกรายตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	14

	 (8)		บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก	่

Vanomet	ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิทั	และบคุคลในวงจ�ากัดเป็นจ�านวน	

7,973	ล้านบาท

	 (9)		บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	จ�ากัด	 ได้บรรลุข้อ

ตกลงเกีย่วกับการปรบัปรงุระยะเวลาช�าระคนืเงนิกูเ้พ่ิมเติมออกไป

เป็นระยะเวลา	 1-3	ปี	 และยังไม่มีการจ่ายช�าระคืนเงินต้นจนกว่า	

จะถึงเดือนธันวาคม	2557	

	 (10)		การบกุเบกิตลาดต่างประเทศ	ในขณะท่ีความต้องการ

ของตลาดในประเทศมีจ�ากัด

	 (11)		การได้รบัวงเงนิสนิเชือ่ทางการค้าเพ่ิมเตมิจากเจ้าหนี้

การค้า

	 	 ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัและบรษิทัเชือ่มัน่ว่าจะสามารถ	

หาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคต	 งบการเงินรวมและงบการเงิน	

เฉพาะกิจการได้จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทและ	

บริษัทโดยใช้หลักการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 โดยมีข้อสมมติฐานว่า

กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอส�าหรับ	

การด�าเนินธุรกิจที่กลุ ่มบริษัทและบริษัทต้องการ	 อย่างไรก็ดี	

ความเหมาะสมของข้อสมมติฐานจะข้ึนอยู่กับการประสบความ

ส�าเร็จในปรับปรุงความสามารถในการท�าก�าไรและกระแสเงินสด	

การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู้ให้กู้ยืมเงิน	 ตลอดจนการจัดการ

กับเจ้าหนี้การค้า	 จากผู้ร่วมทุนใหม่รายอ่ืน	 และความสามารถ	

ในการจดัหาเงนิทุนจากแหล่งอืน่เพ่ือให้มเีงนิทนุเพียงพอ	(ซึง่ขึน้อยู่	

กับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านราคาตลาดของโลกเป็น	

อย่างมาก)	

	 	 กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจท่ีจะรักษาความสัมพันธ์อันด	ี

กับธนาคาร	ผูร่้วมทนุ		และเจ้าหน้ีการค้าเพ่ือทีจ่ะได้รบัการสนบัสนนุ

ทางการเงินต่อไป	 รวมถึงการชี้แจงกับธนาคารอย่างสม�่าเสมอ	

เพ่ือให้ทราบผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงินและแนวโน้มของ	

กลุ่มบริษัท

	 	 ผลของความไม่แน่นอนท่ีกล่าวข้างต้น	อาจมผีลกระทบ	

ต่อการได้รับคืนมาของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท		

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	

(จ�านวนเงิน	 27,482	ล้านบาท)	 และค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การที่ทั้งบริษัทและบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด		

มสีญัญาค�า้ประกันซึง่กันและกนั	และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์

ด�าเนินงานที่	SSI	Teesside	(จ�านวนเงิน	44,068	ล้านบาท)	ที่รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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อยู่ในงบการเงนิรวม	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	สภาพคล่อง	กระแส

เงินสด	 และภาระผูกพันทางการเงินท้ังหมดของกลุ ่มบริษัท		

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจัด

ประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสิน		

ซึ่งอาจจ�าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�าเนินงาน	

ต่อเนื่องต่อไปได้

3  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 ก)  ภาพรวม

	 	 ตัง้แต่วันท่ี	1	มกราคม	2556	ผลจากการถือปฏิบตัติาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่	 ดังที่

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2	กลุ่มบริษัทได้เปล่ียน

นโยบายการบัญชีดังนี้	

	การบัญชีภาษีเงินได้

	การบญัชเีก่ียวกับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลก	

	เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน

	 รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการบญัชใีหม่ทีก่ลุม่บรษิทัถือ

ปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	3	(ข)	ถึง	3	(ง)	

ดังนี้	 ส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี	ฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

 ข) การบัญชีภาษีเงินได้	

	 	 การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่

12	ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีในงบการเงิน	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด

บญัช	ีคอื	จ�านวนภาษเีงนิได้ทีกิ่จการได้รบัคืนหรอืต้องจ่ายในอนาคต

ตามล�าดับ	ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับ

ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินน้ัน	และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่

ได้ใช้	 นโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้

อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ	4	(ท)	

	 	 กลุม่บรษิทัถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี	12	

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2556	

เป็นต้นไป	 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลัง	

ในงบการเงิน	ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31	ธันวาคม

2556

31	ธันวาคม

2555

1	มกราคม

2555

31	ธันวาคม

2556

31	ธันวาคม

2555

1	มกราคม

2555

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 3 - - - - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,265 1,272 1,315 1,186 1,178 1,245

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (1,125) (1,126) (1,197) (1,097) (1,089) (1,157)

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น (98) (100) (85) (88) (88) (88)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง (1,223) (1,226) (1,282) (1,186) (1,178) (1,245)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง (39) (46) (33) - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกำาไรขาดทุน 2556 2555 2556 2555

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง (3) (1) (1) -

ก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น 3 1 1 -

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.00011 0.00007 0.00002 -

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด	(บาท) 0.00011 0.00007 0.00002 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

  ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 21	 (ปรับปรุง	 2552)	 เรื่อง	ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

	 	 การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที่	

21	(ปรบัปรงุ	2552)	เพ่ือเสนอแนวคดิของสกุลเงนิต่างๆ	ทีใ่ช้ในการ

รายงาน	 ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ	มาตรฐานการ

บัญชี	 ฉบับท่ี	 21	 (ปรับปรุง	 2552)	ก�าหนดให้กิจการระบุสกุลเงิน	

ที่ใช้ในการด�าเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ

ให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	 และรายงานผลกระทบจาก

การแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	

2552)	ซึ่งมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	ได้ให้ค�า

นิยามส�าหรับเงินตราต่างประเทศคือ	 เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือ	

จากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

	 	 ผู้บริหารก�าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของ

บรษิทัเป็นสกุลเงินบาท	ดงันัน้การถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี		

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่

วันที่	 1	 มกราคม	 2556	 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญ	

ต่อสินทรัพย์	หนี้สิน	และก�าไรสะสมของกลุ่มบริษัท

 ง)  การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

	 	 ตั้งแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2556	 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ	

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	 8	 เรื่อง	 ส่วนงาน

ด�าเนนิงาน	นโยบายการบญัชใีหม่เก่ียวกับการแสดงข้อมลูส่วนงาน

ด�าเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นอธิบายในย่อหน้าถัดไป	

กลุม่บรษิทัได้ปรบัย้อนหลงัข้อมลูตามส่วนงานในงบการเงนิส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ที่รวมอยู่ในงบการเงินปี	2556	ของ

กลุ่มบริษัทเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ	ทั้งนี้การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่าน้ันและ

ไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์	หนี้สินหรือก�าไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 8	น�าเสนอ

มุมมองของผู ้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน	 จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน	

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในท่ีได้รายงานต่อผู้มี

อ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ	 เพ่ือประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานและเพ่ือ

จัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว	ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทน�าเสนอ

ข้อมลูส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่14		

เรื่อง	การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 	 การเปลี่ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนงานน้ีไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส�าคญัต่อข้อมลูส่วนงานทีเ่คยน�า

เสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

4  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต ่อไปนี้ ได ้ ถือปฏิบัติ	

โดยสม�า่เสมอส�าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน	ยกเว้น

ที่ ได ้กล ่าวไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข ้อ	 3	 เรื่อง		

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

 (ก) เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท		

บรษิทัย่อย	และกิจการทีค่วบคมุร่วมกัน	(รวมกันเรยีกว่า	“กลุม่บรษิทั”)	

และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

  การรวมธุรกิจ

	 	 กลุม่บรษิทับนัทกึบญัชสี�าหรบัการรวมธุรกิจตามวธีิซือ้	

ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

	 	 การควบคุม	หมายถึง	อ�านาจในการก�าหนดนโยบาย

ทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์	

จากกิจกรรมของกิจการน้ัน	 ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม	

กลุ่มบริษัทต้องน�าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดขึ้นมารวมในการ

พิจารณา	วันทีซ่ือ้กิจการคอืวันทีอ่�านาจในการควบคมุนัน้ได้ถูกโอน

ไปยังผู้ซื้อ	การก�าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอน

อ�านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหน่ึงต้องใช้ดุลยพินิจ	

เข้ามาเกี่ยวข้อง	

	 	 ค่าความนยิมถกูวัดมลูค่า	ณ	วันทีซ่ือ้	โดยวดัจากมลูค่า

ยุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวนส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ	 (มูลค่า

ยุติธรรม)	 ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาซึ่ง	

วัดมูลค่า	ณ	วันที่ซื้อ

	 	 ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่โอนไป	 หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช�าระให้แก่

เจ้าของเดมิ	และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุม่บรษิทั	ทัง้นี	้	

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินท่ีอาจเกิด

ขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทน

โครงการของผูถู้กซือ้เมือ่รวมธุรกิจ	หากการรวมธุรกิจมผีลให้สิน้สดุ

ความสมัพันธ์ของโครงการเดมิระหว่างกลุม่บรษิทัและผูถู้กซือ้ให้ใช้

ราคาที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุใน

สัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากส่ิงตอบแทนที่

โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 	 หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ	์

(โครงการทดแทน)	 เพ่ือแลกเปลี่ยนกับโครงการท่ีพนักงานของ	

ผู้ถูกซื้อถืออยู่	 (โครงการผู้ถูกซื้อ)	 ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต		

ผูซ้ือ้ต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมลูค่าตามราคาตลาดซึง่

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนท่ีโอน	หากมีข้อก�าหนดเก่ียวกับการ

ท�างานในอนาคต	ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทน	

ทีโ่อนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทน	รบัรูเ้ป็นผลตอบแทน

พนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ

	 	 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการ	

รวมธุรกิจ	รบัรูเ้ป็นหนีส้นิหากมภีาระผกูพันในปัจจบุนัซึง่เกิดขึน้จาก

เหตกุารณ์ในอดตี	และสามารถวัดมลูค่ายุตธิรรมได้อย่างน่าเชือ่ถือ

	 	 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

	 	 ต้นทุนทีเ่ก่ียวข้องกับการซือ้ของกลุม่บรษิทัท่ีเกิดขึน้ซึง่

เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ	เช่น	ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย	ค่าธรรมเนียม

วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ	ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

  บริษัทย่อย

	 	 บรษิทัย่อยเป็นกิจการทีอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่

บริษัท	 การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมท้ังทาง

ตรงหรอืทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิ

งานของกิจการนั้น	 เพ่ือได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท

ย่อย	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม	นับแต่

วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง	

	 	 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตาม

ความจ�าเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ ่มบริษัท		

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคมุแม้ว่าการปันส่วนดงักล่าวจะท�าให้ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี

อ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

	 	 กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วน

ร่วมในการควบคุมการด�าเนินงานตามท่ีตกลงไว้ในสัญญา	และ	

ในการตดัสนิใจทางการเงนิและการปฏิบติัการเชงิกลยุทธ์ต้องได้รบั

ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

	 	 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันบันทึกในงบการ

เงนิรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสยี	(เงนิลงทุนตามวีธีส่วนได้เสยีของบรษิทั	

ที่ถูกลงทุน)	 โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน	 รวมถึงต้นทุน	

ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าว

	 	 งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก�าไร

หรอืขาดทนุ	และก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัท่ีถูกลงทุนภาย

หลงัจากการปรบัปรงุนโยบายการบญัชใีห้เป็นนโยบายเดยีวกันกับ	

ของกลุ่มบริษัท	นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ	จนถึงวันที่

การมอีทิธิพลอย่างมนียัส�าคญันัน้สิน้สดุลง	เมือ่ส่วนแบ่งผลขาดทนุ

ท่ีกลุ่มบริษัทได้รับมีจ�านวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุน

นัน้	มลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทัจะถกูทอนลงจน

เป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป	 เว้นแต่กรณีท่ี

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือช�าระ

ภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน

  การตัดรายการในงบการเงินรวม

	 	 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม		

รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม	 ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการ

เงนิรวม	ก�าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกับกิจการ

ทีค่วบคมุร่วมกันถกูตดัรายการกับเงนิลงทนุเท่าท่ีกลุม่บรษิทัมส่ีวน

ได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น	 ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด

รายการในลกัษณะเดยีวกับก�าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จรงิ	แต่เท่าท่ีเมือ่ไม่มี

หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

 (ข) เงินตราต่างประเทศ 

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการบญัชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละ

สกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	 โดย	

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่าง

ประเทศ	ณ	 วันที่รายงาน	แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนิน

งาน	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันน้ัน	ก�าไรหรือขาดทุนจากการ

แปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 	 สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีไม่เป็นตวัเงนิซึง่เกิดจากรายการ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม	

แปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	

ณ	วันที่เกิดรายการ	

  หน่วยงานในต่างประเทศ 

	 	 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่รายงาน

	 	 ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ี	

เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ	 แปลงค่าเป็นเงินบาท	

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



149รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 	 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ	

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกล้เคียงกับ	

อัตรา	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 	 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า

บันทึกในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น	 จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงิน

ลงทุนนั้นออกไป

	 	 เมือ่มกีารช�าระหนีร้ายการทีเ่ป็นตวัเงนิทีเ่ป็นลกูหน้ีหรอื

เจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ	ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาด

หมายว่าจะมีแผนการช�าระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�าระ

เงินในอนาคตอันใกล้	 ก�าไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก

รายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	 และรับรู ้ในก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่	และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นใน

ส่วนของผู้ถือหุ้น	จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

 (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

	 	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพัุนธ์ได้ถูกน�ามา

ใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา	

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจาก

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	กิจกรรมจัดหา

เงินและกิจกรรมลงทุน	เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

ไมไ่ด้มีไว้เพือ่ค้า	อย่างไรกต็าม	ตราสารอนพุนัธ์ทีไ่มเ่ข้าเงือ่นไขการ

ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

  การป้องกันความเสี่ยงจากรายการท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

	 	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกใช้ในการ

ป้องกันความเสี่ยงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่า

จะเกิดข้ึนในอนาคต	จะถูกบนัทกึรอไว้ในบญัชจีนกว่ารายการท่ีคาด

ไว้เกิดข้ึน	หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับการรับรู้

เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน	รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา

	 	 สินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ		

และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนล่วง

หน้าตามสัญญา

	  การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 ผลต่างทีเ่กิดจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้รบัรู้

และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู ้ยืมท่ีได้รับ	

การป้องกันความเสีย่งนัน้	ในกรณีของสญัญาซือ้ขายอตัราดอกเบีย้

ล่วงหน้า	 จ�านวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเมื่อช�าระด้วยเงินสด	ซึ่งเป็น

ก�าไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีและรับรู้ตลอดช่วงอายุ

ของสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินโดยการปรับปรุงกับดอกเบี้ย

รับหรือดอกเบ้ียจ่าย	 ในกรณีของสัญญาซ้ืออัตราดอกเบี้ยชนิด

สามารถเลือกใชส้ิทธ	ิค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวม

เป็นสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน	และจะตัด

บัญชีเป็นดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา

 (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย		

ยอดเงินสด	ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก	 และเงินลงทุน

ระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู	เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารซึง่จะต้องช�าระ

คืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบ	

กระแสเงินสด

 (จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้ง

หนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวัติการช�าระหนี้	 และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหน้ี	

ในอนาคตของลกูค้า	ลกูหนีจ้ะถูกตดัจ�าหน่ายบญัชเีมือ่ทราบว่าเป็น

หนี้สูญ

 (ฉ) สินค้าคงเหลือ

	  สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบั

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

	 	 ต้นทุนของวัตถุดิบประเภทสินแร่ค�านวณโดยใช้วิธี	

เข้าก่อนออกก่อน	ต้นทนุของวัตถุดิบประเภทเหลก็แท่งแบนค�านวณ

โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั	สนิค้าส�าเรจ็รปูและลกูรดี	(ซึ่งถอืเป็น

ส่วนหน่ึงของอะไหล่และวัสดุ)	 ค�านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ	 ต้นทุนในการดัดแปลงหรือ

ต้นทนุอืน่เพ่ือให้สนิค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจบุนั	ในกรณีของ

สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง	 ต้นทุนสินค้า		

รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึง

ระดับก�าลังการผลิตตามปกติ	

	 	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขาย

ได้จากการด�าเนนิธุรกจิปกตหิกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นโดยประมาณ

ในการขาย	

 (ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก	

ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน)	 ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญช	ี

ท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้

สินทรัพย์นั้นต่อไป	 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินทรัพย์	(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)	วัดมูลค่า

ด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม	

หักต้นทุนในการขาย	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับกลุ ่ม

สินทรัพย์ท่ียกเลิกน�าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นอันดับแรก	

แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินตาม

สัดส่วน	ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือและ

สินทรัพย์ทางการเงิน	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับการลด

มูลค่าในครั้งแรกและผลก�าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภาย

หลงัรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ	ผลก�าไรรบัรูไ้ม่เกินยอดผลขาดทนุจาก		

การด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

 (ซ) เงินลงทุน

  เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน

	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	

ในงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั	บนัทึกบญัชโีดยใช้วิธีราคาทนุ	

ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันใน	

งบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

  การจำาหน่ายเงินลงทุน

	 	 เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	ผลต่างระหว่างจ�านวนเงนิ

สทุธิทีไ่ด้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถึงก�าไรหรอืขาดทนุสะสม

จากการตีราคาหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือ

หุ้น	จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่

ถืออยู่	 การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงิน

ลงทุนท่ียังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 ปรับใช้กับมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 (ฌ)  สัญญาเช่าการเงิน 

	 	 กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์

และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สิ่งตอบแทน

จากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้	

เป็นรายได้โดยทันที	 แต่กลุ ่มบริษัทบันทึกรับรู ้เป็นรายการรอ	

ตัดบัญชีและทยอยตัดตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์

และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�านวนเท่ากับมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า	 ค่าเช่า	

ที่จ่ายช�าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและ	

ส่วนที่ไปลดเงินต้น	ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ	

ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหน้ี	

ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

 (ญ)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  การรับรู้และการวัดมูลค่า

  สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

  ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	 ยกเว้นท่ีดิน	 อาคารและ

เครื่องจักรที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่	

	 	 ราคาท่ีตใีหม่หมายถึงมลูค่ายุตธิรรมซึง่ก�าหนดจากการ

เกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง	ณ	วันที่มีการตีราคาใหม่

หกัด้วยค่าเสือ่มราคาสะสมทีค่�านวณจากมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงั

จากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

  ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มา

ของสนิทรพัย์	ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ทีกิ่จการก่อสร้างเอง	

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ	 แรงงานทางตรง	 และต้นทุนทางตรงอื่นๆ		

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรพัย์น้ันอยู่ในสภาพที่

พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	 ต้นทุนในการรื้อถอน	การขน

ย้าย	 การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์และต้นทุนการกู ้ยืม	

นอกจากน้ี	ต้นทนุอาจรวมถึงก�าไรหรอืขาดทนุจากการป้องกันความ

เสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อ ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ ท่ี	

เป็นเงนิตราต่างประเทศ	ซึง่ถกูโอนจากงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	

ส�าหรบัเครือ่งมอืท่ีควบคุมโดยลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ซึง่ไม่สามารถท�างาน

ได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์	

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์	

	 	 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์

แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก		

แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน	

	 	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	 อาคารและ

อุปกรณ์	 คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ

จ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	โดยรับรู้

สุทธิเป็นรายได้อ่ืนในก�าไรหรือขาดทุน	 เมื่อมีการขายสินทรัพย	์

ที่ตีราคาใหม่	 จ�านวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังก�าไรสะสม

  สินทรัพย์ที่เช่า

	 	 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยง

และผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ	 ให้จัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน	ส่วนที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่ได้

มาโดยท�าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมลูค่ายุตธิรรม

หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	หกัด้วยค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุ

จากการด้อยค่า	 ค่าเช่าท่ีช�าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทางการเงิน	 และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา	 เพ่ือท�าให้อัตรา

ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน		

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

	 	 การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู ้เชี่ยวชาญในการ

ประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้มั่นใจ	

ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่าง	

อย่างเป็นสาระส�าคัญจากมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่รายงาน

	 	 มลูค่าของสนิทรพัย์ส่วนท่ีตเีพ่ิมข้ึนจะบนัทกึไปยังก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น	 “ส่วนเกินทุนจากการ	ตีราคา

สินทรัพย์”	 ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ยกเว้นกรณีที่

เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�าไรหรือ

ขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว	 ในกรณีที่มูลค่าของ

สินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

ส�าหรบัมลูค่าทีล่ดลงเฉพาะจ�านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทนุจาก

การตรีาคาสนิทรพัย์ทีเ่คยบนัทึกไว้ครัง้ก่อนในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อ่ืนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันน้ัน	ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สิน

จะถูกตัดบัญชี	 เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย	์

ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและ	

โอนโดยตรงไปปรับกับส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับสินทรัพย์ที่ตีราคา

ใหม่ที่ได้มาก่อนวันที่	1	มกราคม	2554	ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ใหม่ส�าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันท่ี	 1	มกราคม	2554	จะโอน

โดยตรงไปก�าไรสะสม	ในกรณทีีม่กีารจ�าหน่ายสนิทรพัย์ทีเ่คยตรีาคา

ใหม่	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�าหน่ายจะโอน

โดยตรงไปยังก�าไรสะสมและไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรอืขาดทุน

จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

	 	 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วน

หนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ	์	

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์	

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	 และสามารถวัดมูลค่า

ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทน

จะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการ	

ซ่อมบ�ารุงท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้	

ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคา

	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของ

รายการอาคาร	และอปุกรณ์	ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์

หรือต ้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น 	 หักด ้วยมูลค ่าคงเหลือ	

ของสินทรัพย์	

	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ

การใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ

รายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้

ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5	และ	10	 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 20 ปี

เครื่องจักร	เครื่องมือและอุปกรณ์

ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต

ส่วนงานผลิตถ่าน	Coke 20 ปี

ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี

ส่วนการบริการ 5	-	10	 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น 3	-	10 ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5	-	10 ปี

ยานพาหนะ 5	 ปี

ถนน 5,	20	และ	27 ปี

ท่าเทยีบเรอืและสาธารณูปโภค 5	-	30 ปี

เรือลากจูง 5	-	17 ปี

โรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน 5 ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



152 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 	 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีต่รีาคาใหม่ทีไ่ด้มาก่อนวนัที	่1	มกราคม	

2554	ค�านวณจากราคาทุนเดิม	ส่วนสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่ได้มา

ตัง้แต่	1	มกราคม	2554	ค�านวณจากราคาของสนิทรพัย์ทีต่รีาคาใหม่	

	 	 กลุ ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับท่ีดินและ

สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

	 	 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	 อายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ	 ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบ

ปีบัญชี	และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุ	

การใช้งานจ�ากัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ	

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

	 	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์

เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต	 โดยรวมเป็น

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้ที่เก่ียวข้องนั้น	 ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึง	

ค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในก�าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าตัดจำาหน่าย

	 	 ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์หรอื

จ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์	

ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย ์ไม ่มี ตัวตนซึ่งไม ่รวมค่าความนิยม		

โดยเริม่ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมือ่สนิทรพัย์น้ันพร้อมทีจ่ะ

ให้ประโยชน์	ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ส�าหรบัปีปัจจบุนั

และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 3	-	10 ปี

	 	 วิธีการตัดจ�าหน่าย	 ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอื	จะได้รบัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

 (ฏ) การด้อยค่า

	 	 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ ่มบริษัทได้รับการ

ทบทวน	ณ	ทุกวันท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	

ในกรณีท่ีมข้ีอบ่งชีจ้ะท�าการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์ท่ีคาดว่าจะได้

รับคืน	 ส�าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการ	

ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	หรือยังไม่พร้อมใช้งาน	จะประมาณ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี	ในช่วงเวลาเดียวกัน	

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์หรอืมลูค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด

สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไร

หรือขาดทุน	 เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ

สนิทรพัย์เพ่ิมของสนิทรพัย์ชิน้เดียวกันท่ีเคยรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น

และมกีารด้อยค่าในเวลาต่อมา	ในกรณีนีจ้ะรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น

	 	 เมือ่มกีารลดลงในมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการ

เงินเผื่อขาย	ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น	และมีความชัดเจนว่า

สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า	 ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วน

ของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับ	

ยอดสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว	ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก�าไรหรอื

ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรม	

ในปัจจุบันของสินทรัพย์	หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นๆ	ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

  การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้

จนกว ่าจะครบก�าหนดและลูกหน้ีที่บันทึกโดยวิธีราคาทุน	

ตัดจ�าหน่าย	 ค�านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ	

กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต	 คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย	

ที่แท้จริง	ส�าหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด

	 	 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงิน

ส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย	ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม ่ใช ่

สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง	มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใด

จะสูงกว่า	ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	ประมาณ

การกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

โดยใช้อตัราคิดลดก่อนค�านึงภาษเีงนิได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าทีอ่าจ

ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี

ต่อสินทรัพย์ส�าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ	

โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	 จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รวมกับหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดทีส่นิทรพัย์นัน้เก่ียวข้องด้วย

  การกลับรายการด้อยค่า

	 	 ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูก

กลับรายการ	 เมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง	

และการเพ่ิมขึน้นัน้สมัพันธ์โดยตรงกับขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีเคย

รับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุน	 ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก	

โดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็น	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หลักทรัพย์เผื่อขาย	 การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทนุ	ส่วนสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น

หลักทรัพย์เผื่อขาย	 การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินอื่นๆ	ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	ณ	 ทุกวันที่	

ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	 ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ	

ทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนื	ขาดทนุจากการด้อย

ค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย	์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด

จ�าหน่าย	เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 (ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	 	 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูค่ายุตธิรรม

หักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน	ภายหลังจากการบันทึกหนี้

สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย		

ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบก�าหนดไถ่ถอน

จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

	 (ฒ)  ผลประโยชน์พนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

	 	 โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หลังออกจากงาน	 ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินท่ีแน่นอน	

ไปอกีกิจการหน่ึงแยกต่างหาก	(กองทนุส�ารองเลีย้งชพี)	และจะไม่มี

ภาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่าย

สมทบเพ่ิมเติม	 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิน	

จะถูกรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบ	

ระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

	  โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

	 	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นโครงการผล

ประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงนิ	ภาระ

ผกูพันสทุธิของกลุม่บรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถูก

ค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผล

ประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบัน

และในงวดก่อน	 ๆ	 ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแส

เงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน	 ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการ	

ในอดีตที่ยังไม่รับรู ้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ		

อัตราคิดลดเป็นอัตรา	ณ	 วันที่รายงานจากพันธบัตรท่ีได้รับการ	

จัดอันดับเครดิตระดับ	AA	ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับ

ระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท	 และมีสกุลเงินเดียวกับ

สกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

	 	 การค�านวณน้ันจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

ที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี	 โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว้	เมือ่มกีารค�านวณผลของผลประโยชน์ของพนกังาน

ของกลุม่บรษิทั	การรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จ�ากัดเพียงยอดรวมของต้นทุน

ในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	

ท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการ

สมทบเข้าโครงการในอนาคต	 ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้น

ต�า่ส�าหรบัโครงการต่าง	ๆ 	ของกลุม่บรษิทั	ผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

มีให้กับกลุ ่มบริษัท	 ถ้าถูกรับรู ้ภายในระยะเวลาของโครงการ		

หรือ	การจ่ายช�าระของหนี้สินของโครงการ

	 	 เมื่อมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์	

สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับต้นทุนบริการ	

ในอดีตของพนักงานรับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง	

ตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด		

ผลประโยชน์ทีเ่ป็นสทิธิขาดจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ

ทันที

	 	 กลุ ่มบริษัทรับรู ้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ	

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น	และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนด

ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 	 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญ	 เป็นผล

ประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบัน

และงวดก่อน	ซึ่งผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น

มูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	

อัตราคิดลดเป็นอัตรา	ณ	 วันที่รายงานจากพันธบัตรท่ีได้รับการ	

จัดอันดับเครดิตระดับ	AA	 ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียง	

กับระยะเวลาของภาระพูกพันของกลุ่มบริษัท	 โดยค�านวณตามวิธี

คดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้	ก�าไรขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อเกิดขึ้น

	  ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

	 	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่ม

บริษัทแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเก่ียวกับการเลิกจ ้าง		

และไม่มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะยกเลกิ	มรีายละเอยีดอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทัง้การเลกิจ้างก่อนวนัเกษยีณตามปกต	ิหรอืการสนับสนนุการออก

จากงานโดยสมคัรใจ	ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่

กลุม่บรษิทัเสนอให้มกีารออกจากงานโดยสมคัรใจ	และมคีวามเป็น

ไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้น	 และสามารถประมาณ

จ�านวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล	มีการคิดลด

กระแสเงนิสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า	12	เดอืน

นับจากวันที่รายงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	

วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้เป็นค่าใช้จ่าย	

เมื่อพนักงานท�างานให้

	 	 หน้ีสินรับรู ้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับ	

การจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�าไร	 หากกลุ่ม

บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ี	

จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพ่นกังานได้ท�างานให้ในอดตีและ

ภาระผกูพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล	

 (ณ)  ประมาณการหนี้สิน

	 	 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระ

หน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดีต	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน	

ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระหนี้สิน	

ดงักล่าว	ประมาณการหนีส้นิพิจารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสด	

ทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านึงถึง

ภาษเีงนิได้	เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนท่ีอาจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนั

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน	ประมาณการหน้ี

สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

  ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ่มบริษัทได้ประมาณการหนี้สินท่ีเก่ียวข้องกับการ

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและแก้ไขความเสียหายที่มีอยู่	 เพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทและตามที่กฎหมาย	

ที่ก�าหนด

	  ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบ

หรือก่อให้เกิดภาระ

	 	 ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือ	

ก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัท

พึงได้รบัน้อยกว่าต้นทนุท่ีจ�าเป็นในการด�าเนนิการตามข้อผกูพันใน

สัญญา	การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน	

ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้เมือ่สิน้สดุสญัญาหรอืต้นทุนสทุธิทีค่าดว่าจะเกิด

ขึ้นเมื่อด�าเนินสัญญาต่อ	 แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 กลุ่มบริษัท	

รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดข้ึนจากสินทรัพย์ท่ีระบุไว	้

ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

 (ด) รายได้

	 	 รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิ	

จากส่วนลดการค้า

  การขายสินค้าและให้บริการ

	 	 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัส�าคญัไปให้กับ

ผู้ซื้อแล้ว	 และจะไม่รับรู ้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุม	

หรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีม	ี

นัยส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจจากการขายสนิค้าหรอื

ให้บรกิารนัน้	ไม่อาจวดัมลูค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนทีเ่กิดขึน้

ได้อย่างน่าเชื่อถือ	หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง

รับคืนสินค้า	รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

	  เงินปันผลรับ

	 	 เงินป ันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันท่ี	

กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

	 	 ดอกเบี้ยรับและรายได้อ่ืนบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

ตามเกณฑ์คงค้าง	

  ค่านายหน้า

	 	 ส�าหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็น

ตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ	กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายได้ด้วยจ�านวน

เงินสุทธิเป็นค่านายหน้า

 (ต) ต้นทุนทางการเงิน

	 	 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย	ดอกเบี้ยจ่ายของเงิน

กู ้ ยืมและประมาณการหนี้สินส ่วนท่ีเ พ่ิมข้ึนเ น่ืองจากเวลา	

ท่ีผ่านไป	 และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย	 ขาดทุนจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือขายขาดทุนจากมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีร่บัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ	ขาดทนุ

จากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ	(นอกเหนอืลกูหน้ีการค้า)	

และขาดทนุจากเครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ

	 	 ต้นทุนการกู้ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา	 การก่อสร้าง

หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 โดยใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 (ถ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 	 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไร

หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสัญญาเช่า	จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ของค่าเชา่

ทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง

จ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า	 เมื่อได้รับการยืนยัน

การปรับค่าเช่า

  การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

	 	 ณ	 วันที่เริ่มต้นข้อตกลง	 กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่า	

ข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นส่วน

ประกอบหรือไม่	 กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ

เจาะจง	ถ้าการปฏิบตัติามข้อตกลงน้ันขึน้อยู่กับการใช้สนิทรพัย์ทีม่ี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง	 และข้อตกลงน้ันจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้

สินทรัพย์	ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์	

	 	 ณ	วันทีเ่ริม่ต้นข้อตกลง	หรอืมกีารประเมนิข้อตกลงใหม่	

กลุ ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ีเป็น	

องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก		

หากกลุ ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 แต่ไม่สามารถ	

แบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ให้รับรู้สินทรัพย์และ	

หน้ีสินในจ�านวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงน้ัน	หลังจากนั้นจ�านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ�านวน	

ทีจ่่าย	และต้นทุนทางการเงนิตามนยัจากหนีส้นิจะรบัรูโ้ดยใช้อตัรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

 (ท) ภาษีเงินได้

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงินได้

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ภาษีเงินได้ของ	

งวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชรีบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ

เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ		

หรือ	 รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

	 	 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่าย

ช�าระหรือได้รับช�าระ	 โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าป	ี

ที่ต ้องเสียภาษี	 โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่า	

มีผลบังคับใช้	ณ	 วันท่ีรายงาน	 ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษ	ี

ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ	

	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจาก	

ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี	ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไป

นี้	 การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก	 การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน	

ในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ัน	

ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี	 และผล	

แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้	

	 	 การวัดมลูค่าของภาษเีงนิได้รอการตดับญัชต้ีองสะท้อน

ถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท	

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สิน

ตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	

	 	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษ	ี

ที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้

อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	

	 	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 กลุ่มบริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษ	ี

ที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้น	 และมีดอกเบี้ยท่ีต้องช�าระ	กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้

ตั้งภาษีเงินได้ค ้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่าย	

ในอนาคต	 ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย		

รวมถึง	 การตีความทางกฎหมายภาษี	 และจากประสบการณ	์

ในอดีต	 การประเมินน้ีอยู ่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ	

ข้อสมมติฐาน	 และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ

เหตุการณ์ในอนาคต	 ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยน

การตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย	

ท่ีมีอยู่	 การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่า	

ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษ	ี

เงินได ้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ	

ตามกฎหมายท่ีจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมา	

หักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ี

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับ	

หน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน	ส�าหรับหน่วยภาษีต่าง

กันน้ันกิจการมคีวามตัง้ใจจะจ่ายช�าระหนีส้นิและสนิทรพัย์ภาษเีงนิ

ได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และ

จ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อ	

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต	

จะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว	

ดังกล่าว	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน		

ณ	ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี	

จะมีโอกาสถูกใช้จริง	

 (ธ) กำาไรต่อหุ้น

	 	 กลุม่บรษิทัแสดงก�าไรต่อหุน้ข้ันพ้ืนฐานและก�าไรต่อหุน้

ปรับลดส�าหรับหุ ้นสามัญ ก�าไรต ่อหุ ้น ข้ันพ้ืนฐานค�านวณ	

โดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท		

ด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัท่ีออกจ�าหน่ายระหว่างปี	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ก�าไรต่อหุ ้นปรับลดค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของ	

ผูถื้อหุน้สามญัทีป่รบัปรงุด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ที่ออกจ�าหน่ายและปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน	 และ	

ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

และสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน	

 (น) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 	 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารของกลุม่บรษิทั	(ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการ

ด�าเนินงาน)	 จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด�าเนินงาน

นั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจดัท�างบการเงิน	บคุคลหรอืกิจการ

เป็นบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักลุม่บรษิทั		หากกลุม่บรษิทั

มีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือ	

มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน	 โดยที่กลุ่มบริษัท	

มีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกัน		

การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ	

	 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย	 และกิจการที่ควบคุม	

ร่วมกันได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 9	 และ	 10	

ส�าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการ	

ที่เกี่ยวข้องกันนั้น	มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เครือสหวิริยา จำากัด ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.77 และ

มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

Vanomet Holding AG สวิตเซอร์แลนด์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 18.72 และ

มีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.7 และ 

มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด ไทย บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด  

(มหาชน)

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรง

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วิส จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและ 

มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สห สเปเชียล สตีล จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ประจวบบางสะพาน จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท บางปะกงการโยธา จำากัด ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท สหโลจิสติกส์ โฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
Sahaviriya Shipping UK Limited อังกฤษ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
Vanomet AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน  

บริษัทย่อย
Vanomet Finance AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน  

บริษัทย่อย
Vanomet International AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน  

บริษัทย่อย
Vanomet Asia AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน  

บริษัทย่อย
Atlantic Steel AG สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันใน  

บริษัทย่อย
บริษัท สหบางปะกงสตีล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สหสตีลโพรเซสโฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สหวิริยาแคปปิตอลโฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรง
บริษัท เคพี แคปปิตอล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท พิชัยเกษตรและที่ดิน จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรง
บริษัท สห ลอง สตีล โฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 

ทางตรง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สหวิริยาออร์คิด จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน สุรศักดิ์เมืองชล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิ้ง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรง

บริษัท ซีบีเอส คอนซัลแทนท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรง

บริษัท เอสเอ็มไอ เทรดดิ้ง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เอสเอ็มไอ โปรดักส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เอสเอสที บางปะกง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทองเรียลเอสเตท จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท กฤษณา เรสซิเดนท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ชุมพรธานี จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ทรัพย์สิน สาทร เหนือ-ใต้ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท ประจวบ สตีล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางอ้อม

บริษัท ป้อมพระจุลสตีล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางอ้อม

บริษัท สห เอช-บีม จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางอ้อม

บริษัท สหพาณิชย์โฮลดิ้งส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางตรงและทางอ้อม

บริษัท เอสวี นิททัน จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น 
ทางอ้อม

ผู้บริหารสำาคัญ ไทย บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจของบริษัทกับบริษัทย่อยและ

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและวัตถุดิบ 	ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งข้ึน	
อยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

	ราคาเดียวกันกับที่ขายให้บุคคลภายนอกซึ่งข้ึน	
อยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและปัจจัยการตลาดอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการท่าเรือ 	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคา
ตามอัตราท่ีก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	 และ	
ขึน้อยู่กับปรมิาณการให้บรกิารและปัจจยัการตลาด
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก�าหนด
ราคาตามอัตราท่ีก�าหนด	 โดยกระทรวงคมนาคม		
และขึ้นอยู่กับปริมาณการให้บริการและปัจจัยการ
ตลาดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการอื่น 	รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงาน	
ซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา	 และเงื่อนไข	
ทางการค้าทั่วไป

	รายได้จากการให้บรกิารและการให้บรกิารงานซ่อม
บ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา	 และเงื่อนไขทาง	
การค้าทั่วไป

รายได้เงินปันผล 	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น 	รายได้จากการขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขาย	
ตามน�า้หนักของเศษวัสดตุามอตัราทีบ่รษิทัก�าหนด

	รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน	
ในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันเป็นไป
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

	รายได้จากขายเศษวัสดุก�าหนดราคาขายตามน�้า
หนักของเศษวัสดุตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

	รายได้จากการส่งเจ้าหน้าที่บริหารไปปฏิบัติงาน	
ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน

ซื้อสินค้า 	รายการซื้อสินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก�าหนดราคา
ตามราคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกันลกูค้า
ทั่วไปส�าหรับรายการประเภทเดียวกัน	

	รายการซื้อเหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อย	 ส่วนหน่ึงถูกก�าหนดโดยสูตรค�านวณราคา	
ที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

	ซื้อลูกรีด	ก�าหนดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

	รายการซื้อสินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก�าหนดราคา
ตามราคาตลาด

รับบริการอื่น 	ค่าบริการงานซ่อมบ�ารุงก�าหนดราคาตามสัญญา
ซ่อมบ�ารุงระยะยาวซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนได้	
ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

	ค่าขนส่งสินค้าก�าหนดราคาตามน�้าหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก�าหนดไว้ในสญัญาขนส่ง

	ค่าเช่าคลังสินค้าก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า
	ค่าบริการตัดเหล็กก�าหนดราคาตามสัญญา
	ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลงกับ	
ผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

รับบริการท่าเรือ 	ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตรา	
ที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	 และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ		
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร

	ค่าบริการท่าเทียบเรือก�าหนดราคาตามอัตรา	
ที่ก�าหนดโดยกระทรวงคมนาคม	 และขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ		
ที่เกี่ยวข้อง

	ค่าขนส่งในประเทศก�าหนดราคาตามน�้าหนักของ
สนิค้าและระยะทางตามอตัราท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา
ขนส่ง

	ค่าเช่าส�านักงานก�าหนดราคาตามสัญญาเช่า
	ค่าเช่าที่พักพนักงานก�าหนดราคาตามที่ตกลงกับ	
ผู้ให้เช่าโดยก�าหนดล่วงหน้าเป็นรายปี

	ค่าคอมมิชชั่นก�าหนดราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน

	ดอกเบี้ยรับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก�าหนดตาม
อตัราทีต่กลงกันซึง่ใกล้เคียงกับอตัราตามท้องตลาด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



160 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและบริการ - - 26,789,417 23,661,627

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ - - 18,468 20,999

รายได้เงินปันผล - - 128,850 92,700

รายได้อื่น - - 27,912 18,883

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ขายสินค้าและวัตถุดิบ 2,573,214 3,315,763 2,569,145 3,190,989

รายได้จากการให้บริการ 70,545 143,221 - 70,690

ซื้อสินค้าและบริการ 800,486 619,704 - -

รายได้อื่น 14,117 18,961 14,107 18,961

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,665 2,121 1,661 2,121

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 47,372,204 39,093,697 32,479,075 34,836,048

รายได้จากการให้บริการ 30,083 22,555 - -

ซื้อสินค้าและบริการ (รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) 30,601,463 34,453,323 1,252,686 7,864,664

รายได้อื่น 58,473 22,407 56,715 20,927

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 351,723 354,669 345,705 349,546

ต้นทุนทางการเงิน 408,679 689,888 129,276 208,847

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 130,495 134,976 55,020 44,587

เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,623 1,952 1,669 1,533

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 33 34 21 23

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 133,151 136,962 56,710 46,143

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	รายการขายระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงไว้ข้างต้น	ไม่รวมรายการขาย

ทางอ้อมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้แก่บริษัทโดยผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจ�านวน	16,965	ล้านบาท	(2555: จ�านวน 12,404 

ล้านบาท) ซึ่งได้ถูกตัดรายการแล้วในงบการเงินรวม



161รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 10,473 10,284 421 -

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำากัด 1,978,862 1,931,019 1,978,862 1,931,009

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 1,978,010 1,880,286 1,978,010 1,880,286

Vanomet AG  524,879 709,443 - -

อื่นๆ 9,887 4,385 - -

4,502,111 4,535,417 3,957,293 3,811,295

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (41,708) - -

สุทธิ 4,502,111 4,493,709 3,957,293 3,811,295

ลูกหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด - - 2,371,008 -

(ส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบที่จัดหาแทน และเงินจ่าย

 ล่วงหน้าค่าสินค้า)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด - - 7,544 801

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด - - 1,762 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ลูกหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Redcar Bulk Terminal Limited 119,535 108,211 - -

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 7 79 7 79

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Vanomet AG (ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า) 1,667,813 2,297,378 396,102 156,790

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) 385,318 - 385,318 -

Sahaviriya Shipping UK 83,026 - - -

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด 7,350 612 6,992 528

บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำากัด 208 1,515 - -

อื่นๆ 2,240 43 438 2

รวม 2,265,497 2,407,838 3,169,171 158,200

บริษัทย่อย

บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด - - 536 590

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Redcar	Bulk	Terminal	Limited 369,238 - - -

บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 3,139 2,178 273 317

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เหล็กแผ่นเคลือบไทย	จ�ากัด 4,252 3,957 4,252 3,957

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน) 3,780 6,215 3,780 6,215

บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ากัด 388 150 388 150

รวม 380,797 12,500 9,229 11,229

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ลูกหนี้ระยะยาว – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด - - 572,896 520,106

รวม - - 572,896 520,106

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด - - 79,028 22,113

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด - - 59,465 12,822

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด - - 19,933 -

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Vanomet AG 3,583,132 2,080,578 3,016,663 2,080,578

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด 2,018 7,232 1,987 7,232

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำากัด 660 254 660 254

อื่นๆ 451 - 402 -

รวม 3,586,261 2,088,064 3,178,138 2,122,999

เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด - - 17,393 21,095

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด - - 18,496 26,332

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

Redcar Bulk Terminal Limited 471,029 266,250 - -

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 62 56 62 56

เจ้าหนี้อื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Vanomet AG 1,067,525 - 6,832 -

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำากัด 18,270 23,280 18,270 23,261

บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด 8,325 20,363 8,325 20,363

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จำากัด 1,274 3,082 1,274 3,082

บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำากัด 1,511 1,369 1,251 1,145

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด - 39,250 - 39,250

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน) - 28,037 - 28,037

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำากัด - 4,783 - 4,783

อื่นๆ 452 403 442 332

รวม 1,568,448 386,873 72,345 167,736

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 	 ในเดือนกันยายนปี	 2555	 บริษัทส่งหนังสือชี้แจง	

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่า	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	2555	บริษัทได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า	

Vanomet	 Holding	 AG	 (“Vanomet”)	 เป็นผู้ถือหุ้น	 รายใหญ	่

ของบรษิทั	โดยมจี�านวนหุ้นรวม	2,801,063,841	หุน้	ทัง้นี	้มสีดัส่วน

การถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ	15.32	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2556	 ร้อยละ18.72)	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วท้ังหมด	

ของบริษัทตั้งแต่ปี	 2553	 การถือหุ้นดังกล่าวเป็นการถือหุ้นผ่าน	

ผู้รับฝากทรัพย์สินท้ังในประเทศและต่างประเทศของ	Vanomet	

จ�านวนหลายราย	

	  สัญญาท่ีมีสาระสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน  

  สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน

  บริษัทได ้ท�าสัญญาซื้อเหล็กแท ่งแบนกับบริษัท		

สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร	ี ยูเค	จ�ากัด	 ด้วยปรมิาณซือ้ขัน้ต�า่	 1,500,000	

ตัน	 ต่อปี	 หรือในปริมาณที่มากข้ึน	 เพ่ือให้บริษัท	 สหวิริยาสตีล	

อนิดัสตร	ียูเค	จ�ากัด	มยีอดขายเหลก็แท่งแบนรวมทัง้สิน้เป็นจ�านวน	

2,500,000	 เมตริกตันต่อปี	 เมื่อรวมยอดขายกับกิจการอ่ืนด้วย		

ด้วยราคาซ่ึงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มีความเก่ียวข้องกัน	

โดยอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาดทั่วไป	 สัญญาซื้อเหล็กแท่งแบน	

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน	 2555	 และส้ินสุดสัญญา	

ในเดือนเมษายน	2562	 (หรือ	 7	ปี)	 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถ	

ออกจดหมายเป็นลกัษณ์อกัษรแจ้งความประสงค์ยกเลกิสญัญาได้	

  สัญญาใช้บริการท่าเทียบเรือ

	 	 บรษิทัย่อยของบรษิทั	คอื	บรษิทั	สหวิรยิาสตลีอนิดสัตรี	

ยูเค	 จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญาเพ่ือใช้บริการท่าเทียบเรือ	 Redcar		

Bulk	Terminal	Limited	ซึง่เป็นกจิการทีบ่รษิทัย่อยมอี�านาจควบคมุ

ร่วมแห่งหน่ึงด้วยปริมาณการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าข้ันต�่า	 10		

ล ้านตันต่อปี	 ด ้วยราคาซึ่งเป ็นอิสระในลักษณะของผู ้ไม ่มี	

ความเก่ียวข้องกันโดยอ้างอิงอัตราค่าบริการในตลาดท่ัวไป		

และบริษัทย่อยไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบริการนี้ได้

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

เงินสดในมือ 747 682 600 600

เงินฝากธนาคาร 162,351 241,456 104,373 60,849

รวม 163,098 242,138 104,973 61,449

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 155,399 115,547 104,973 61,449

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 5,869 122,648 - -

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 1,052 3,880 - -

สกุลเงินยูโร 778 63 - -

รวม 163,098 242,138 104,973 61,449

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



165รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

7 ลูกหนี้การค้า 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 4,502,111 4,535,417 3,957,293 3,811,295

กิจการอื่นๆ  889,888 1,732,669 297,298 324,354

รวม 5,391,999 6,268,086 4,254,591 4,135,649

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

สุทธิ  5,108,190 5,837,968 3,970,782 3,851,840

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 (กลับรายการ) สำาหรับปี  (146,309) 146,309 - -

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 4,335,630 4,125,842 3,957,293 3,811,295

เกินวันครบกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 3 เดือน 153,811 216,888 - -

3-6 เดือน 6,032 - - -

6-12 เดือน 6,638 96,224 - -

มากกว่า 12 เดือน - 96,463 - -

4,502,111 4,535,417 3,957,293 3,811,295

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (41,708) - -

 4,502,111 4,493,709 3,957,293 3,811,295

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



166 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 366,956 494,635 3,915 40,545

เกินวันครบกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 3 เดือน 154,734 683,737 9,574 -

 3-6 เดือน 45,856 198,508 - -

 6-12 เดือน - 68,065 - -

มากกว่า 12 เดือน 322,342 287,724 283,809 283,809

889,888 1,732,669 297,298 324,354

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

 606,079 1,344,259 13,489 40,545

สุทธิ 5,108,190 5,837,968 3,970,782 3,851,840

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่	30	ถึง	120	วัน	ลูกหนี้การค้าจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ	ที่เกิน

วันครบก�าหนดช�าระมากกว่า	12	เดือนได้รับช�าระเงินแล้วภายหลังในเดือนมกราคม	2557	จ�านวน	23.5	ล้านบาท

	 ยอดลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 4,348,338 4,192,484 4,254,591 4,135,649

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 734,293 795,759 - -

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 292,679 1,237,844 - -

สกุลเงินยูโร 13,128 41,999 - -

อื่นๆ 3,561 - - -

รวม 5,391,999 6,268,086 4,254,591 4,135,649

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



167รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

8 สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สินค้าสำาเร็จรูป 3,837,326 3,851,034 3,858,515 3,865,191

สินค้าระหว่างผลิต 68,350 32,936  - -

วัตถุดิบ 5,717,432 10,713,230 2,073,459 6,755,843

วัสดุโรงงานและอะไหล่ 2,036,444 2,193,649 1,222,876 1,250,059

สินค้าภายใต้สัญญาซื้อขายและการ

สง่มอบกรรมสทิธสินิคา้และการบรหิาร

 

15 3,112,322 - 3,112,322 -

สินค้าระหว่างทาง  3,088,186 5,436,948 3,088,186 4,775,306

17,860,060 22,227,797 13,355,358 16,646,399

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง  (472,504) (613,154) (255,323) (345,491)

สุทธิ  17,387,556 21,614,643 13,100,035 16,300,908

มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ

 ที่ดำารงตามคำาสั่งหรือจำานองเพื่อ

 คำ้าประกันหนี้สิน  12,454,903 14,181,237 8,978,731 10,472,735

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ

ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย 69,920,137 72,957,665 43,124,851 48,070,173

- กลับรายการปรับลดมูลค่า (155,156) (692,941) (90,168) (296,919)

สุทธิ 69,764,981 72,264,724 43,034,683 47,773,254

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 24,080,276 12,534,552

ซื้อเงินลงทุน 3,680,516 11,545,724

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 27,760,792 24,080,276

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

10 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 3,499,196 4,683,314 3,159,668 4,502,797

การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 159,662 - - -

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสียกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 250,730 (988) - -

 อื่นๆ (70,297) (1,183,130) - (1,343,129)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,839,291 3,499,196 3,159,668 3,159,668

	 ในเดอืนตลุาคม	2555	บรษิทัได้ลงนามในข้อตกลงหุน้ส่วน

ธุรกิจกับ	 JFE	และ	MISI	 ซึ่งบริษัทท้ังสองแห่งเป็นผู้ร่วมลงทุนใน

กิจการที่ควบคุมร่วมกันในปัจจุบัน	 (บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	

จ�ากัด	(มหาชน))	ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว	บริษัทจะขายหุ้นทุนของ

บริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ออกไปบางส่วน		

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2555	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จ�านวน	1,183	ล้านบาท	และ	1,343	ล้านบาท	 ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นส่วนท่ีจะขายออก

ไปดังกล่าวน้ัน	 ได้แสดงไว้ภายใต้“สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย”		

และถูกวัดมูลค่าด้วยจ�านวนท่ีต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้ว

	 ต่อมา	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 บริษัทได้ด�าเนินการ	

ขายหุ้นในบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้แก่		

JFE	และ	MISI	และได้รับเงินเป็นจ�านวนรวม	50	ล้านเหรียญสหรัฐ	

(ประมาณ	 1,568	 ล้านบาท)	 โดยมีก�าไรจากการขายเงินลงทุน	

ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นจ�านวน	 363	 ล้านบาท	 และ	 225		

ล้านบาท	ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	ตามล�าดบั	

โดยภายหลังจากท�ารายการดังกล่าว	 บริษัทคงเหลือสัดส่วนการ

ลงทุนในบรษิทั	เหลก็แผ่นรดีเย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	35.19

	 	 ในปี	2556	กิจการทีค่วบคมุร่วมกันแห่งหนึง่ของบรษิทั

ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ	์

กลุ่มบริษัทได้รับรู้การตีราคาดังกล่าวในบัญชี	“เงินลงทุนในกิจการ

ท่ีควบคุมร่วมกัน”	 พร้อมส่วนเกินจากการตีราคาจ�านวน	 160		

ล้านบาท	 ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของและแสดงเป็นรายการ		

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นของ	บรษิทั	เหลก็แผ่นรดี

เย็นไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเดอืน	ตลุาคม	2556	ผูถื้อหุ้นมมีตอินุมตัิ

การลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว	เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม	

โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้น

ละ	4.5	บาท	ท�าให้ทุนจดทะเบยีนจากเดมิจ�านวน	10,703	ล้านบาท	

ลดเหลือทุนจดทะเบียนจ�านวน	4,816.3	ล้านบาท	โดยบริษัทยังคง

สัดส่วนความเป็นเจ้าของในสัดส่วนคงเดิมที่ร้อยละ	35.19	

	 	 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 	ณ 	วันที่	 31	

ธันวาคม	2556	และ	2555	และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�าหรับ

แต่ละปี	มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่เกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

2556 2555

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงกับกลุ่มบริษัท

ตามส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ

 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

20 ล้านบาท 21 ล้านบาท และ 

2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียที่มีใน

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันตามส่วนแบ่งในภาระผูกพันของกลุ่ม

บริษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทุน 12 ล้านบาท

0.18 ล้านเหรียญสหรัฐ

และ 86 ล้านเยนญี่ปุ่น

32 ล้านบาท

0.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

และ 142 ล้านเยนญี่ปุ่น

  -  จากสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 11 ล้านบาท 15 ล้านบาท

  -  จากสัญญาซื้อวัตถุดิบ 17 ล้านบาท 

 และ 11 ล้านเยนญี่ปุ่น

31 ล้านบาท 

 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

และ 0.75 ล้านเยนญี่ปุ่น

ในปี	 2556	ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า	 โดยมีสมมติฐานตามวิธีการ

มูลค่ายุติธรรมสุทธิจากต้นทุนในการจ�าหน่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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11
 

เง
ินล

งท
ุนร

ะย
ะย

าว
อ

ื่น

	
เง
ินล
งท
ุนร
ะย
ะย
าว
อื่น
	ณ
	ว
ันท
ี่	1
3	
ธัน
วา
คม
	2
55
6	
แล
ะ	
25
55
	แ
ละ
เง
ินป

ันผ
ลร
ับจ
าก
เง
ินล
งท
ุนส
�าห
รับ
แต
่ละ
ปี	
มีด
ังน
ี้

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

สัด
ส่ว

นค
วา

มเ
ป็น

เจ้
าข

อง
ทุน

ชำา
ระ

แล
้ว

รา
คา

ทุน
กา

รด
้อย

ค่า
รา

คา
ทุน

-ส
ุทธ

ิ
เง

ินป
ันผ

ลร
ับ

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

(ร
้อย

ละ
)

(พ
ันบ

าท
)

บร
ิษ

ัท 
เห

ล็ก
แผ

่นเ
คล

ือบ
ไท

ย

จำา
กัด

3.
70

3.
70

2,
20

6,
90

0
2,

20
6,

90
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

-
-

-
-

รว
ม

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

-
-

-
-

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ

สัด
ส่ว

นค
วา

มเ
ป็น

เจ
้าข

อง
ทุน

ชำา
ระ

แล
้ว

รา
คา

ทุน
กา

รด
้อย

ค่า
รา

คา
ทุน

-ส
ุทธ

ิ
เง

ินป
ันผ

ลร
ับ

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

25
56

25
55

(ร
้อย

ละ
)

(พ
ันบ

าท
)

บร
ิษ

ัท 
เห

ล็ก
แผ

่นเ
คล

ือบ
ไท

ย 

จำา
กัด

3.
70

3.
70

2,
20

6,
90

0
2,

20
6,

90
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

-
-

-
-

รว
ม

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

29
4,

00
0

-
-

-
-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



175รายงานประจำาปี 2556
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร

โรงงานและ

สำานักงาน

เครื่องจักร 

เครื่องมือ 

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง  

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

สำานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่

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

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

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

จำาหน่าย (643) (3,695) (330,747) (15,991) (8,736) - (359,812)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 

 1 มกราคม 2556 2,938,329 3,585,595 59,558,622 191,273  82,369 1,998,821 68,355,009

เพิ่มขึ้น - 127 92,118 18,234 14,643 580,750 705,872

โอน - 87,566 2,174,116 6,316 - (2,238,621) 29,377

จำาหน่าย - - (4,260) (5,729) (396) - (10,385)

ตีราคาใหม่ (51,106) (716,273) 566,098 - - - (201,281)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 ต่างประเทศ 89,141 36,528 2,345,980 - - 21,648 2,493,297

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,976,364 2,993,543 64,732,674 210,094 96,616 362,598 71,371,889

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



176 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม

ที่ดินและ

สว่นปรบัปรงุ

ที่ดิน

อาคาร

โรงงานและ

สำานักงาน

เครื่องจักร 

เครื่องมือ

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่อง

ตกแต่ง ติด

ตั้งและ

เครื่องใช้

สำานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

คา่เสือ่มราคาและขาดทนุจาก

การด้อยค่า

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 6,560 107,584 1,794,173 15,786 7,790 - 1,931,893

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

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

จำาหน่าย (643) (1,660) (37,902) (13,821) (8,211) - (62,237)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ

1 มกราคม 2556 691,271 2,350,551 13,236,538 154,381 60,913 - 16,493,654

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 6,054 115,582 2,250,348 16,503 8,915 - 2,397,402

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

ตีราคาเพิ่ม (3,045) 19,543 351,536 - - - 368,034

ตีราคาใหม่ (42,400) (634,677) 157,682 - - - (519,395)

จำาหน่าย - - (3,829) (5,605) (396) - (9,830)

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ - 2,293 215,188 - - - 217,481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 651,880 1,853,292 16,207,463 165,279 69,432 - 18,947,346

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



177รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม

ที่ดินและ

สว่นปรบัปรงุ

ที่ดิน

อาคาร

โรงงานและ

สำานักงาน

เครื่องจักร 

เครื่องมือ

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่อง

ตกแต่ง ติด

ตั้งและ

เครื่องใช้

สำานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

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

ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ

สัญญาเช่าซื้อ - - 19,407 116 14,669 - 34,192

 2,293,047 1,233,312 25,646,071 38,759 23,470 20,914,009 50,148,668

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 และ

   1 มกราคม 2556

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

ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 2,324,484 1,140,251 48,205,254 44,815 11,142 362,598 52,088,544

ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและ

สัญญาเช่าซื้อ - - 319,957 - 16,042 - 335,999

 2,324,484 1,140,251 48,525,211 44,815 27,184 362,598 52,424,543

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ	์ซึ่งได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ�านวนแล้ว	 แต่ยังคงใช้งาน

จนถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	729	ล้านบาท	(2555: 839 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จ�านวน	58	ล้านบาท	(2555: 52 ล้านบาท) มี

อัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ	4.8	ถึง	4.9	ต่อปี	(2555: 4.8 ถึง 4.9 ต่อปี)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



178 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

สว่นปรบัปรงุ

ที่ดิน

อาคาร

โรงงานและ

สำานักงาน

เครื่องจักร 

เครื่องมือ

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่อง

ตกแต่ง ติด

ตั้งและ

เครื่องใช้

สำานักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่

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

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

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

จำาหน่าย - - (18,378) (6,033) (4,747) - (29,158)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ  

   1 มกราคม 2556 1,056,133 2,955,455 25,227,267 159,926 60,310 166,709 29,625,800

เพิ่มขึ้น - - 62,065 16,192 10,067 14,784 103,108

โอน - 5,255 22,000 3,277 - (79,666) (49,134)

จำาหน่าย - - (819) (5,225) - - (6,044)

ตีราคาใหม่ (48,552) (716,858) 791,165 - - - 25,755

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,007,581 2,243,852 26,101,678 174,170 70,377 101,827 29,699,485

คา่เสือ่มราคาและขาดทนุจาก

การด้อยค่า

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 3,219 92,096 498,920 12,180 6,215 - 612,630

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

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

จำาหน่าย - - (6,581) (6,019) (4,747) - (17,347)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 

   1 มกราคม 2556 378,436 2,252,319 10,072,091 130,565 42,913 - 12,876,324

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 1,159 91,987 516,905 13,287 6,939 - 630,277

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่

ตีราคาเพิ่ม 63 17,672 322,242 - - - 339,977

ตีราคาใหม่ (40,746) (639,555) 326,801 - - - (353,500)

จำาหน่าย - - (462) (5,109) - - (5,571)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 338,912 1,722,423 11,237,577 138,743 49,852 - 13,487,507

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



179รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

ส่วนปรบัปรงุ

ที่ดิน

อาคาร

โรงงานและ

ส�านักงาน

เครื่องจักร	

เครื่องมือ

และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่อง

ตกแต่ง	ติด

ตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

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

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ

   1 มกราคม 2556

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 668,669 521,429 14,864,101 35,427 4,483 101,827 16,195,936

ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - - - - 16,042 - 16,042

 668,669 521,429 14,864,101 35,427 20,525 101,827 16,211,978

	 ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

อาคารและอุปกรณ์	 ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว		

แต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	มีจ�านวน	647		

ล้านบาท	(2555: 624 ล้านบาท)

	 ในเดือนตุลาคมปี	 2549	 สภาวิชาชีพบัญชีได้เคยออก

ประกาศฉบับที่	 25/2549	 อนุญาตให้กิจการที่ใช้วิธีตีราคาใหม่	

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุนโดยให้ใช้ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์แทนจ�านวนท่ีตีราคา

ใหม่	 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 16	 (ปรับปรุง	 2552)	 เร่ือง		

ท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ก�าหนดให้รับรู้ค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดขึ้น	

ในก�าไรหรือขาดทุน	 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2554		

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศให้กิจการสามารถใช้วิธีท่ีเคยถือ

ปฏิบัติก่อนหน้านี้ต่อไปได้อีกไม่เกิน	 5	ปี	 กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจท่ี

จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	ค่าเสื่อมราคาจะ

ค�านวณจากมูลค่าท่ีตีราคาใหม่	 ก�าไรสุทธิ	 และก�าไรต่อหุ้นของ	

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



180 รายงานประจำาปี 2556
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

ก�าไรส�าหรับปีลดลง	(พันบาท) 360,965 368,261 333,932 336,185

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท ต่อหุ้น) 0.012 0.019 0.011 0.018

กำาไรต่อหุ้นปรับลดลดลง (บาท ต่อหุ้น) 0.012 0.019 0.011 0.018

	 	 ในเดือนธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ	

ในการประเมนิราคาเพ่ือประเมนิราคาท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์ใหม่	

การประเมินราคาดังกล่าวได้แล้วเสร็จในระหว่างไตรมาสที่หน่ึง	

ของปี	2556	ทั้งนี้	การประเมินราคามีวิธีใน	การตีราคาใหม่ดังนี้

	 	 1)	 วิธีการเปรียบเทียบยอดขาย	 ซึ่งพิจารณาจาก	

ยอดขายล่าสุดและรายการของสินทรัพย์ที่เทียบเคียงกันได้ส�าหรับ

	 	 	 -		 ที่ดิน

	 	 2)	 วิธีราคาทุน	 ซึ่งพิจารณาจากต้นทุนท่ีผลิตขึ้น	

หรือเปลี่ยนแทนสินทรัพย์หักการเสื่อมสภาพทางกายภาพและ		

การใช้งานและการเส่ือมสภาพทางเศรษฐกิจและ/หรือการท�างาน

ส�าหรับ

	 	 	 -		 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

	 	 	 -		 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	และ

	 	 	 -	 เครื่องจักรและอุปกรณ์

	 	 ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เป็น	 จ�านวนเงิน	 12.7	 ล้านบาท	

(2555:ไม่ม)ี	และกลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทนุจากการด้อยค่าเป็น

จ�านวน	1.7	ล้านบาท	(2555: 2.1 ล้านบาท)

	 	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทได้จดจ�านอง/

จ�าน�าสินทรัพย์จ�านวนประมาณ	51,412	ล้านบาท	(2555:50,901 

ล้านบาท)	 บริษัท	 16,051	 ล้านบาท (2555:16,169 ล้านบาท)		

เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 เงินกู้ยืมระยะสั้นและ	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 หนังสือค�้าประกันเพ่ือค�้า

ประกันไฟฟ้า	จัดตั้งท�าเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า	ตามที่อธิบาย

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	14

	 	 ในปี	2556	ผูบ้รหิารทดสอบการด้อยค่าของท่ีดนิ	อาคาร

และอุปกรณ์ของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่ามูลค่าของบริษัทย่อยดังกล่าวครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่า	

จะได้รับคืนซึ่งก�าหนดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุน	

ในการขาย

13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ หนี้สิน

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

รวม 1,662,963 8,658 (2,924,427) (3,199,689)

การหักกลบรายการของภาษี	 (1,659,694) (8,535) 1,659,694 8,535

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,269 123 (1,264,733) (3,191,154)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ หนี้สิน

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - (1,185,703) (1,177,847)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	มีดังนี้

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	

มกราคม

2556

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจาก

อัตรา

แลกเปลี่ยน

ณ	วันที่	31	

ธันวาคม

2556

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ	 444 - - - 444

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 201 - - 201

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 9 721 - - 730

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8,205 890 - - 9,095

ค่าเผื่อส่วนทุนภายใต้กฎหมาย

	ของประเทศอังกฤษ - 1,547,658 - 104,835 1,652,493

รวม 8,658 1,549,470 - 104,835 1,662,963

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (91) (58) - - (149)

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (3,181,802) 378,221 8,742 (112,661) (2,907,500)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14,874) - - - (14,874)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,922) 1,018 - - (1,904)

รวม (3,199,689) 379,181 8,742 (112,661) (2,924,427)

	 	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�าหรับค่าเผื่อส่วนทุน	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ	Capital	Allowance	Act	 2001	ภายใต้กฏหมายของสหราชอาณาจักร	 เป็นจ�านวน	

ไม่เกินหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มีอยู่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	

มกราคม	

2555

ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างจาก

อัตรา

แลกเปลี่ยน

ณ	วันที่	31	

ธันวาคม

2555

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ	 - 444 - - 444

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 39 (30) - - 9

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,531 674 - - 8,205

รวม 7,570 1,088 - - 8,658

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (95) 5 - - (90)

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (3,925,772) 590,789 74,595 78,586 (3,181,802)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14,874) - - - (14,874)

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน (3,577) 655 - - (2,922)

รวม (3,944,318) 591,449 74,595 78,586 (3,199,688)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	

มกราคม

2556

ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	

ธันวาคม

2556

(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (1,162,973) 547 (8,403) (1,170,829)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14,874) - - (14,874)

รวม (1,177,847) 547 (8,403) (1,185,703)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บันทึกเป็น	(รายจ่าย)	/	รายได้ใน

ณ	วันที่	1	

มกราคม	

2555

ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	

ธันวาคม

2555

(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (1,230,210) - 67,237 (1,162,973)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (14,874) - - (14,874)

รวม (1,245,084) - 67,237 (1,177,847)

	 	 สินทรัพย์	 (หนี้สิน)	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม		

มีรายละเอียดดังนี้	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้

	-	ผลแตกต่างชั่วคราว 419,308 490,480 364,930 438,120

	-	ยอดขาดทุนยกไป 4,700,335 4,919,472 1,211,977 1,177,888

หนี้สินภาษีเงินได้

	-	ผลแตกต่างชั่วคราว (9,968) (17,641) (9,968) (17,641)

สุทธิ 5,109,675 5,392,311 1,566,939 1,598,367

	 	 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น	กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการ	

ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเน่ืองจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี

-	ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 281,231 - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-	ส่วนที่มีหลักประกัน 21,607,371 25,308,703 11,693,814 16,122,283

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี

-	ส่วนที่มีหลักประกัน 1,924,004 4,563,773 1,811,783 2,207,073

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 49,845 46,848 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปี

	

	 6,896 4,966 5,212 3,963

รวม  23,869,347 29,924,290 13,510,809 18,333,319

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-	ส่วนที่มีหลักประกัน 27,879,311 20,424,804 12,057,875 8,065,068

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 18 149 1,317,709 149 1,317,709

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 161,063 210,908 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 	 6,242 3,407 4,314 2,655

รวม   28,046,765 21,956,828 12,062,338 9,385,432

รวมหนี้สิน  51,916,112 51,881,118 25,573,147 27,718,751

	 	 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	 แสดงตามระยะเวลา	

ครบก�าหนดการจ่ายช�าระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี	 23,812,605 29,872,476 13,505,597 18,329,356

ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปี	แต่ไม่เกินห้าปี 18,766,351 20,501,253 8,303,259 8,854,271

ครบก�าหนดหลังจากห้าปี 9,113,109 1,241,260 3,754,766 528,506

รวม 51,692,065 51,614,989 25,563,622 27,712,133

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนท่ีมีหลักประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 51,411,732 50,901,491 16,050,520 16,169,419

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการ

	ที่ควบคุมร่วมกัน 24,527,929 24,517,194 27,481,792 23,801,276

สินค้าคงเหลือ 12,454,903 14,181,237 8,978,731 10,472,735

รวม 88,394,564 89,599,922 52,511,043 50,443,430

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

14.1 วงเงินกู้สำาหรับบริษัท จำานวน 23,900 ล้านบาท สัญญาลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก / เงื่อนไขอื่น

ผู้ให้กู้ยืม		 ธนาคารพาณิชย์	3	แห่ง

เงินกู้	ก		วงเงิน	6,200	ล้านบาท

	 เงินกู้ยืมสกุลบาท	 ส่วนหน่ึงใช้ในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก

และต้นทุนในการจัดการบริษัท	 และวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนทั่วไป	

	 อตัราดอกเบีย้องิกับ	MLR	และเงนิกู้มอีายุ	7	ปี	แต่ได้รบัการขยาย

ระยะเวลาไปอีก	3	ปี

	 จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	เดือน	นับจากเดือนหลังจากเบิกเงิน

กู้ครั้งแรก	(วันที่	23	มีนาคม	2554)

เงินกู้	ข		วงเงิน	5,700	ล้านบาท

	 เงินกู้ยืมสกุลบาท	 เพ่ือการช�าระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคาร

พาณิชย์หลายแห่ง	

	 อตัราดอกเบีย้องิกับ	MLR	และเงนิกู้มอีายุ	7	ปี	แต่ได้รบัการขยาย

ระยะเวลาไปอีก	2	ปี

	 จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	3	เดือน	นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้

ครั้งแรก	(วันที่	16	มีนาคม	2554)	

เงินกู้	ค		วงเงิน	12,000	ล้านบาท	

	 เงนิกู้ยืมเพ่ือการช�าระคนืเงินกูยื้มเดมิของธนาคารพาณิชย์หลาย

แห่ง	วัตถุประสงค์เพื่อใช้การด�าเนินงานทั่วไปของบริษัท	(เงินกู้

ยืมระยะสั้นสูงสุด	2,000	ล้านบาท)	

	 อัตราดอกเบี้ยค�านวณจากอัตราขั้นต�่าของ	MLR	หรืออัตราใน

ตลาดเงินบวกส่วนเพิ่ม

ข้อตกลงหลัก

1)	 ต้องด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ	(รวม)	ไม่เกิน	2:1	ส�าหรบั	ป	ี2554	

และ	2555	(1.5:1	ส�าหรับปีต่อไป)

2)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ีอย่างน้อย	

1.2:1	โดยค�านวณทุกไตรมาส	ตัง้แต่	31	ธันวาคม	2554	เป็นต้นไป

3)	 การจ�าหน่ายสินทรัพย์	ควบรวมและซื้อกิจการอื่น	และการจ่าย

เงินปันผล

เงื่อนไขอื่น

	ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ที่ก�าหนดตามสัญญา

	การรกัษาโครงสร้างส่วนของผูถื้อหุ้น	และคงสภาพเป็นบรษิทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น

	หนังสือค�้าประกันเงินกู้โดย	บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 ยูเค	

จ�ากัด	ตามสัญญาเงินกู้	 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมในไตรมาสท่ีสามปี	

2556	การค�า้ประกันได้ขยายให้รวมถึงภาระหนีท่ี้เกิดข้ึนทัง้หมด

ของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

14.2 วงเงินกู้สำาหรับบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด จำานวน 790 ล้านเหรียญสหรัฐ

เงินกู้ยืมที่ได้รับ ข้อตกลงหลัก

ผู้ให้กู้ยืม	ธนาคารพาณิชย์	3	แห่ง

เงินกู้	ก	วงเงิน	250	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 เงนิกู้ยืมสกุลเหรยีญสหรฐั	เพ่ือใช้ในการซือ้โรงงานถลงุเหลก็และ

ลงทุนใน	Redcar	Bulk	Terminal	Limited

	 ช�าระคืนภายใน	 5	ปี	 ถึง	 7	ปี	 แต่ได้รับการขยายระยะเวลาไป

อีก	2	ปี	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	เดือน	นับจากเดือนหลังจาก	

เบิกเงินกู้ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)

เงินกู้	ข	วงเงิน	150	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	 เพ่ือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและต้นทุน

เริ่มแรก

	 ช�าระคืนภายใน	 7	ปี	 แต่ได้รับการขยายระยะเวลาไปอีก	 2	ปี	

จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	 เดือนนับจากเดือนหลังจากเบิกเงิน

กู้	ก	ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)

เงินกู้	ค	วงเงิน	90	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 เงินกู้ยืมสกุลเหรียญสหรัฐ	เพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

	 ช�าระคืนภายใน	7	ปี	ส�าหรับ	ค.1	และ	4	ปี	ส�าหรับ	ค.2	แต่ได้รับ

การขยายระยะเวลาไปอีก	2	ปี	จ่ายคืนเงินต้นครั้งแรก	27	เดือน

นับจากเดือนหลังจากเบิกเงินกู้	ก	ครั้งแรก	(24	มีนาคม	2554)

	 ต่อมาได้รบัการขยายเวลาวันจ่ายคนืเงนิต้นครัง้แรกทัง้ของ

เงินกู้	ก	เงินกู้	ข	และเงินกู้	ค	ออกไปเป็นเดือนธันวาคม	2557

เงินกู้ยืมหมุนเวียน	1	วงเงิน	200	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 เงินกู้ยืมหมุนเวียนได้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรกให้กับ

การซ้ือโรงงานถลุงเหล็ก	 เลตเตอร์ออฟเครดิตของรายจ่ายฝ่าย

ทุน	ต้นทุนเริ่มแรก	และวัตถุประสงค์ในการบริหารงานทั่วไป

	 จ่ายช�าระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�าระดอกเบี้ย

ข้อตกลงหลัก

1)	 ต้องด�ารงอตัราส่วนเงนิกู้ยืมระยะยาวต่อก�าไรก่อนดอกเบีย้และ

ภาษีเงินได้	(รวม)	ไม่เกิน	2.5:1	ส�าหรับปี	2556	(2.0:1	ส�าหรับ	

ปีต่อไป)

2)	 ต้องด�ารงอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี	้อย่างน้อย	1.2:1	

(ส�าหรบังวด	27	 เดอืน	หลงัจากเบกิวงเงนิกู้	ก	ครัง้แรกจนถึงวัน	

ครบก�าหนด	ส�าหรบั	เงนิกู้	ก)

3)	 ต้องด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน.	

อย่างน้อย	1:1	ตัง้แต่วันที	่31	ธันวาคม	2554	เป็นต้นไป

4)	 การก�าหนดให้ผูใ้ห้กู้ยืมต้องให้ความเหน็ชอบในการขอนญุาตใน

กรณีมกีารควบรวมกิจการ	การซือ้กิจการและการเปลีย่นแปลงใน

โครงสร้างการซื้อหุ้น

5)	 ค่าธรรมเนียมภาระผกูพันเงนิกู้	ค่าธรรมเนียมยกเลกิวงเงนิและ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	เป็นไปตามที่ก�าหนด

6)	 วงเงินทั้งหมดค�้าประกันโดยบริษัท

7)	 เฉพาะเงนิกู้ยืมหมนุเวียนทีไ่ด้รบัมาเพ่ิมเตมิในปี	2555	จ�านวนเงนิ		

100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ค�้าประกันโดยกรรมการผู้จัดการใหญ	่

ของบรษิทั

8)	 เงื่อนไขภายหลังของการแก้ไขสัญญากู้ยืมนี้คือการด�าเนินการ	

ตามแผนการจดัการสภาพคล่องส่วนเพ่ิมภายในวันที	่30	มถุินายน	

2555	และบรษิทัลงทนุเพ่ิมในบรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดัสตร	ี ยูเค	

จ�ากัด	จ�านวนไม่น้อยกว่า	 250	 ล้านเหรยีญสหรฐั	ภายในวันท่ี		

31	กรกฎาคม	2555

เงินกู้ยืมหมุนเวียน	2	วงเงิน	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพื่อการบริหารงานทั่วไป

	 จ่ายช�าระเงินกู้เมื่อสิ้นสุดงวดการจ่ายช�าระดอกเบี้ย

	 เงินกู้ยืมหมุนเวียนนี้มีอายุวงเงิน	6	เดือน	นับจากเบิกเงินกู้ครั้ง

แรก	 (30	 เมษายน	2555)	ต่อมาภายหลังได้รับการขยายระยะ

เวลาต่อไปอีกจนถึงวันที่	30	กันยายน	2558

	 อัตราดอกเบีย้ของเงนิกู้ยืมทัง้หมด	คอือตัราดอกเบีย้	LIBOR	

บวกส่วนเพิ่ม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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14.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท

	 บริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร

เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ส�าหรบัเงนิต้น	จ�านวนเงนิ	

5,547	ล้านบาท	ภายใต้สญัญาน้ี	บรษิทัมภีาระทีจ่ะต้องแลกเปลีย่น

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจาก	อัตราลอยตัว	MLR	เป็นอัตราคงที่

ร ้อยละ	 7.835	 ถึงร้อยละ	 7.9	 สัญญาน้ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่		

30	มิถุนายน	2554	ถึง	31	มีนาคม	2557

14.4 เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท

	 นอกเหนอืจากเงนิกู้ยืมข้างต้น	กลุม่บรษิทัมหีน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกันดังนี้

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท

ค�า้ประกันโดยการจ�าน�าวัตถุดบิและสนิค้าส�าเรจ็รปูทีเ่ป็นกรรมสทิธ์ิ

ของบริษัทและส�าหรับธนาคารท่ีให้กู้ยืมท้ังประเภทระยะส้ันและ

ระยะยาวจะมหีลกัประกันเพ่ิมด้วยการ	จดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกู

สร้าง	เครื่องจักร	และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย

สินทรัพย์ของบริษัท	ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม	บริษัทต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้	 เช่น	 การด�ารง

อัตราส่วนทางการเงิน	

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อม	สิ่งปลูกสร้าง	

ที่มีอยู่แล้วและ/หรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย	 เงินเบิก

เกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นของ	 บริษัท	 เวสท์โคสท์		

เอน็จเินยีริง่	จ�ากัด	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยค�า้ประกันโดยการจ�านองทีด่นิ

พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ	การโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกัน

ภัยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว

	 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกัน	

โดยการจดจ�านอง/จ�าน�า	 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 เครื่องจักร		

และการโอนสทิธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรพัย์สนิทีใ่ช้เป็น

หลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้	 และส�าหรับธนาคารที่ให้กู้ยืมท้ังประเภท

ระยะสัน้และระยะยาวยังมหีลกัประกันเพ่ิมในการจ�าน�าวัตถุดบิและ

สินค้าส�าเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทด้วย	ภายใต้สัญญาเงินกู้

ยืมนีบ้รษิทัต้องปฏบิติัตามเงือ่นไขบางประการตามท่ีระบใุนสญัญา

เงินกู้	 เช่น	 การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 การด�ารงสัดส่วนการ	

ถือหุ้นของบริษัทในบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	และบริษัท	เวสท์

โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัดตามอัตราท่ีระบุในสัญญา	 การจ�ากัด

จ�านวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี	การห้ามบริษัท

น�าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยท่ีถืออยู่เป็นเงินลงทุนไปจ�าน�าหรือก่อ

ให้เกิดภาระผูกพันใดๆ	 เป็นต้น	ต่อมาในระหว่างไตรมาสท่ีสามปี	

2556	 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	 ได้จ่าย

ช�าระครบจ�านวนแล้ว	บริษัทจึงไม่ต้องด�ารงการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ที่ระบุในสัญญาต่อไป	อย่างไรก็ตาม	บริษัท	ท่าเรือประจวบ	จ�ากัด	

อยู่ระหว่างด�าเนินการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้าประกัน

กับทางธนาคาร

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่ง	

ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงินรวม	354	ล้านบาท	และบริษัทมีวงเงิน

สินเชื่อซึ่งยังมิได ้เบิกใช้เป ็นจ�านวนเงินรวม	 201	 ล้านบาท		

(31 ธันวาคม 2555: ส�าหรับกลุ่มบริษัทมี 294	ล้านบาท และ  

40 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ส�าหรับบริษัทมี 38 ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทและบริษัทสหวิริยาสตีล

อินดัสตรี	 ยูเค	 จ�ากัด	 ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน	 และ

บริษัทไม่ได้จ่ายเงินต้นท่ีถึงก�าหนดช�าระจ�านวน	 136	 ล้านบาท		

ที่ก�าหนดไว ้ กับสถาบันการเงินผู ้ ให ้สินเชื่อ	 อย ่างไรก็ตาม		

การผิดเงื่อนไขได้รับการผ่อนผันให้กับบริษัทและ	บริษัท	สหวิริยา

สตลีอนิดสัตร	ียูเค	จ�ากัด	ส�าหรบัการไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไข

ในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว

	 นอกจากนี้	 ในระหว่างปี	 2555	บริษัทและบริษัทสหวิริยา

สตลีอนิดสัตร	ียูเค	จ�ากัด	จ�าต้องใช้เงนิทนุหมนุเวียนเพ่ิมข้ึนเพ่ือการ

ด�าเนินงานโรงงาน	SSI	 Teesside	ประกอบกับสภาพคล่องของ

บริษัทต�่ากว่าที่คาดการณ์อันเป็นผลสืบเน่ืองจากสภาวะตลาดค้า

เหล็กซบเซาในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2554	ซึ่งเป็นผลมาจากมหา

อุทกภัยในประเทศไทย	อีกทั้งมีธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนแจ้ง

ความประสงค์ลดหรือถอนวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะส้ันและราคา

ตลาดเหล็กของโลกผันผวนเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	 เพื่อให้บริษัทด�ารง

รกัษาสภาพคล่องไว้และเป็นการปฏบิตัติามค�าเสนอของธนาคารผู้

ให ้เงินกู ้ระยะยาว	 บริษัทจึงด�าเนินการชี้แจงและเจรจากับ	

กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมหมุนเวียนเพ่ือขอด�ารงวงเงินกู้ยืมและ

ผ่อนผันระยะเวลาช�าระเงินกู้ยืมหมุนเวียน	

	 ในปี	 2556	บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเก่ียวกับการปรับปรุง

ระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้ของบริษัทกับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืม	

ระยะส้ันและธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทุกรายจ�านวน	8	 ราย		

โดยธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมทุกราย	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

ระหว่างเจ้าหนี	้(Intercreditor	Memorandum	of	Understanding)	

กับบริษัท	 และธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทจ�านวน		

5	 ราย	 ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู	้

(Loan	Rescheduling	Agreement)	 เรียบร้อยแล้ว	 สาระส�าคัญ	

ของการปรับปรุงระยะเวลาการช�าระคืนเงินกู้มีดังนี้

	 ธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน	5	ราย	คิดเป็นมูลหนี้

รวมประมาณ	4,486.4	ล้านบาท	ตกลงที่จะเปลี่ยนสถานะวงเงินกู้

จากเงนิกู้ยืมเพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียน	เป็นเงนิกู้ยืมระยะยาวอายุ	

3	 ปี	 แบบทยอยช�าระคืนเงินต้น	 โดยจะช�าระเป็นรายไตรมาส		

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	 2556	 และส้ินสุดเดือนธันวาคม	 2558		

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ในจ�านวนธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น	 5	 รายนี้	 มี	 2	 ราย	ซึ่งได้

ด�าเนินการทางกฎหมายกับบริษัท	 (ดังที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ	32)	ได้ถอนฟ้องแล้ว

	 ธนาคารผูใ้ห้เงนิกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	3	ราย	คดิเป็นมลูหนี้

รวมประมาณ	10,214.8	ล้านบาท	ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการ

ช�าระคนืหนีเ้งนิกูยื้มระยะยาวออกไป	โดยมลูหนีส่้วนท่ีหนึง่ประมาณ	

6,105.6	ล้านบาท	ขยายระยะเวลาการช�าระคืนจากเดิมสิ้นสุดใน

เดือนมีนาคม	2561	เป็นเดือนมีนาคม	2564	และมูลหนี้ส่วนที่สอง

ประมาณ	4,109.2	ล้านบาท	ขยายระยะเวลาการช�าระคืนจากเดิม

สิ้นสุดในเดือนมีนาคม	 2561	 เป็นเดือนมีนาคม	 2563	 ต่อมา	

ในระหว่างไตรมาสที่สามปี	2556	บริษัทได้ลงนามในสัญญาแก้ไข

สัญญาเงินกู้กับธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวทั้ง	3	รายแล้ว	

	 ในเดือนพฤศจิกายน	2556	กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ยืมแก่

บริษัท	สหวิริยาสตีลอันดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ได้ให้ความยินยอมในการ

ปรับปรุงตารางการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	 โดยออกเป็นบันทึก	

เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

	 ขยายระยะเวลาวันจ่ายคืนเงินต้นครั้งแรกจากเดือน

พฤศจิกายน	2556	ออกไปเป็นเดือนธันวาคม	2557

	 ได้รบัการปรบัปรงุตารางการจ่ายช�าระ	ท�าให้เงนิกูยื้มระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีจ�านวน	

2,167	ล้านบาท	เปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

	 ขยายระยะเวลาวันจ่ายคืนเงินต้นครั้งสุดท้ายไปอีก	 2	ปี	

จากเดิมอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม	2558	ถึง	2561	เป็นเดือน

มีนาคม	2560	ถึง	2563	

รายการเคลือ่นไหวของเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ	มดีงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	มกราคม 24,988,577 21,048,058 10,272,141 10,779,593

เงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งได้รับการ

ปรับปรุงตารางจ่ายช�าระใหม่ 4,486,370 - 4,486,370 -

กู้ยืมเพิ่ม 156,806 4,980,387 - -

จ่ายช�าระคืน (964,170) (688,301) (905,734) (546,972)

ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน 77,703 57,280 16,882 39,520

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,058,028 (408,847) - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 29,803,314 24,988,577 13,869,659 10,272,141

	 วันที่	13	กุมภาพันธ์	2557	บริษัทได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	โดยมี

ผลบังคับใช้อย่างน้อยใน	12	เดือน	นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน	โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดทั่วไปของงบการเงิน	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

	 กลุ่มบริษัทมีเครื่องจักร	อุปกรณ์และยานพาหนะ	ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีราย

ละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม 

2556 2555

มูลค่าอนาคต	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 68,282 11,541 56,741 66,750 14,936 51,814

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปี 178,834 11,529 167,305 236,717 22,402 214,315

รวม 247,116 23,070 224,046 303,467 37,338 266,129

งบการเงินเฉพาะกิจ 

2556 2555

มูลค่าอนาคต	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน	

ของจ�านวนเงิน	

ขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

(พันบาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5,637 425 5,212 4,282 319 3,963

ครบก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี

แต่ไม่เกินห้าปี 4,629 315 4,314 2,888 233 2,655

รวม 10,266 740 9,526 7,170 552 6,618

	 กลุ ่มบริษัทได้ท�าสัญญาขาย	 และเช่ากลับคืนส�าหรับ

เครื่องจักรและอุปกรณ์กับบริษัทแห่งหน่ึงในปี	 2555	 โดยสัญญา

เช่ามีระยะเวลา	 5	ปี	 ทั้งน้ีบริษัทได้วางเงินมัดจ�าแก่ผู้ให้เช่าเป็น

จ�านวนเงิน	41.4	ล้านบาท	เงินมัดจ�าดังกล่าวถูกแสดงสุทธิจากหนี้

สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน	

	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ		

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวนเงิน	267.2	ล้านบาท	และมีส่วน

เกินจากการขายท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	 19.4		

ล้านบาท	ส่วนเกินจ�านวนนี้บันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี	ซึ่งแสดง

สุทธิภายใต้ที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 และบันทึกรายการตัด

จ�าหน่ายส่วนเกินดังกล่าวจากค่าเส่ือมราคาของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตรา	ได้ดังนี้	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 25,921,668 28,114,698 25,573,147 27,718,751

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 25,994,444 23,766,420 - -

รวม 51,916,112 51,881,118 25,573,147 27,718,751

15 เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 3,586,261 2,088,064 3,178,138 2,122,999

กิจการอื่นๆ	(รวมเจ้าหนี้ตาม

	สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญา

	ซื้อขายและการส่งมอบ

	กรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร	

จ�านวน	2,559	ล้านบาท	ใน	ปี	2556) 	 9,027,989 9,749,637 5,664,494 7,365,741

รวม  12,614,250 11,837,701 8,842,632 9,488,740

	 ยอดเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 417,518 553,491 472,750 528,553

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 8,913,247 8,948,881 8,306,010 8,948,881

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 3,105,955 2,324,425 406 402

สกุลเงินยูโร 174,305 10,815 60,270 10,815

อื่นๆ 3,225 89 3,196 89

รวม 12,614,250 11,837,701 8,842,632 9,488,740

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบ

กรรมสทิธสินิค้าและการบรหิาร (Collateral Management Agreement)

	 บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้สนิค้าคงเหลอืภายใต้สญัญาซือ้ขาย

และการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหารกับบริษัทแห่งหนึ่ง	

ซึ่งเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ	ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัท

จะต้องช�าระเงินมัดจ�าบางส่วน	และจะช�าระเงินเต็มจ�านวนเมื่อมี

การเบิกสินค้าจากบริษัทตัวแทน	บริษัทยังคงเหลือความเส่ียงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส�าคัญเก่ียวกับสินค้าท่ี

อยู ่ภายใต้สัญญาดังกล่าว	 สินค ้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา		

บรหิารจดัการ	ภายใต้การดแูลของบรษิทัตวัแทนทีไ่ด้รบัมอบหมาย

หน้าท่ีจากบริษัทผู้ขาย	 บริษัทบันทึกรายการซื้อในบัญชีสินค้าคง

เหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและ

การบรหิาร	และเจ้าหนีก้ารค้าภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ

กรรมสิทธิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน	

บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าโดยรวมมูลค่าของดอกเบี้ย	 ค่าใช้จ่าย

บรหิารจดัการและต้นทนุสนิค้าทีแ่ปรผนัไปตามการเคลือ่นไหวของ

ราคาตลาด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ต้นทุนทางการเงินจากการ

ใช้วงเงินดังกล่าวมีจ�านวน	36.8	ล้านบาท	(2555:ไม่มี)	

16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,902,741 3,613,917 111,753 89,860

เจ้าหนี้อื่น 1,525,934 76,821 1,517,770 68,843

เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า 63,186 2,166,505 15,084 669,127

ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย 70,540 136,510 70,348 136,477

อื่นๆ 1,080,468 68,939 60,597 44,249

รวม 5,642,869 6,062,692 1,775,552 1,008,556

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

เงินชดเชยตามกฎหมาย 140,715 128,243 100,728 92,991

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 20,933 20,863 14,997 14,642

รวม 161,648 149,106 115,725 107,633

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

เงินชดเชยตามกฎหมาย 16,757 15,198 12,022 11,124

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,752 2,948 1,853 1,774

รวม 19,509 18,146 13,875 12,898

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 เงินชดเชยตามกฎหมาย

	 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 2541	

ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

	 การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์ส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	แสดงดงัตารางได้ดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	

ณ	วันที่	1	มกราคม 149,106 133,328 	107,633	 95,470

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (6,967) (2,368) (5,783) (735)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 19,509 18,146 	13,875 12,898

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 161,648 149,106 115,725 107,633

	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 14,306 13,450 10,067 9,469

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 5,203 4,696 3,808 3,429

รวม 19,509 18,146 13,875 12,898

	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนขาย 11,441 10,666 7,099 6,607

ค่าใช้จ่ายในการขาย 679 624 637 586

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,389 6,856 6,139 5,705

รวม 19,509 18,146 13,875 12,898

	 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.5 3.5 3.5 3.5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.5	-	6.5 5.5	-	6.5 5.5 5.5

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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18 หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพ

	 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิและสิทธิแปลงสภาพส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่

1	มกราคม	

2556

ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ

ตัดจ�าหน่าย

ส�าหรับปี

ใช้สิทธิ	

แปลงสภาพ

ซื้อคืน

และยกเลิก

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	

2556

(พันบาท)

ส่วนของหุ้นกู้

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

-	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล

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

-	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	(เลขที่	1/2555) 5,405 - - - (5,126) 279

1,497,405 - - - (1,497,126) 279

หัก	ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ (179,318) - - - 179,293 (25)

หัก	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (378) - 1 - 272 (105)

สุทธิ 1,317,709 - 1 - (1,317,561) 149

ส่วนของสิทธิแปลงสภาพ 179,318 - - - (179,293) 25

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่

1	มกราคม	

2555

ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ

ตัดจ�าหน่าย

ส�าหรับปี

ใช้สิทธิ	

แปลงสภาพ

ซื้อคืน

และยกเลิก

ณ	วันที่

31	ธันวาคม	

2555

(พันบาท)

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ

-	บริษัท	สหวิริยา	อินเตอร์	สตีล

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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	 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันท่ี	 22	 กันยายน	 2554		

ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	จ�านวนไม่เกิน	 2,250		

ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดมิของบรษัิท

	 -	 เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ�านวนเงินไม่เกิน	 1,650	

ล้านบาท	ในอตัราจดัสรร	1,000	หุน้เดมิต่อ	1	หุน้กู้แปลงสภาพ	เศษ

ของหุ้นกู้แปลงสภาพปัดขึ้นเป็น	1	หน่วย	

	 หุ้นกู้แปลงสภาพมี 

	 -	 มลูค่าทีต่ราไว้และราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000	บาท	

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

ทกุๆ	6	เดอืน)	ใช้สทิธิแปลงสภาพได้ทกุไตรมาสโดยมรีะยะเวลาการ

ใช้สิทธิจากวันที่	30	ธันวาคม	2554	ถึง	3	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ	(โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในวันที	่26	เมษายน	

2555	 ได้มีมติให้เลื่อนการใช้สิทธิครั้งแรกจากวันที่	 30	 ธันวาคม	

2554	เป็น	30	มิถุนายน	2555)

	 -	 ราคาแปลงสภาพไม่ต�า่กว่าราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้

หนักของหุ้นสามัญของบริษัท	ณ	ช่วงเสนอขายบวกด้วยส่วนเพ่ิม

ร้อยละ	 10	 โดยอาจปรับเพ่ิมขึ้นลดลงตามอัตราและวิธีที่ก�าหนด	

ในข้อก�าหนดสิทธิ

	 -	 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหุ้นสามัญแทนการ

ช�าระด้วยเงินสด	 ผู ้ ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพจะต้องแปลงสภาพ	

ที่ราคาแปลงสภาพ	ณ	 วันครบก�าหนดอายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพ		

หาก	ณ	วันครบก�าหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทมีราคา

เกินกว่าร้อยละ	110	ของราคาแปลงสภาพ

	 -	 ราคาแปลงสภาพอยู่ที่	1	บาทต่อหุ้น	

	 ถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะเสนอ

ขายต่อผู้ลงทุนอื่น	โดย

	 -	 อายุหุ้นกู้	(ไม่เกิน	5	ปี)	อัตราดอกเบี้ย	(ไม่เกินร้อยละ	

5	ต่อปี)	ทั้งนี้	มูลค่าที่ตราไว้	ราคาเสนอขายและราคาแปลงสภาพ	

และระยะเวลาการใช้สิทธิจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

	 เมือ่วันที	่23	พฤษภาคม	2555	บรษิทัออกและเสนอขายหุน้

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

หุ้นเดิมของบริษัทเป็นจ�านวนเงินรวม	1,650	ล้านบาท	และเมื่อวัน

ที่	5	มิถุนายน	2555	บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	

(เลขท่ี	 2/2555	ครบก�าหนดในปี	 2560)	 ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ

เจาะจง	ทัง้นีบ้รษิทัได้ด�าเนนิการน�าเงินจ�านวนรวม	2,250	ล้านบาท	

ทีไ่ด้รบัจาการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไปลงทนุเพ่ิมเติมในการ

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	สหวิริยาสตีลอันดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	

	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2555	 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่	

1/2555	 จ�านวนสองรายได้แจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิแปลง

สภาพเป็นจ�านวนรวม	152,595	หน่วย	เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	152.60	

ล้านบาท	โดยต่อมาได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

แล้วในเดือนกรกฎาคม	 2555	 และบริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิม	

ของทนุช�าระแล้วดงักล่าวกับกระทรวงพาณชิย์เมือ่วันท่ี	4	กรกฎาคม	

2555

	 ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นเมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2555		

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ	ต่อมา

ภายหลังเมื่อวันท่ี	 24	 ธันวาคม	2555	บริษัทได้ท�าการซื้อคืนและ

ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจาก	Vanomet	AG	ซึ่งเป็น	บริษัทย่อยของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน	600,000	หน่วย	ที่ราคา	835.94	บาทต่อ

หน่วย	 เป็นจ�านวนเงิน	 501.6	 ล้านบาท	ก�าไรจากการซื้อคืนและ

ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ	 (เท่ากับผลต่างระหว่างราคาซื้อคืนกับ

มูลค่าคงเหลือ)	 เป็นจ�านวนเงิน	 98.1	 ล้านบาท	 ได้ถูกแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นทุนท่ีได้รับ	

จากผู้ถือหุ้น

	 เมื่อวันที่	 18	กรกฏาคม	2556	บริษัทได้ท�าการซื้อคืนและ

ยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพจาก	บรษิทั	สหวิรยิา	อนิเตอร์	สตลี	โฮลดิง้ส์	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน	1,492,000	หน่วย	ในราคา

ซื้อคืนสุทธิ	820	บาทต่อหน่วย	เป็นจ�านวนเงิน	1,223.5	ล้านบาท	

ก�าไรจากการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ	 (เท่ากับผลต่าง

ระหว่างราคาซื้อคืนกับมูลค่าคงเหลือ)	 เป็นจ�านวนเงิน	 268.1		

ล้านบาท	 ได้ถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น

เสมือนเป็นทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

	 ต่อมาเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2556	วันที่	6	กันยายน	2556	

วันที่	4	ตุลาคม	2556	และวันที่	21	ตุลาคม	2556	บริษัทได้ท�าการ

ซือ้คนืและยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพจากผูถื้อหุ้นรายย่อย	จ�านวนรวม	

5,126	หน่วย	ในราคาซื้อคืน	1,000	บาทต่อหน่วย	เป็นจ�านวนเงิน

ทั้งส้ิน	 5.1	 ล้านบาท	 ซึ่งไม่มีก�าไร(ขาดทุน)จากการซื้อคืนและ	

ยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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19 ทุนเรือนหุ้น

2556 2555

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น	/	พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ	วันที่	1	มกราคม

-	หุ้นสามัญ 1 39,867,779 39,867,779 20,434,108 20,434,108

ลดทุน 1 - - (2,250,000) (2,250,000)

ออกหุ้นใหม่ 1 - - 21,683,671 21,683,671

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 39,867,779 39,867,779 39,867,779 39,867,779

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ณ	วันที่	1	มกราคม

-	หุ้นสามัญ 1 27,080,630 27,080,630 18,184,108 18,184,108

ออกหุ้นใหม่ 1 5,085,628 5,085,628 8,896,522 8,896,522

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 32,166,258 32,166,258 27,080,630 27,080,630

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

ณ	วันที่	1	มกราคม

-	หุ้นสามัญ 27,080,630 4,050,175 18,184,108 1,238,242

ออกหุ้นใหม่ 	 5,085,628 1,627,901 8,896,522 2,811,933

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ  32,166,258 5,678,076 27,080,630 4,050,175

 การออกหุ้นสามัญ

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2555	ผู้ถือ

หุ้นมีมติต่างๆ	ดังนี้

	 ก)	 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยการยกเลกิหุ้นทียั่งไม่

ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน	7,273,643,293	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	

1	 บาท	 การลดทุนท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก	

27,707.8	ล้านบาท	เป็น	20,434.1	ล้านบาท

	 ข)	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	 19,433.7		

ล้านบาท	 จาก	 20,434.1	 ล้านบาท	 เป็น	 39,867.8	 ล้านบาท		

โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิม	 19,433,670,324	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว	้

หุน้ละ	1	บาท	เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน

การถือหุ้น	บุคคลในวงจ�ากัด	และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	

	 บรษิทัได้จดทะเบยีนลดทุน	และเพ่ิมทุนจดทะเบยีนและทุน

ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธันวาคม	2555	แล้ว

	 ในระหว่างปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	บรษิทัได้จดัสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลายครั้งโดยสรุปได้ดังนี้

	 	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2556	บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ

จ�านวน	350,705,883	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ	1	บาท	ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ	0.68	บาท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่

บริษัทได้รับจ�านวน	238.5	ล้าน	บาท	บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�าระ

แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2556

	 	เมื่อวันที่	23	และ	31	พฤษภาคม	2556	บริษัทได้ออก

หุ้นสามัญจ�านวน	665,058,825	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ในราคาเสนอขายหุน้ละ	0.68	บาท	ให้แก่บคุคลในวงจ�ากัด	รวมเป็น

เงินค่าหุ ้นท่ีบริษัทได้รับจ�านวน	 452.2	 ล้านบาท	 บริษัทได้	

จดทะเบียนทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	

2556

	 	เมื่อวันที่	 21	มิถุนายน	2556	บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ

จ�านวน	91,852,942	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ	0.68	บาท	 ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 รวมเป็นเงินค่าหุ้น	

ที่บริษัทได้รับจ�านวน	62.5	ล้านบาท	บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�าระ

แล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2556	

	 	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2556	บริษัทได้ออกหุ้นสามัญ

จ�านวน	1,872,948,530	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ในราคา

เสนอขายหุ้นละ	0.68	บาท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	รวมเป็นเงินค่า

หุน้ทีบ่รษิทัได้รบัจ�านวน	1,273.6	ล้านบาท	บรษิทัได้จดทะเบยีนทุน

ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2556

	 	ในระหว่างวันท่ี	 25	 ถึง	 30	 กันยายน	 2556	 บริษัท	

ได้ออกหุ้นสามัญจ�านวน	544,588,233	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ		

1	บาท	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	0.68	บาท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	

รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่บริษัทได้รับจ�านวน	370.3	ล้านบาท	

	 	ในระหว่างวันที่	1	ถึง	3	ตุลาคม	2556	บริษัทได้ออกหุ้น

สามัญจ�านวน	351,470,587	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ	0.68	บาท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่

บรษิทัได้รบัจากการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจ�านวน	239	ล้านบาท	

การออกหุ ้นสามัญที่เกิดขึ้นในระหว่างวันท่ี	 25	 กันยายนถึง		

3	ตลุาคม	2556	บรษิทัได้รวมจดทะเบยีนทนุช�าระแล้วกบักระทรวง

พาณิชย์เมือ่วันที	่4	ตลุาคม	2556	เป็นจ�านวนรวม	896,058,820	หุน้	

และได้รบัเงนิจากการจดัสรรหุ้นสามญัจ�านวนรวม	609.3	ล้านบาท

	 	ในระหว่างวันที่	4	ถึง	10	ตุลาคม	2556	บริษัทได้ออก

หุ้นสามัญจ�านวน	1,209,002,894	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	ในราคา

เสนอขายหุ้นละ	0.68	บาท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	รวมเป็นเงินค่า

หุ้นท่ีบริษัทได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจ�านวน	822.1	

ล้านบาท	 ทั้งน้ี	 บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�าระแล้วกับกระทรวง

พาณิชย์เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2556

	 บริษทัได้ออกหุน้สามญัเป็นจ�านวนรวม	5,085,627,894	หุน้	

(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	และได้รับเงินค่าหุ้นรวม	3,458.2	

ล้านบาท	ในระหว่างปี	2556	

20 สำารอง

 สำารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	

พ.ศ.	 2535	มาตรา	 116	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง	 (“ส�ารอง	

ตามกฎหมาย”)	อย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหลงัจาก

หักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่า	ส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ	 10	ของทุนจดทะเบียน	 เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือ

หุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าท้ังหมดจากงบการเงินของ

หน่วยงานในต่างประเทศ

	 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

แสดงในส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยผลรวมของการเปลีย่นแปลง

สุทธิของการตีราคาที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงิน

ด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ�าหน่าย

	 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารอง

 การเคลื่อนไหวในทุนส�ารองแสดงรายการในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

21 ส่วนงานดำาเนินงาน

	 กลุ่มบริษัทมี	4	ส่วนงานที่รายงาน	ดังรายละเอียดข้างล่าง	

ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส�าคัญของกลุ่มบริษัท	 หน่วยงานธุรกิจ	

ที่ส�าคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน	และมีการบริหาร

จัดการแยกต่างหาก	 เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง	

การตลาดท่ีแตกต่างกัน	 ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ	

ด�าเนนิงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงาน

ธุรกิจที่ส�าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส	 การด�าเนินงานของแต่ละ	

ส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้	

 ส่วนงานธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ส่วนงาน	1	 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

	 ส่วนงาน	2		การบริการซ่อมบ�ารุง

	 ส่วนงาน	3		การบริการท่าเรือน�้าลึก

	 ส่วนงาน	4	 โรงงานผลิต	Coke	และโรงงานถลุงเหล็ก	

	 ข้อมลูผลการด�าเนนิงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวม

อยู่ดังข้างล่างนี้	 ผลการด�าเนินงานวัดโดยใช้ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ของส่วนงาน	ซึง่น�าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทาน

โดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	ผู้

บริหารเชื่อว่าการใช้ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด�าเนิน

งานนัน้เป็นข้อมลูท่ีเหมาะสมในการประเมนิผลการด�าเนินงานของ

ส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืน่ทีด่�าเนนิธุรกิจในอตุสาหกรรม

เดียวกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การกระทบยอดกำาไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน

รวมขาดทุนจากส่วนงานที่รายงาน (8,738,235) (16,249,541)

ตัดรายการก�าไรระหว่างส่วนงาน (151,960) (191,273)

ขาดทุนรวมก่อนภาษีเงินได้ (8,890,195) (16,440,814)

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 115,728,368 113,487,138

ตัดรายการสินทรัพย์ระหว่างส่วนงาน (31,002,182) (24,967,085)

สินทรัพย์รวม 84,726,186 88,520,053

	 ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3		

(ง)	 เก่ียวกับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที	่8	ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2556	กลุม่บรษิทัได้เปลีย่นนโยบาย

เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานด�าเนินงาน

	 ส่วนงานภูมิศาสตร์

	 ส่วนงานท่ี	1		 	 มกีารจดัการ	การผลติ	และส�านักงาน	

	 	 	 	 	 	 ในประเทศไทย

	 ส่วนงานที	่2	และ	3	 มกีารด�าเนนิธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย	

	 	 	 	 	 	 เท่าน้ัน	 ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ	

	 	 	 	 	 	 หรอืสนิทรพัย์ในต่างประเทศท่ีมสีาระ	

	 	 	 	 	 	 ส�าคัญ

	 ส่วนงานที่	4		 	 มีการจัดการ	การผลิต	และส�านักงาน	

	 	 	 	 	 	 ในประเทศอังกฤษ

	 ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์	 รายได	้

ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า	 สินทรัพย์	

ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

รายได้

2556 2555

(พันบาท)

ไทย 46,850,449 52,610,336

ยุโรป 14,469,302 4,654,839

สหราชอาณาจักร 1,809,606 3,122,825

เม็กซิโก 1,345,439 -

อเมริกาเหนือ 886,935 -

อื่นๆ 1,089,596 215,877

รวม 66,451,327 60,603,877

ลูกค้ารายใหญ่

	 รายได้จากลกูค้า	2	รายจากส่วนงานที	่1	ของกลุม่บรษิทัเป็น

เงนิประมาณ	32,479	ล้านบาท	(2555: 34,426 ล้านบาท) รายได้จาก

ลูกค้ารายหนึ่งของส่วนงานที่	 4	 ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ	

11,022	ล้านบาท	(2555: 4,131 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุม่บรษิทั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ค่าขนส่ง 294,300 289,481 294,300 289,481

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 25,504 23,666 19,482 20,205

อื่นๆ	 11,936 23,475 9,979 12,148

รวม 331,740 336,622 323,761 321,834

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 455,476 414,030 166,252 152,837

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 73,958 86,826 68,776 83,663

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 42,529 25,236 26,464 18,975

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 26,359 44,928 16,436 31,421

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 24,006 31,758 25,208 19,453

ค่าภาษีและธรรมเนียมอื่น 17,956 4,471 12,114 10

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 11,216 13,626 10,189 13,268

ค่าเบี้ยประกัน 8,057 2,355 6,431 1,256

ค่าฝึกอบรม 3,162 2,183 1,222 1,855

วัสดุสิ้นเปลือง 2,475 1,985 1,261 1,024

ค่าตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน 526 12,784 423 12,784

ขาดทุนจากการขายวัตถุดิบ - 40,394 - 40,394

อื่นๆ	 132,582 108,639 54,620 31,904

รวม 798,302 789,215  389,396 408,844

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าแรง 123,759 128,580 52,237 42,168

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6,736 6,396 2,783 2,419

เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,623 1,952 1,669 1,533

ผลประโยชน์ระยะยาว 33 34 21 23

 133,151 136,962 56,710 46,143

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 4,084,981 3,988,508 520,619 464,679

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 321,976 225,226 24,726 23,162

เงินชดเชยตามกฎหมาย 14,134 13,596 10,353 9,591

ผลประโยชน์ระยะยาว 2,719 2,564 1,831 1,750

 4,423,810 4,229,894 557,529 499,182

รวม 4,556,961 4,366,856 614,239 545,325

 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

	 กลุม่บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนักงาน

ของกลุ่มบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน	 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ		

5	ถึง	อัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนทุกเดือน	และกลุ่มบริษัทจ่าย

สมทบในอัตราร้อยละ	 5	 ถึง	 อัตราร้อยละ	 10	 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกอง

ทนุส�ารองเลีย้งชพีตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ

กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 โครงการสมทบเงินท่ีกำาหนดไว้ของ บริษัท สหวิริยา 

 สตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด

	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ได้จัดตั้งกองทุน

เงินบ�านาญส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจ

ของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน	 โดยพนักงานจ่ายเงิน

สะสมในอัตราร้อยละ	3	ถึง	อัตราร้อยละ	6	ของเงินเดือนทุกเดือน	

(ข้ึนอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน)	 และบริษัทย่อยจ่าย

สมทบในอัตราร้อยละ	 6	 ถึง	 อัตราร้อยละ	 12	 ของเงินเดือนของ

พนักงานทุกเดือน	 (ข้ึนอยู่กับอายุและระยะเวลาในการท�างาน)	

กองทุนเงินบ�านาญน้ีได้จัดการกองทุนโดยผู ้จัดการกองทุนท่ี	

ได้รับอนุญาตตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ดูแลการให้บริการ	

ด้านการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 1,456,886 2,081,572 6,676 2,115,390

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 47,716,439 54,960,650 40,433,582 43,677,974

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานและค่าแรง

	จ้างเหมาภายนอก 8,147,303 4,229,894 557,530 499,182

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า 2,666,861 2,230,685 954,651 878,329

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,430,044 1,947,951 650,048 622,417

ค่าซ่อมบ�ารุง 2,619,673 3,083,646 375,530 312,060

ค่าขนส่ง 1,417,734 1,505,487 294,300 289,481

ค่าธรรมเนียมบริการ 676,334 590,840 29,341 35,441

ค่าใช้จ่ายขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 28,898 31,118 34,157 17,221

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20,876 22,160 19,849 21,671

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(กลับรายการ) (155,156) (692,941) (90,168) (296,919)

อื่นๆ	 4,354,171 3,806,700 482,344 396,191

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย

และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 71,380,063 73,797,762 43,747,840 48,568,438

26 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย 3,513,541 3,832,482 1,970,875 2,044,654

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 21,547 50,209 11,645 21,338

ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 51,745 43,553 51,744 43,553

รวม 3,586,833 3,926,244 2,034,264 2,109,545

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

27 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 

ส�าหรับปีปัจจุบัน	 21,513 22,845 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	 	 (1,928,650) (592,537) (548) -

รวม  (1,907,137) (569,692) (548) -

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบการเงินรวม

2556 2555

ก่อนภาษี

เงินได้

รายได้	

(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี

เงินได้

ก่อนภาษี

เงินได้

รายได้	

(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี

เงินได้

(พันบาท)

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ 370,537 - 370,537 (209,969) - (209,969)

การตีราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 324,593 (64,919) 259,674 - - -

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน

จากการตีราคา (360,965) 73,661 (287,304) (368,261) 74,595 (293,666)

รวม 334,165 8,742 342,907 (578,230) 74,595 (503,635)

งบการเงินรวม

2556 2555

ก่อนภาษี

เงินได้

รายได้	

(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี

เงินได้

ก่อนภาษี

เงินได้

รายได้	

(ค่าใช้จ่าย)	

ภาษีเงินได้

สุทธิจากภาษี

เงินได้

(พันบาท)

การตีราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 379,295 (75,189) 304,106 - - -

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุน

จากการตีราคา (333,932) 66,786 (267,146) (336,185) 67,237 (268,948)

รวม 45,363 (8,403) 36,960 (336,185) 67,237 (268,948)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

งบการเงินรวม

2556 2555

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท) อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม 	 (8,890,195) 	 (16,440,814)

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (1,778,039) 23 (3,781,387)

การลดภาษีเงินได้-	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - - 1 (91,882)

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส�าหรับกิจการ

ในต่างประเทศ 3 (270,640) 1 (178,273)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(กลับรายการ) 1 (68,543) - (47,555)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี (1) 90,500 (1) 195,045

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก 2 (219,137) - -

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี (20) 1,766,795 (18) 2,915,497

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึก	ระหว่างปี 1 (63,498) - (45,054)

ภาษีงวดก่อนๆ	ที่บันทึกต�่าไป (2) 170,933 - 43,858

ผลกระทบจากค่าเผื่อส่วนทุนภายใต้กฎหมายของ	

สหราชอาณาจักร 17 (1,547,658) - -

อื่นๆ - 12,150 (3) 420,059

รวม 21 (1,907,137) 3 (569,692)

งบการเงินรวม

2556 2555

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท) อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(พันบาท)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้รวม 	 209,445 	 (1,654,542)

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 41,889 23 (380,545)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (12) (25,854) 1 (19,436)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 7 14,845 (4) 67,173

ผลขาดทุนปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี

	เงินได้รอการตัดบัญชี 16 34,090 (23) 377,624

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินที่ไม่ได้บันทึก	ระหว่างปี (31) (65,517) 3 (44,816)

รวม - (547) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	 ฉบับที่	 530	 พ.ศ.	 2554	 ลงวันท่ี		

21	 ธันวาคม	2554	 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไร

สุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี	 2555	 2556	

และ	2557	จากอัตราร้อยละ	30	เหลืออัตราร้อยละ	23	ส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี	2555	ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2555	และ

ร้อยละ	 20	 ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา	

(2556	 และ	 2557)	 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2556		

และ	2557	ตามล�าดับ	

	 ท้ังน้ีเป็นท่ีเชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย	

เพ่ือให้อัตราภาษไีม่สงูไปกว่าร้อยละ	20	ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	ทั้งนี้เพื่อให้เป็น

ไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2554	ในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

	 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุอนมุตัใิห้กลุม่บรษิทัได้รบั

สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	 2520	 เก่ียวกับ	 (1)		

ผลติเหลก็แผ่นรดีร้อนและเหลก็แผ่นรดีร้อนเคลอืบน�า้มนั	(2)	บรกิาร

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล	 (3)	 บริการเรือก�าลังสูง	 (4)		

ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 ชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล	 การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

อุตสาหกรรม	และโครงสร้างโลหะส�าหรับงานอุตสาหกรรม

	 ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้	

  

 (ก)	ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิ

โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 (ข)	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสด	ุ

ที่จ�าเป็นที่น�าเข้ามา

	 (ค)	ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิทีไ่ด้

จากการประกอบกิจการการจ�าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน	 และเหล็ก

แผ่นรดีร้อนเคลอืบน�า้มนัรวมกันไม่เกิน	1.6	ล้านตนั	ต่อปี	เป็นระยะ

เวลา	 8	ปี	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน		

(วันที่	13	พฤษภาคม	2547)

	 (ง)	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ี	

ได้จากการประกอบกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิรวมกนัไม่เกินร้อยละ	

100	ของเงินลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	

8	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน		

(14	พฤศจกิายน	2549)	ภาษเีงนิได้นติบิคุคลทีไ่ด้รบัยกเว้นดงักล่าว

มีจ�านวนไม่เกิน	1,146	ล้านบาท	ทั้งนี้	 จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวน

เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิด

ด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากร

ขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

	 (จ)	 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิทีไ่ด้

จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	

100	ของเงินลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	

8	 ปี	 นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 (วันท่ี		

4	กรกฎาคม	2555)	ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นดงักล่าว

มีจ�านวนไม่เกิน	300	ล้านบาท	ทั้งนี้	จะปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงิน

ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในการเปิด

ด�าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

 (ฉ)	ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิทีไ่ด้

จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	

100	ของเงินลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา	

8	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นดังกล่าวมีจ�านวนไม่เกิน	 167		

ล้านบาท	 ท้ังนี้จะปรับเปล่ียนตามจ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า	

ที่ดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริม

	 เนื่องจากเป ็นกิจการท่ีได ้รับการส ่งเสริมการลงทุน		

กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดตามท่ีระบุไว้

ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2556 2555

กิจการที่ได้รับ	

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม กิจการที่ได้รับ	

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รบั

การส่งเสริม

รวม

(พันบาท)

ขายและบริการ

ต่างประเทศ - 44,864,338 44,864,338 - 35,205,804 35,205,804

ขายและบริการ	

	ในประเทศ 272,981 47,022,989 47,295,970 14,704,038 34,582,715 49,286,753

ตัดรายการ

	ระหว่างกัน (201,427) (26,571,951) (26,773,378) (174,291) (23,714,389) (23,888,680)

รวมรายได้ 71,554 65,315,376 65,386,930 14,529,747 46,074,130 60,603,877

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

กิจการที่ได้รับ	

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

รวม กิจการที่ได้รับ	

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รบั

การส่งเสริม

รวม

(พันบาท)

ขายต่างประเทศ - 613,639 613,639 - 215,877 215,877

ขายและบริการ	

	ในประเทศ - 44,984,874 44,984,874 14,437,403 33,816,526 48,253,929

รวมรายได้ - 45,598,513 45,598,513 14,437,403 34,032,403 48,469,806

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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29 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน/ปรับลด

	 ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน/ปรบัลดส�าหรับแต่ละปีส้ินสดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ค�านวณจากขาดทุน	ส�าหรบัปีท่ีเป็นส่วนของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	แสดงการค�านวณดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท/พันหุ้น)

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท (7,052,530) (15,917,987) 210,003 (1,654,542)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก	ณ	วันที่	1	มกราคม 27,080,630 18,184,108 27,080,630 18,184,108

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	4	กรกฎาคม	2555 - 75,464 - 75,464

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	7	พฤศจิกายน	2555 - 340,792 - 340,792

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	21	พฤศจิกายน	2555 - 285,495 - 285,495

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	29	พฤศจิกายน	2555 - 61,050 - 61,050

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	3	ธันวาคม	2555 - 60,097 - 60,097

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	24	ธันวาคม	2555 - 54,470 - 54,470

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	11	กุมภาพันธ์	2556 311,312 - 311,312 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	3	มิถุนายน	2556 386,281 - 386,281 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	4	กรกฎาคม	2556 45,549 - 45,549 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	18	กรกฎาคม	2556 856,938 - 856,938 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	4	ตุลาคม	2556 218,491 - 218,491 -

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย

วันที่	11	ตุลาคม	2556 271,612 - 271,612 -

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย

ถ่วงนำ้าหนัก 29,170,813 19,061,476 29,170,813 19,061,476

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.24) (0.84) 0.01 (0.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2556	ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท		

และจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี	โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด	ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท/พันหุ้น)

กำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 210,003

ผลกระทบหลังภาษีจากดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 5

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด) 210,008

จ�านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ขั้นพื้นฐาน) 29,170,813

ผลกระทบจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 279

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (ปรับลด) 29,171,092

กำาไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)  0.01

	 หุ้นที่เพ่ิมข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพไม่ถูก

น�ามารวมในการค�านวณจ�านวนต่อหุ้นปรับลดของ	งบการเงินรวม

ที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุน	 เน่ืองจากตัวเลขท่ีใช้ในการบ่งช้ี	

(ขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทใหญ่หลังปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายในการออกหุ้นกู้)	 เป็นลบ		

(เป็นขาดทุน	ไม่ใช่ก�าไร)	

30  เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

	 กลุ ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกต	ิ

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ	 และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญา	

ของคู่สัญญา	 กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการ	

ที่เป็นตราสารอนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

	 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนท่ีส�าคัญของธุรกิจของ	

กลุ่มบริษัท	กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ

ระดับความเสี่ยงให้เป็นท่ียอมรับได้	 โดยพิจารณาระหว่างต้นทุน	

ที่ เ กิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง		

ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียง	

ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่าง

ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน 

	 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท	 คือการรักษาระดับเงิน

ทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน	เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด

และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต	คณะกรรมการได้มี

การก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน	ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา

จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของ

เจ้าของรวม	 ซึ่งไม่รวม	ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	 อีกทั้งยัง

ก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ	

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

	 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย	 หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิด

จากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด	

ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่บรษิทั	

เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารหน้ีและเงนิกู้ยืมส่วน

ใหญ่มีอัตราคงที่	 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิด

จากเงนิกูย้มื	(ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	14)	กลุม่บรษิทัได้

ลดความเส่ียงดังกล่าวโดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยท่ีเกิดจากหลัก

ทรัพย์ที่เป็นตราสารหน้ีและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี	 และ	

ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย	 เพ่ือใช้ในการจัดการความเสี่ยง

ทีเ่กิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น

ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ

	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินท่ีมีภาระ

ดอกเบี้ย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	และระยะท่ีครบก�าหนดช�าระหรือ

ก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.95	-	18.00 25,308,703 - - 25,308,703

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5.88	-	7.13 4,563,773 - - 4,563,773

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี 	5.63	-	6.25 46,848 - - 46,848

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 2.10	-	3.60 4,966 - - 4,966

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.13	–	7.13 - 19,843,452 581,352 20,424,804

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 3.00 - 1,317,709 - 1,317,709

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.63	-	6.25 - 210,908 - 210,908

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.10	–	3.60 - 3,407 - 3,407

รวม  29,924,290 21,375,476 581,352 51,881,118

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน	1	ปี หลังจาก	1	ปี	

แต่ภายใน	5	ปี

หลังจาก	5	ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2556

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 281,231 - - 281,231

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.00	–	7.38 21,607,371 - - 21,607,371

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4.24	–	7.40 1,924,004 - - 1,924,004

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี 7.56 49,845 - - 49,845

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 4.76 6,896 - - 6,896

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4.24	–	7.40 - 18,766,202 9,113,109 27,879,311

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 3.00 - 149 - 149

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.56 - 161,063 - 161,063

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 4.76 - 6,242 - 6,242

รวม   23,869,347 18,933,656 9,113,109 51,916,112

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ภายใน	1	ปี หลังจาก	1	ปี	

แต่ภายใน	5	ปี

หลังจาก	5	ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2556

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.05	-	4.17 11,693,814 - - 11,693,814

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 7.00	-	7.40 1,811,783 - - 1,811,783

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 4.76 5,212 - - 5,212

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7.00	-	7.40 - 8,303,110 3,754,766 12,057,876

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 3.00 - 149 - 149

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 4.76 - 4,313 - 4,313

รวม  13,510,809 8,307,572 3,754,766 25,573,147 

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.95	–	18.00 16,122,283 - - 16,122,283

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6.13	–	7.13 2,207,073 - - 2,207,073

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 2.10	–	3.60 3,963 - - 3,963

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.13	–	7.13 - 7,536,562 528,506 8,065,068

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ 3.00 - 1,317,709 - 1,317,709

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 2.10	–	3.60 - 2,655 - 2,655

รวม  18,333,319 8,856,926 528,506 27,718,751

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

เงินยูโร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 778 63 - -

ลูกหนี้การค้า 13,128 41,998 - -

เจ้าหนี้การค้า (174,305) (10,815) (60,270) (10,815)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (160,399) 31,246 (60,270) (10,815)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 54,343 - 54,343 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (106,056) 31,246 (5,927) (10,815)

เงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,052 3,880 - -

ลูกหนี้การค้า 292,679 1,346,055 - -

เจ้าหนี้การค้า (3,105,955) (2,324,425) (406) (402)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (2,812,224) (974,490) (406) (402)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 - - - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (2,812,224) (974,490) (406) (402)

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

	 กลุ ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	

ต่างประเทศ	ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงิน

ตราต่างประเทศ	กลุม่บรษิทัได้ท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า	ซึง่รายการดังกล่าวจะมอีายุไม่เกินหน่ึงปี	เพ่ือป้องกันความ

เสีย่งของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ	

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ณ	 วันท่ีรายงานเป็น

รายการท่ีเก่ียวข้องกับรายการซ้ือและขายสินค้าที่เป็นเงินตรา	

ต่างประเทศในงวดถัดไป

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเหรียญสหรัฐ (พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,869 122,648 - -

ลูกหนี้การค้า 406,632 795,759 - -

หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย (25,994,443) (23,766,420) - -

เจ้าหนี้การค้า (8,346,778) (8,948,881) (8,342,809) 	(8,948,881)

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (33,928,720) (31,796,894) (8,342,809)  (8,948,881)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 6,205,359 3,595,735 6,205,359 	3,595,735

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (27,723,361) (28,201,159) (2,137,450)  (5,353,146)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 

	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่

สญัญาไม่สามารถช�าระหนีแ้ก่กลุม่บรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้เมือ่

ครบก�าหนด

	 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุม

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	 โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อใน	

ระดบัหน่ึงๆ	ณ	วันทีร่ายงาน	ไม่พบว่ามคีวามเสีย่งจากสนิเชือ่ทีเ่ป็น

สาระส�าคัญ	ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตาม

บญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ	อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก	ฝ่ายบริหารไม่ได้คาด

ว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

	 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพ

คล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า	 เงินสด

ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัท	 และเพ่ือท�าให	้

ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

	 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท	ก�าหนด

ให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินท้ังทางการ

เงินและไม่ใช่ทางการเงิน	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จ�านวนเงิน	

ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน	 ใน

ขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน	

และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่

ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและหรือการ

เปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมถูกก�าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี	ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียว

กับสมมตฐิานในการก�าหนดมลูค่ายุตธิรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุ

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

	 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ	

เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

	 มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ท่ีเป็นตราสารทนุ

และตราสารหน้ีที่ถือไว้เพ่ือค้า	 ที่จะถือไว้จนครบก�าหนด	และเผื่อ

ขาย	พิจารณาโดยอ้างองิกับราคาเสนอซือ้	ณ	วันท่ีในรายงาน	มลูค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดถูกพิจารณาเพ่ือ

ความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น

	 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยถือ	

ตามราคาอ้างองิของนายหน้า	ราคาอ้างองิเหล่านัน้สามารถทดสอบ

หาความสมเหตสุมผลได้	ด้วยการคดิลดประมาณการกระแสเงนิสด

ในอนาคต	ภายใต้ข้อก�าหนดต่างๆ	และวันสิ้นสุดของแต่ละสัญญา	

และโดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเครือ่งมอืทางการเงนิ

ที่คล้ายคลึงกัน	ณ	วันที่วัดมูลค่า

	 หากมรีาคาตลาด	มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวันทีท่�าสญัญาล่วงหน้า	

ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาตลาด	ให้ประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยการคดิลด

จากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา	กับราคาล่วงหน้าของ

สญัญาปัจจบุนั	ณ	วันทีร่ายงานทีค่รบก�าหนดในวนัเดยีวกัน	โดยใช้

อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเสี่ยง	

เช่น	พันธบัตรรัฐบาล

	 มลูค่ายุตธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ุ	

ซึ่งพิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน	 ค�านวณ

จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและ

ดอกเบ้ีย	 ซึ่งคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียในท้องตลาด	ณ	 วันท่ี	

ในรายงาน	 ในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพ	 อัตราดอกเบี้ยในท้อง

ตลาดพิจารณาจากหน้ีสินที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือก

แปลงสภาพ	 ส�าหรับหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน	 อัตราดอกเบี้ย	

ในท้องตลาดพิจารณาจากสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินพร้อมท้ังมูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ	 วันที่		

31	ธันวาคม	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม มูลค่า

ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม มูลค่า

ตามบัญชี

(พันบาท)

ปี 2556

หมุนเวียน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	–	หนี้สิน 86,627 109,010 86,627 109,010

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	–	หนี้สิน 6,450,715 6,259,702 6,450,715 6,259,702

รวม 6,537,342 6,368,712 6,537,342 6,368,712

ปี 2555

หมุนเวียน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	–	หนี้สิน 516,585 590,538 516,585 590,538

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	–	หนี้สิน 3,591,416 3,595,735 3,591,416 3,595,735

รวม 4,108,001 4,186,273 4,108,001 4,186,273

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 83 512 30 300

รวม 83 512 30 300

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุน

จ�านวน	17.2	ล้านบาท	จ�านวน	1.6	ล้านเหรียญสหรัฐ	และจ�านวน	

0.3	ล้านยูโร	ทีเ่ก่ียวข้องกับการซือ้และตดิตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บริษทัมรีายจา่ยฝ่ายทนุจ�านวน	

15.2	 ล้านบาท	 จ�านวน	 0.2	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และจ�านวน	 0.2		

ล้านยูโร	ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน (ล้านบาท)

ที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 34 71 14 5

ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี 4 19 2 2

รวม 38 90 16 7

ภาระผูกพันอื่นๆ

สัญญาซื้อวัตถุดิบ 4,556 10,261 2,335 1,298

เลตเตอร์ออฟเครดิต - 521 - 300

หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 186 149 106 110

สัญญาอื่นๆ 4,615 2,149 4,579 2,147

รวม 9,357 13,080 7,020 3,855

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกัน

ท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย	 ซึ่งเก่ียวเนื่องกับ

ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท	

ซึ่งประกอบด้วย	หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกัน 

	 	การจัดต้ังท�าเนียบท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าให้ไว้

แก่กรมศุลกากรจ�านวน	11	ล้านบาท	(2555: 11 ล้านบาท) 

	 	การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน	 62.5	 ล้านบาท		

0.1	 ล้านปอนด์	 และ	 0.1	 ล้านเหรียญออสเตรเลีย	 (2555: 21  

ล้านบาท 0.1 ล้านปอนด์ และ 0.1 ล้านยูโร)	และ 

	 	การใช้ไฟฟ้าจ�านวน	106.7	ล้านบาท	 (2555: 104.5	

ล้านบาท) 

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2556	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันอื่น	

จากการท�าสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุ	 อุปกรณ์และสัญญาซ่อม

บ�ารุงเป็นจ�านวน	4,250.7	ล้านบาท	จ�านวน	4.4	ล้านเหรียญสหรัฐ	

จ�านวน	 4.7	 ล้านยูโร	 จ�านวน	 0.1	 ล้านปอนด์	 และจ�านวน	 1.2		

ล้านเยนญ่ีปุ่น	 (2555: จ�านวน 1,750.2 ล้านบาท จ�านวน 2.8  

ล้านเหรียญสหรัฐ จ�านวน 6.4 ล้านยูโร จ�านวน 0.1 ล้านปอนด์  

และจ�านวน 125.1 ล้านเยนญี่ปุ่น)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	บรษิทัมภีาระผกูพันอืน่จากการ

ท�าสัญญาซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์และสัญญาซ่อมบ�ารุง	

เป็นจ�านวน	4,212.2	ล้านบาท	จ�านวน	4.4	ล้านเหรยีญสหรฐั	จ�านวน	

4.7	ล้านยูโร	จ�านวน	0.1	ล้านปอนด์	และจ�านวน	1.2	ล้านเยนญี่ปุ่น	

(2555: จ�านวน 1,748.3 ล้านบาท จ�านวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

จ�านวน 6.4 ล้านยูโร จ�านวน 0.1 ล้านปอนด์ และจ�านวน 125.1 

ล้านเยนญี่ปุ่น) 

	 บรษิทัได้ออกหนงัสอืค�า้ประกนัเพ่ือค�า้ประกันต่อหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีก�ากับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษ	 เพ่ือใช้

ส�าหรับขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสียและใบอนุญาตวัสดุ

กัมมนัตรงัสขีองบรษิทั	สหวิรยิาสตลีอนิดสัตร	ียูเค	จ�ากัด	โดยหนงัสอื

ค�า้ประกนัเพ่ือใช้ขอใบอนุญาตบ่อฝังกลบของเสยีมภีาระค�า้ประกัน

ในปีทีห่น่ึงถึงปีทีส่ามเป็นจ�านวนเงนิ	3.1	ล้านปอนด์	3.3	ล้านปอนด์	

และ	 2.2	 ล้านปอนด์ตามล�าดับ	 และหนังสือค�้าประกันส�าหรับ	

ใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีมีจ�านวนเงิน	25,000	ปอนด์

 รายการนอกเหนือจากงบการเงิน

	 บริษัท	 Redcar	 Bulk	 Terminal	 เป็นผู้จัดการดูแลและ	

เก็บรักษาสินค้าฝากขายในพื้นที่ของบริษัทร่วมดังกล่าวเพื่อรองรับ

การผลิตของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

การใช้ไฟฟ้า 106,652 105,652 104,452 104,452

การประกันผลงาน 66,955 20,736 - -

อื่นๆ 12,111 22,333 1,110 5,085

รวม 185,718 148,721 105,562 109,537

 ข้อพิพาท

	 เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2553	 ส�านักงานท่ีดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัท	

ย่อยท�าการส่งหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)		

(“หนังสือรับรอง”)	 ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ�านวน	

หลายแปลง	 (มูลค่ารวม	 123.1	 ล้านบาทของบริษัท	 และ	 187.6	

ล้านบาทของบริษัทย่อย)	 เพื่อท�าการยกเลิก	ต่อมาส�านักงานที่ดิน

จงัหวัดประจวบครีีขันธ์	สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด�าเนนิ

การออกใบแทนหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.	 3	 ก.)		

บริษัทและบริษัทย ่อยได ้ ย่ืนฟ ้องเจ ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	สาขาบางสะพาน	ต่อศาลปกครองกลาง	เพ่ือขอให้

ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ		

พร้อมกันนีบ้รษิทัและบรษิทัย่อยยังได้ย่ืนค�าร้องขอให้ศาลปกครอง

กลางก�าหนดมาตรการหรอืวิธีการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราว

แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย	โดยศาลได้รับค�าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว	ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล	 อย่างไรก็ตามในการจัดท�า	

งบการเงิน	 บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า	

ของทีด่นิและสนิทรพัย์ทีต่ัง้อยู่บนทีดิ่นดงักล่าวทัง้จ�านวนในปี	2550	

และ	2551	แล้วตามล�าดับ

	 วันที่	 1	 กันยายน	2553	บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้อง

อธิบดีกรมท่ีดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครอง

กลาง	 โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าสั่ง

อธิบดีกรมที่ดินลงวันที่	5	มกราคม	2553	ที่ได้มีค�าสั่งเพิกถอนและ

แก้ไขรูปแผนท่ีและเนื้อท่ีของหนังสือรับรอง	 และให้เพิกถอนค�า

วินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 รวมท้ังได้ขอให้

ศาลไต่สวนค�าร้องขอทเุลาค�าบงัคบัตามค�าสัง่ทางปกครองดงักล่าว	

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างศาลส่งค�าให้การของผู้ถูกฟ้องให้แก่บริษัท	

และบริษัทย่อย	นอกจากนั้นศาลได้มีค�าสั่งให้รวมการพิจารณาคดี

นี้	 เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขาบางสะพาน	ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2553	 นายอ�าเภอบางสะพาน		

ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าคลอง	

แม่ร�าพึง	จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์	ได้มคี�าสัง่เป็นหนังสอืแจ้งแก่บรษิทั

และบริษัทย่อย	ให้ออกจากที่ดิน	และงดเว้นการกระท�าใดๆ	ในเขต

ที่ดิน	 ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีค�าส่ังให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน	

ตามหนังสือรับรอง	 และส�านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้

ออกใบแทนหนังสือรับรองภายในวันที่	30	มกราคม	2554	

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารได้ออกหนังสือค�้าประกัน	ในเรื่องดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

	 เมือ่วนัที	่30	มนีาคม	2554	บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ย่ืนฟ้อง

ต่อต่อศาลปกครองกลาง	โดยขอให้เพิกถอนค�าสัง่นายอ�าเภอบางสะพาน	

ที่มีค�าสั่งเมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	2553	 ให้บริษัทออกจากป่าสงวน

แห่งชาติป่าคลองแม่ร�าพึง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และงดเว้นการ	

กระท�าใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองกลาง

	 เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2556	ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งทุเลา

การบังคับคดีที่สั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจาก	 ป่าสงวนแห่ง

ชาติ	 ป่าคลองแม่ร�าพึง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และงดเว้นการ	

กระท�าใด	ๆ	ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

	 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า

ไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร	 ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย 

 คดีฟ้องร้อง

	 1)	 บริษัทถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาละเมิด

บุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ	โดยกรมป่าไม้ได้เรยีกร้องค่าเสยีหาย	

จากบริษัทเป็นจ�านวนประมาณ	4.90	ล้านบาท	และศาลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ตัดสินให้บริษัทช�าระค่าเสียหายเป็นจ�านวน	 2		

ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 7.5	ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้

นับแต่วันฟ้อง	 บริษัทได้น�าหนังสือค�้าประกันจ�านวนเงิน	 3.9		

ล้านบาทไปวางต่อศาลเพ่ือเป็นการทุเลาการบังคับคดีในระหว่าง

การพิจารณาอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้มีพิพากษายืนตามค�า

พิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว	 (ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)		

ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฎีกาค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา	

โดยศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาตัดสินให้กรมป่าไม้ชนะคดี	 ในวันที	่

20	กันยายน	2556	บรษิทัได้น�าเงินจ�านวน	4.9	ล้านบาทไปช�าระหน้ี

	 2)	 ในเดือนมีนาคม	2547	บริษัทถูกฟ้องเป็นจ�าเลยร่วม	

ในคดแีพ่ง	2	คดทีีศ่าลแพ่งกรงุเทพใต้	โดยบรษิทัถูกเรยีกร้องค่าเสยี

หายรวมเป็นเงินประมาณ	126	ล้านบาท	อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจาก

บริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง	ซึ่งต่อมา

โจทก์ทั้ง	2	คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ

ค้าระหว่างประเทศกลาง	 อันเป็นศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาคดีดัง

กล่าวได้	 และเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ	80	ล้านบาท	

โดยในเดือนธันวาคม	2548	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง	ได้มีค�าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้า

ด้วยกัน	 เน่ืองจากเป็นข้อพิพาทเดียวกัน	 และศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มคี�าพิพากษาให้บรษิทั

ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนรวม	 200,000	 เหรียญสหรัฐพร้อม

ดอกเบี้ยนับจากวันที่	9	พฤษภาคม	2546	จนกว่าจะช�าระเสร็จ	รวม

ทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการขึ้นศาล	ในเดือนสิงหาคม	2552	บริษัท

ได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลฎีกา	 ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกา	ต่อมาโจทก์รายหน่ึงได้ถอนฟ้องและไม่ตดิใจ

ทีจ่ะบงัคบัช�าระหนีกั้บบรษิทัตามค�าพิพากษาของศาลทรพัย์สนิทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	และบริษัทได้ท�าการถอน

อุทธรณ์ส�าหรับโจทก์รายดังกล่าวแล้ว

	 ในการจดัท�างบการเงนิ	บรษิทัได้ตัง้ส�ารองผลเสยีหายท่ีอาจ

เกิดขึน้จากผลของคดดีงักล่าวจ�านวน	7.8	ล้านบาท	ในปี	2552	แล้ว

	 3)	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	2555	 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ย่ืน

ฟ้องบรษิทัต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลางในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่ายช�าระหน้ีตามสัญญาเลตเตอร	์

ออฟ	เครดิต	(Letter	of	Credits)	และ	ทรัสต์รีซีท	(Trust	Receipts)	

ซึ่งออกโดยธนาคารดังกล่าวให้กับบริษัท	ทั้งนี้	ธนาคารดังกล่าวได้

เรยีกร้องให้บรษิทัจ่ายช�าระเงนิต้นรวมดอกเบีย้	ณ	วันทีฟ้่องร้องเป็น

จ�านวนเงินรวม	964	ล้านบาท	ต่อมา	 เมื่อวันที่	 26	มีนาคม	2556	

ธนาคารดังกล่าวได้ถอนฟ้องบริษัทแล้ว

	 4)	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	2555	 ธนาคารแห่งหนึ่งได้ย่ืน

ฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีแพ่งเรื่องการผิดนัดจ่าย

ช�าระตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน	2	ฉบับ	โดยธนาคารดังกล่าวได้เรียก

ร้องให้บริษัทจ่ายช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นจ�านวนเงิน	322	

ล้านบาท	 และดอกเบี้ยอัตราผิดนัดช�าระหนี้ของเงินต้น	 300		

ล้านบาท	นบัจากวันฟ้องจนถึงวนัท่ีจ่ายช�าระคนืให้แก่ธนาคารเสรจ็

ส้ิน	 และชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความแก่โจทก์	 ต่อมา		

เมือ่วันท่ี	11	เมษายน	2556	ธนาคารดงักล่าวได้ถอนฟ้องบรษิทัแล้ว

 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

	 เมื่อวันที่	 6	มิถุนายน	2554	บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อกรมที่ดิน

และกรมการปกครองโดยบรษิทัได้เรยีกร้องค่าเสยีหายกรณีถูกเพิก

ถอนเอกสารสิทธ์ิที่ดินตามหนังสือรับรองการท�าประโยชน์		

(น.ส.3	ก)	ขณะน้ีอยู่ในระหว่างรอค�าสัง่ศาลปกครองในการรบัค�าฟ้อง

33 การประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 ประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากการประเมินสถานท่ีและการสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางด้านสิ่ง

แวดล้อมซึ่งได้มีการสอบทานในปี	2553	จากกระบวนการการซื้อธุรกิจของบริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ยูเค	จ�ากัด	ผลกระทบทางการเงิน

และระยะเวลาในการประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมมีความไม่แน่นอน	ประมาณการจะถูกสอบทานตามระยะเวลาเพ่ือสะท้อน

ถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสหภาพยุโรปและบ่อฝังกลบของเสีย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่ยังไม่ได้ใช้

	 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี	 เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้	 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ซึง่เก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั	และก�าหนดให้ถือปฏบิตักัิบงบการเงนิส�าหรบั

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
ปีที่มีผล

บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555) การน�าเสนองบการเงิน 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555) งบกระแสเงินสด 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555) ภาษีเงินได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555) สัญญาเช่า 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555) รายได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ

2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2557

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 สัญญาประกันภัย 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่5	(ปรบัปรงุ	2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

ที่ยกเลิก

2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่8	(ปรบัปรงุ	2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	

การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพ	แวดล้อม

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า

2557

	 ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือ

ปฏบิตั	ิโดยผูบ้รหิารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง

ใหม่ดงักล่าวต่องบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่คาด

ว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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35 การจัดประเภทรายการใหม่ 

	 รายการบางรายการในงบการเงิน	2555	ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนองบการเงินปี	2556

2555 งบการเงินรวม

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี้การค้า 5,946,178 (108,210) 5,837,968

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,299,628 108,210 2,407,838

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,265,509 2,298,264 4,563,773

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22,723,068 (2,298,264) 20,424,804

	 	 - 	

งบกำาไรขาดทุนสำาหรับปี

ต้นทุนขาย 71,675,267 589,457 72,264,724

ต้นทุนการให้บริการ 203,814 203,386 407,200

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,582,058 (792,843) 789,215

	 	 - 	

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน






