สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
เลขที่ใบจอง ..................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,833,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
วันที่จองซื้อ

 6 พฤศจิกายน 2555

 7 พฤศจิกายน 2555

 8 พฤศจิกายน 2555

 9 พฤศจิกายน 2555

 12 พฤศจิกายน 2555

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ………………………………………………………………………………………….…………………………….………………………….……… เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่
บัตรประจาตัวประชาชน /ใบต่างด้าว /หนังสือเดินทาง /เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่................................................... บ้านเลขที่..................... อาคาร........................................... ตรอก/ซอย................................................
ถนน.................................................... แขวง/ตาบล................................................... เขต/อาเภอ................................................................. จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์บ้าน............................................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................................... สัญชาติ..........................................................
ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 จานวน........................................................................ หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจานวน................................................................ หุ้น
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ดังนี้
รายละเอียดการจอง
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซือ้ ตามสิทธิทั้งจานวน
 จองซือ้ เกินสิทธิ (เฉพาะจานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น

จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)

จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยชาระเป็น”
 แคชเชียร์เช็ค
 เช็คบุคคล
 ดร๊าฟท์ (โดยลงวันที่ไม่เกิน 9 พฤศจิกายน 2555)
เลขที่เช็ค …………………………………………………………. วันที่ …………………………………………………………… ธนาคาร …………………………………………………………….……………………………………………….…………… สาขา …………………………………………………………………………………………
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี”
 เงินโอน (ใช้ Bill Payment Form ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น) เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี”
ประเภทกระแสรายวัน เลขทีบ่ ัญชี 111-3-92099-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสานักรัชโยธิน
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
 ให้ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษทั ......................................................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่.................................................... (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ .................................................................... เลขที่........................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดาเนินการนาหุ้นเข้า
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600)
 ให้ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
 ให้ออกใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร ........................................................ สาขา.................................. ชื่อบัญชี .................................................................. เลขที่บญ
ั ชี ...........................................
(โปรดแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น) (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านั้น)
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสาร
ประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ หรือ หากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) และ ยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย
ลงชื่อ………………………………………………………………………………………ผู้จองซื้อ
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ

(.........................................................................)

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)
วันที่จองซื้อ  6 พฤศจิกายน 2555
 7 พฤศจิกายน 2555
 8 พฤศจิกายน 2555
 9 พฤศจิกายน 2555
 12 พฤศจิกายน 2555 เลขที่ใบจองซื้อ....................................................
ชื่อตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด ได้รับเงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 0.68 บาท
รายละเอียดการจอง
จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)
จานวนเงินที่จองซื้อ (บาท)
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ
 จองซื้อตามสิทธิทั้งจานวน
 จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะจานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น
โดยชาระเป็น  แคชเชียร์เช็ค  เช็คบุคคล  ดร๊าฟท์  เงินโอน (ใช้ Bill Payment Form ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น)
เลขที่เช็ค …………………………………………………………. วันที่ …………………………………………………………… ธนาคาร ……………………………………………………………………….….. สาขา ………………………………………………………………………………………………
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................................................ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่...................................................................
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)
 โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร............................................... สาขา..................................... ชื่อบัญชี........................................................................... เลขที่บญ
ั ชี................................................
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า
………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ผู้รับจอง

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด Member List of Thailand Securities Depository Co., Ltd.

ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
236
242

ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED

ชื่อบริษัท
Company Name
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
027
029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
243
245

CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
328
329
330
334
336
337
339
340
343
345

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
Company Name
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP,. LTD. BKK. - BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2555
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น

: หุ้นสามัญ

ทุนชาระแล้วเดิม

: 18,336,703,235.00 บาท

ทุนที่จะชาระเพิ่ม

: ใ น ก ร ณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ส า ม า ร ถ เ ส น อ ข า ย หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ใ ห้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ห มด ทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯจะเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น
1,833,670,324.00 บาท
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
19,433,670,324 หุ้น ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ Vanomet Holding AG ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ บุคคลในวงจากัด
และบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้ง จากัด ได้หมด ทุนชาระแล้วของบริษัทฯ
จะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 19,433,670,324 บาท รวมเป็นจานวนไม่เกิน 37,770,373,559.00
บาท และหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น รวมเป็นจานวนไม่
เกิน 37,770,373,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ ัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering)

: ไม่เกิน 1,833,670,324 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 0.68 บาท

อัตราส่วนการจองซื้อ

: 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อ
หุ้นในจานวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นสามัญส่วน
ที่เหลื อทิ้ง ทั้งจ านวน เช่น ผู้ ถือหุ้ นซึ่ง ถือหุ้ นจานวน 103 หุ้นเมื่อค านวณตาม
อัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรจะได้เท่ากับ 10.3 หุ้น (103 คูณด้วยเศษ 1 ส่วน
1
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10) ในกรณีนี้ บริษัทฯจะปัดเศษ (0.3) ทิ้งและผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ จานวน 10 หุ้น
วิธีการจัดสรร

: บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 1,833,670,324 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ต่อ ผู้ถื อหุ้ นเดิม ของบริษั ทฯ ตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณี
ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอานาจกระทา
การแทนบริษัทฯ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกิ นสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro
Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ
ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
ตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
จะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าหุ้นแล้ว
การคานวณจานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเป็นไปตามวิธีการ
คานวณ ดังนี้
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จานวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ / จานวนหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ที่จองตามสิทธิรวมของผู้ที่จองเกินสิทธิ
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ตัวอย่าง
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 444 หุ้น
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่จองซือ้ (หุ้น)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.
130
250
ผู้ถือหุ้น ข.
70
150
ผู้ถือหุ้น ค.
150
300
รวม

350

700

จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่จะได้รบั จัดสรรเกินสิทธิ (จากการ
คานวณ)
ผู้ถือหุ้น ก. = 444 x 130 / 350
=
164.91
ผู้ถือหุ้น ข. = 444 x 70 / 350
=
88.80
ผู้ถือหุ้น ค. = 444 x 150 / 350
=
190.29
รวม
444.00
จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้รับจัดสรร (หลังปัดเศษ)
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.
130
164
ผู้ถือหุ้น ข.
70
88
ผู้ถือหุ้น ค.
150
190

รวม

350

442

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทา
การจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้น
ที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้น ให้ปั ดเศษของหุ้ นนั้ นทิ้ง โดยจานวนหุ้น ที่มีสิท ธิ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ
และชาระค่าหุ้นทีจ่ องซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่
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จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถดาเนินการ
ตามวิธีการคานวณข้างต้นได้ จะทาการจัดสรรหุ้นที่เหลืออยู่ครั้งละ
1 หุ้น ตามลาดับสิทธิในการจองซื้อ
3. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 กาหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2555
4. กาหนดการจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1. ระยะเวลาจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันที่ 6 ‟ 9 พฤศจิกายน 2555 และ 12 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.
4.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ชั้น 21 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1208, 0-2949-1213
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น
เรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทางไปรษณีย์
4.3. วิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ
ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจานวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิ ในใบ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตาม
สิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ (ถ้ามี) โดยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ หรือโอนชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวน ณ สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่า
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจานงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ
ผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ทั้งนี้
กาหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ
เท่านั้น
(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
(3) หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ ใบนาฝากแบบ Bil Payment ฉบับจริง (Bil Payment Slip) (กรณีชาระเงินค่าหุ้น
ด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน


กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชาระเงินค่าหุ้นเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สามารถ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 6 ‟ 8 พฤศจิกายน 2555
และตั้งแต่เวลา 9.00 น. ‟ 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยเช็ คบุคคล หรื อ
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
การชาระเงินค่าหุ้นเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี” ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้จองซื้อ
สั่งจ่ายเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ
จองซื้อ



กรณีชาระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชาระเงินค่าหุ้นเป็นเงินโอน สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ‟ 16.00 น. ของวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2555 และ 12 พฤศจิกายน
2555 โดยผู้ถือหุ้นต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) หรือ
สามารถขอได้จากเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏใน
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1) และรหัสอ้างอิง
(Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และต้องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น
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ทั้งนี้ การชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินโอนเข้าบัญชี ให้ชาระเข้าบัญชี “บัญชีจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดั สตรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแส
รายวัน สาขาสานักรัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-92099-1
ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
เงินสด
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนที่จอง
ซื้อ โดยผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้า
มี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(4) เอกสารประกอบการแสดงตน


ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
ดังกล่าว เช่น ทะเบีย นสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ ยนชื่ อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสาเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ



ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ



ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจอง
ซื้อ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ เดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
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ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้อง
แนบหนังสือทีม่ ีคาสั่ง/มติให้ทาธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอานาจในการทา
ธุรกรรม
ในกรณี ที่ เป็นสหกรณ์ มู ลนิ ธิ สมาคม วั ด มัสยิ ด ศาลเจ้ า และนิ ติ บุ คคลอื่นในลั กษณะ
เดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจานงในการทาธุรกรรมหรือรายงานการประชุม
คณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือ
มอบอานาจในการทาธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่
จ่าย (ถ้ามี)


ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือ
รับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมี ภูมิลาเนาที่มีอายุไม่เกิน 12
เดือน ก่อนวันจองซื้อ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอานาจ
ลงลายมื อชื่ อ ผูก พัน นิติ บุค คล ที่ตั้ งสานัก งานใหญ่ และอ านาจหรือ เงื่ อนไขในการลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุ
ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

(5) สาหรับกรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้คืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือสาเนา Statement
ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จอง
ซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) เท่านั้น)
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(6) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอานาจมา
กระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอานาจซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4. การคืนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าหุ้นหรือการคืนเช็คค่าหุ้น บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
4.4.1. ในกรณี ที่ ผู้ถื อหุ้ นที่ จองซื้ อหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นไม่ ได้ รั บการจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ น หรื อในกรณี ที่
ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่า
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดกาหนดระยะเวลาจอง
ซื้อ โดยชาระตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่า หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตัวแทนการรับจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ
การจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2555
กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คธนาคาร
ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ
ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ
จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกต่อไป
4.4.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็ค
ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งผู้จองซื้อได้ดาเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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4.5. วิธีการส่งมอบหุ้น
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
4.5.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนของ
บริษัทฯ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้
ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วัน
ทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
4.5.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ แต่ผู้
จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
ตามจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการรับฝากหุ้น
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รบั การจัดสรรหุ้นต้องการขาย
หุ้น ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ
กาหนด ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
4.5.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และผู้
จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญ
ที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญ
อยู่ และออกหลั กฐานการฝากให้ แก่ ผู้จองซื้ อ ภายใน 7 วั นท าการ นั บจากวั นปิ ดการจองซื้ อหุ้ น ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่
ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 4.5.3 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่า นั้น มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่งมอบหุ้น
ดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนา
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ โดยนาเข้าบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาการ
ซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ และผู้ ที่ ได้ รับจั ดสรรหุ้ นได้ ด าเนิ นการถอนหุ้นออกจากบั ญชี 600
ดังกล่าวแล้ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือ
หุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้อง จะทาให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการ
สูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน
ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดย
ออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ โดยนาเข้าบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด
(มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
นาหุ้นสามัญนั้นเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.6. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.6.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อ
เป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.6.2. ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้
4.6.3. บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
4.6.4. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิด
ของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กาหนด หรือผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่
มิได้กาหนดไว้ในสารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัท
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ฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ตามแต่กรณี
อนึ่ง ในการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่า หุ้นสามัญเพิ่มทุน
และดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด โดยหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการ
ชาระเงิ นค่ า หุ้นสามัญเพิ่ มทุน และด าเนิน การให้ เป็ นไปตามเงื่อ นไขและวิ ธีก ารที่ก าหนดเพื่อ ให้
สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามกาหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษั ทฯ และ/หรือตัวแทน
การรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว โดยบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการ
ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
4.6.5. หากจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการ
จองซื้อหุ้นเป็นหลัก
4.6.6. หากจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาระ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิที่ จะใช้ ดุลยพินิ จในการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุ นให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นตามที่ บริษั ทฯ
เห็นสมควร
4.6.7. ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทาให้
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้
รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
4.6.8. บริ ษั ทฯ โดยตั วแทนการรั บจองซื้ อหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการปรั บเปลี่ ยน
รายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมู ลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทฯ มีความประสงค์จะดาเนินการตามแนวทางการเพิ่มทุนและการจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ
(Comprehensive Financial Plan) เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยมี
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ไปเป็นเงินทุนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ลดหนี้ และ/
หรือ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสาหรับบริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด (“SSI UK”)
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเพิ่มทุนและการจัดโครงสร้างทางการเงิน
แบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมั่นคงทางการเงิน ในระยะ
ยาว กล่าวคือ มีทั้งแผนการระดมทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และการบริหารจัดการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ยืม
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว โดย
ภายหลั ง จากการด าเนิ น การตามแนวทางการเพิ่ ม ทุ น และกา รจั ด โครงสร้ า งทางการเงิ น แบบเบ็ ด เสร็ จ
(Comprehensive Financial Plan) แล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับแหล่งเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง มี
ความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1. นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กาไรจากการดาเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไข
สัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากผลการดาเนินงานปี 2548 เป็น
ต้นไป
มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดอัตราส่วนในการ
จ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
ผูจ้ องซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาเนินงานตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการ
จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ SSI ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วยกาลังการผลิตสูงสุ ด 4.0 ล้านตันต่อปี และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประเภทล้างผิวและเคลือบน้ามัน ด้วยกาลังการผลิตสูงสุด 1.0 ล้านตันต่อปี โดยได้รับ การส่งเสริมการลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีรายละเอียดที่อยู่สานักงานใหญ่ดังนี้
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0-2238-3063-82
โทรสาร: 0-2236-8890, 0-2236-8892
Website: http://www.ssi-steel.com
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
2.1. การดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับให้
เป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกาลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี รวมทั้งกาลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบ
น้ามันสูงสุดถึง 1 ล้านตันต่อปี โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทาเลยุทธศาสตร์ที่ดี
ที่สุดในประเทศสาหรับการดาเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่
(1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน หรือ “Hot Rolled” ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 มิลลิเมตร
และความหนาระหว่าง 0.9 - 20.0 มิลลิเมตร โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนไม่กี่รายของโลกที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้ถึง 0.9 มิลลิเมตรใน
เชิงพาณิชย์ และประสบผลสาเร็จในการทดลองผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความหนาเพียง 0.8
มิลลิเมตรอีกด้วย
(2) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ามัน หรือ “Clean Strip” ที่มีขนาดความ
กว้างระหว่าง 750 - 1,550 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 1.2 - 7.0 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เหล็ ก แผ่ น มาตรฐานสู ง สาหรั บ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต รถยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น และอุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2553 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้โดยตรงภายในประเทศ
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สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส ท่อเหล็ก งานก่อสร้าง และใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น และที่เหลือเป็นการส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องที่สาคัญ ดังนี้

(1) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จากัด (“SSI UK”) จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าทารายการซื้อสินทรัพย์และ
ดาเนินธุรกิจโรงงานถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักร ซึ่งเริ่ม ดาเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่เมื่อวันที่
18 เมษายน 2555นอกจากนี้ SSI UK ยังได้จัดตั้งบริษัท Redcar Bulk Terminal Limited โดยการ
ร่วมทุนกับ Tata Steel UK Limited เพื่อดาเนินกิจการท่าเรือและขนถ่ายสินค้า
(2) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน) (“TCRSS”) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกของ
ประเทศไทย มี กาลัง การผลิต สูงสุ ด 1.2 ล้า นตั นต่ อปี โดยใช้เ หล็ กแผ่น รีด ร้อ นคุ ณภาพสูง ของ
บริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิต
(3) บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีท่าเทียบเรือให้บริการจานวน 4 ท่ า
สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขับน้าสูงสุดถึง 100,000 DWT พร้อมกัน 2 ลา เป็นผู้
ให้บริการท่าเรือน้าลึกเอกชนแห่งเดียวในพื้นที่ ให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบซึ่งนาเข้าจากต่างประเทศ
และขนถ่ า ยสิ น ค้ า สาเร็ จรู ป เพื่ อ การจ าหน่ า ยทั้ งภายในและต่ า งประเทศให้ แ ก่ โรงงานในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นหัวใจสาคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่าและแข่งขันได้
(4) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม งานซ่อมบารุง งาน
ผลิตและจาหน่ายอะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร วัสดุสิ้นเปลือง งานบริการทั่วไป รวมถึงการออกแบบ
ทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็กเป็นอย่างดี
(5) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จากัด (“TCS”) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้ วยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกาลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี
โดยใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต
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ด้วยโครงการลงทุนที่มีศักยภาพข้างต้น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจโรงถลุงเหล็กในสหราชอาณาจักรเมื่อ
ต้นปี 2554 ท าให้ก ารลงทุ นของบริ ษัทฯ ครอบคลุมอุ ตสาหกรรมเหล็ กตั้ งแต่ต้น น้าจนถึง ปลายน้ า และ
สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กที่ครบวงจร
มากที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับสากล รวมไปถึงสามารถบริหาร
จัดการช่องทางจาหน่ายสินค้าได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสูงสุดต่อการก้าวสู่ความเป็นผู้นาตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียน และ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ด้วยทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตชั้นนา บุ คลากร
ที่ มี ศั ก ยภาพ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยยึ ด หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม
2.2. โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก
2.2.1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไป
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก เป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก อยู่ ห ลายประเภท โดย
อุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร (Integrated Steel Works) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก
ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น
ได้แก่ ขั้นตอนการถลุงเหล็ก (Iron Making) ซึ่งเป็นการแยกเหล็กออกมาจากแร่เหล็กซึ่งอยู่ใน
รูปของออกไซด์ (Oxide) เพื่อให้ได้เหล็กที่มีปริมาณของสารมลทินต่างๆ น้อยลง โดยอาจแบ่ง
ลักษณะการถลุงเหล็กได้เป็น 2 กระบวนการใหญ่ๆ คือ
(1.1) การใช้เตาถลุงแบบพ่นลม (Blast Furnace) โดยใช้อากาศร้อนพ่นเข้าไปในเตา
ถลุงซึ่งมีแร่เหล็กและโค้กคละกันอยู่ อุณหภูมิภายในเตาถลุงนี้จะสูงมากประมาณ
1,600 องศาเซลเซียส เหล็กที่ได้จึงเป็นเหล็กเหลว ซึ่งปกติแล้วจะหล่อออกมาเป็น
แท่ง เรียกว่า เหล็กพิก หรือเหล็กถลุง (Pig lron) การถลุงเหล็กโดยวิธีนี้จะผลิตได้
คราวละมากๆ จึงเหมาะสาหรับการผลิตขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง
(1.2) การใช้เ ตาถลุง อุณหภูมิต่ า (Direct Reduction) โดยใช้ก๊ าซที่เป็ นรีดิ วซิ่ ง
(reducing gas) เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน เป็นต้น พ่นเข้าไปในเตา
ถลุงที่อุณหภูมิประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส สารประกอบของเหล็กจะทา
ปฏิกิริยากับก๊าซเหล่านี้กลายเป็นเหล็กในสภาวะของแข็งเรียกว่า เหล็กพรุน
(Sponge Iron) การผลิตเหล็กพรุนจะเป็นการผลิตขนาดเล็กเท่านั้น กระบวนการ
ถลุงเหล็กแบบนี้มีหลายลักษณะและมีชื่อเรียกหลายอย่าง ซึ่งจะแตกต่างกันใน
รายละเอียดแต่จะอาศัยหลักการดังกล่าวข้างต้น
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(2) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง
ได้แก่ ขั้นตอนการผลิตเหล็กกล้า (Steel Making) เป็นการลดปริมาณของธาตุมลทินและ
ปรับปรุงส่วนผสมให้ได้ตามที่ต้องการ โดยนาเหล็กพิกที่ได้จากเตาถลุงไปแปรเปลี่ยนเป็น
เหล็กกล้าในเตา Converter ประเภท Basic Oxygen Furnace (BOF) หรือโดยการนาเศษ
เหล็ก (Scrap) หรือเหล็กพรุน มาหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) แล้ว
นาไปหล่อเป็นเหล็กแท่งชนิดต่างๆ ในเบ้าหล่อ (Ingot) หรือหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous
Casting) จะได้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแท่งแบน (Slab) ซึ่ง
จะนาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาว (Long Products) และเหล็กทรงแบน (Flat
Products) ตามลาดับ
(3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย
ได้แก่ ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง คือ เหล็กแท่งชนิดต่างๆ ด้วยการรีด เช่น การนา
Slab ไปรีดเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือการนา Billet ไปรีดเป็นเหล็กเส้น เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากขั้นตอนนี้จะนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย
รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยอื่นๆ เช่น การนาเหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นในการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบผิว
ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เหล็กจากขั้นตอนนี้สามารถแบ่งตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2
รูปแบบ ดังนี้
(3.1) ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled
sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled sheet) เหล็กแผ่นเคลือบ/ชุบ (Coated
sheet) เหล็กแผ่นหนา (Hot rolled Plate) นาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิต
ท่อเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ ถังแก๊ส รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์
(3.2) ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม (Round bar)
เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed bar) เหล็กลวด (Wire rod) เหล็กรูปพรรณ (Shape
steel) นาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่
2.2.2. โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยจากัดอยู่เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย แม้ว่าในปัจจุบันจะ
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่น
เคลือบชนิดต่างๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น โดยมีการผลิตต้นทาง
ที่สุดอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง คือ การหลอมเศษเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า ทาให้ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาการนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
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2.2.3. อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทฯ
ได้เปิดดาเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบการ

กาลังการผลิต
สูงสุด (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 ปี 2540

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

4) บจ. สหวิริยาเพลทมิล

1,000,000

2539

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

5) บมจ. แอลพีเอ็นเพลทมิล

500,000

2539

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

จากการอ้ า งอิ ง ถึ ง ข้ อ มู ลความต้ อ งการเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นโดยตรงของประเทศไทย (Apparent
Thailand HR Sheet Consumption) ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
ข้อมูลประมาณการของบริษัท ฯ พบว่า ในปี 2554 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 28
ของความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยสินค้านาเข้ามีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 42 และผู้ผลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้
หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31 ปรับตัวลดลง
จากร้อยละ 41 ในปีก่อน โดยสินค้านาเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 43 และผู้ผลิตภายในประเทศอีก
2 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 26
หากพิ จ ารณาจากลั ก ษณะการใช้ ง านของเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นชนิ ด ม้ ว น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ
สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลายกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศรายอื่นๆ กล่าวคือ
1) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ประกอบกับการเพิ่มเติม
เครื่องจักรใหม่ ทาให้บริษัท ฯ สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความหนา
เพียง 0.9 มิลลิเมตรได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นโรงงานเพียงไม่กี่แห่งของโลกที่สามารถผลิต
เหล็กขนาดความหนาดังกล่าวได้ จึงทาให้มีข้อได้เปรียบในการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความหนาต่ากว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมี
อัตราการขยายตัวสูงมากในทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) กรรมวิธีการผลิตของบริษัท ฯ ใช้วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่ผลิตจากสินแร่ ซึ่งมีสาร
มลทินเจือปนต่า ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ สามารถป้อนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการคุณภาพ
สินค้าสูง เช่น โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็น โดยในปัจจุบันโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นใน
ประเทศทั้งสามราย ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนในเชิงพาณิชย์จากบริษัทฯ เพื่อนาไปรีดเย็นต่อ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายอื่น ซึ่งนับเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ
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ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถส่งออกสินค้า ไปป้อนให้แก่โรงงานผลิตเหล็กแผ่น
รีดเย็นในต่างประเทศได้ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
3) นอกจากอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นแล้ว อุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งมีความต้องการ
ใช้ เ หล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ นที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นตลาดที่มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าของบริษัท ฯ ได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพ ความได้เปรียบในด้านระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่
รวดเร็ว และบริการหลังการขายที่ดี
ในด้านผู้ผลิตรายใหม่ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเงินลงทุนและ
เทคโนโลยีสูง อีกทั้งการก่อสร้างโรงงานต้องอาศัยเวลานานประมาณ 3 ปี โอกาสที่จะมีผู้ผลิตราย
ใหม่จึงเป็นไปได้น้อยมาก
ในด้านสินค้าทดแทน ในปัจจุบันยังไม่มีสินค้าใดทดแทนเหล็กแผ่นรีดร้อนได้อย่างสมบูรณ์
2.2.4. แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2555
ในปี 2555 คาดการณ์การผลิตเหล็กดิบของโลกจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ
การว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2554 ไปอยู่ที่ระดับ 1,590 ล้านตัน ขณะที่สมาคมเหล็ก
โลก หรือ World Steel Association (WSA) ได้ประเมินความต้องการเหล็กของโลกในปี 2555
เติบโตขึ้นร้อยละ 4.5 หรือประมาณ 1,460 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจกลุ่มอี
ยูที่แผ่ขยายวงกว้างออกไป และคาดว่าจะยังต้องใช้เวลาอีก นานในการแก้ไข ทาให้การบริโภค
เหล็ กในปี 2555 ต้อ งอาศั ย แรงขับ เคลื่ อ นจากประเทศเกิ ด ใหม่ และประเทศกาลั งพั ฒ นาซึ่ ง มี
ปริมาณการใช้เหล็กรวมกันคิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณการใช้เหล็กทั้งโลก โดยประเทศจีนยังคง
เป็นประเทศที่มีการใช้เหล็กมากที่สุด และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 6 ในปี 2555
ไปอยู่ที่ประมาณ 681 ล้านตัน
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (NESDB) คาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กในประเทศเติบโตร้อยละ 2.3 ไปอยู่
ที่ประมาณ 15 ล้านตัน ในปี 2555 ท่นอกจากนี้ ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ ราคา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่มีทิศทางที่ชดั เจน World Steel Dynamic (WSD) ได้คาดการณ์ไว้
ว่าราคาของสินแร่เหล็กจากบราซิลรวมค่าขนส่งมายังยุโรป จะอยู่ที่ประมาณ 147 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ในปี 2555 ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ย 186 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปี 2554
นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มเหล็กทรงยาวซึ่งใช้ในภาคการก่อสร้างจะขยายตัวขึ้น ส่วนหนึ่ง
เพื่อเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคและบ้านเรือนที่เสียหายจากภาวะมหาอุทกภัยในประเทศ ประกอบ
กับยังเป็นการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาระดับสินค้าคงเหลือที่ลดลงในช่วงปลายปี 2554
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สาหรับแนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศในปี 2555 สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปี 2555 ว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) จะขยายตัวในช่วงระหว่างร้อยละ 5 - 6 โดยยังอยู่ในภาวะชะลอตัวในไตรมาส 1 ปี 2555
และเริ่มอยู่ในภาวะขาขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2555 และอาจเติบโตในระดับปกติหรือทรงตัวเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้
เต็มที่
โดยในปี 2555 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้ แต่มีอัตราการขยายตัวที่ไม่
สูงมากนัก โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - 7 เนื่องจากจะมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 12 เนื่องจากความต้องการสินค้าไอทีใหม่ๆ ยั งคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่มีความ
ไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์คาดว่าจะมี การผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปี 2554 เนื่องจากการลงทุนผลิตรถยนต์ รุ่นใหม่และรถยนต์ยี่ห้อใหม่ที่
เริ่มผลิตในประเทศ เพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ที่สาคัญในเอเชีย
ตลอดจนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังจากปัญหามหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ของประเทศ นอกจากนี้ผลของนโยบายเชิงบวกของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เช่ น การเพิ่มงบประมาณ
รัฐบาลในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและฟื้นฟูอุตสาหกรรม นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่า นโยบายรถ
คันแรก นโยบายบ้านหลังแรก จะเป็นตัวเร่งเพิ่มอุปสงค์มวลรวมและอัตราการบริโภคเหล็กในปี
2555
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2.3. โครงสร้างรายได้
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริการวิศวกรรมและซ่อมบารุง บริการท่าเรือน้าลึก และโรงถลุงเหล็ก โดยสามารถแบ่ง
โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
งวดหกเดือนแรกปี 2554 งวดหกเดือนแรกปี 2555
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
รายได้
ร้อยละ
เหล็กแผ่นรีดร้อน

33,188

98.7

47,785

98.9

37,699

70.7

19,680

91.3

21,437

78.5

บริการวิศวกรรมและซ่อมบารุง

103

0.3

125

0.3

204

0.4

103

0.5

94

0.3

บริการท่าเรือน้าลึก

125

0.4

180

0.4

135

0.3

68

0.3

60

0.2

-

0.0

-

0.0

9,936

18.6

1,677

7.8

5,620

20.6

รายได้อื่นๆ

221

0.7

242

0.5

5,332

10.0

28

0.1

84

0.3

รายได้รวม

33,637

100.00

48,332

100.00

53,306

100.00

21,556

100.00

27,295

100.00

โรงถลุงเหล็ก
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2.4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ การผลิตถังแก๊ส
การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการเหล็ก
(Service Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms) โดยลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
(1) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และกลุ่มโรงงานผลิตถัง
แก๊ส ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่ 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นที่คุณภาพผิวและการส่ง
มอบเป็นสาคัญ และมีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคา ทาให้การซื้อขายมีการตกลงกันเป็น
รายไตรมาสหรือรายเดือน โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินบาท โดยขึ้นอยู่กับ
การตกลงในการซื้อขาย
(2) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและ
เคลือบน้ามัน และเหล็กชั้นคุณภาพพิเศษต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทาง ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์และ
ชิ้นส่วน ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ โดยมีการแปรรูป
ที่ศู น ย์บ ริ การเหล็ ก และมี การซื้อ ขายผ่ า นตั ว แทนการค้ า โดยกลุ่ มลู ก ค้า เหล่า นี้ เป็ น กลุ่ม ที่ มุ่ง เน้ น
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณสมบัติทางกลและคุณภาพผิว รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ลูกค้า
กลุ่มนี้มีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคาเช่นกัน ทาให้การซื้อขายส่วนใหญ่มีการตกลงกัน
เป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
(3) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B ได้แก่ ผู้ผลิตท่อเหล็ก และลูกค้ากลุ่มการใช้งานทั่วไป ลูกค้าในกลุ่มนี้มี
ความอ่อนไหวในด้านราคาสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการแข่งขันกับสินค้านาเข้าอย่ างมาก การซื้อขายมี
ลักษณะเป็นครั้งคราว (spot) โดยบริษัทฯ จะได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นรายเดือน
(4) ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และลูกค้าในกลุ่มการใช้งานทั่วไปโดยเน้น
ที่ตลาดเหล็กบาง ที่มีขนาดความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และการซื้อขายมีลักษณะเป็นครั้งคราว
(spot) และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดโลก
2.5. การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นหลัก ดังนี้
(1) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A1 บริษัทฯ จาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในกลุ่มโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีด
เย็นและกลุ่มโรงงานผลิตถังแก๊ส ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นทั้งหมด 3 ราย โดยเหล็ก
แผ่นรีดเย็นจะนาไปใช้เป็นวัตถุดิบต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบทั้งเหล็กเคลือบสังกะสี
และเหล็กเคลือบดีบุก อุตสาหกรรมท่อเหล็ก และอุตสาหกรรมถังน้ามัน รวมถึงผ่านการแปรรูปผ่าน
ศูนย์บริการเหล็กเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
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(2) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม A2 โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จาหน่ายเข้าสู่ศูนย์บริการเหล็ก (Service Center)
เพื่อแปรรูป โดยติดต่อซื้อขายผ่านตัวแทนการค้า (Trading firm) เพื่อป้อนเข้าสู่ลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
(3) ตลาดภายในประเทศกลุ่ม B บริษัทฯ จาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าผู้ใช้ในกลุ่มโรงงานท่อเหล็ก โรงงาน
เหล็กโครงสร้าง และโรงงานผลิตถังแก๊ส ตลอดจนจาหน่ายผ่ านตัวแทนการค้า (Trading firm) และ
จาหน่ายผ่านศูนย์บริการเหล็ก (Service Center) ในกรณีนาไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายย่อยอีกทอดหนึ่ง
(4) ตลาดส่งออก บริษัทฯ จาหน่ายผ่านตัวแทนการค้า (Trading Firm) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
จะเป็นตัวแทนการค้าในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ตารางแสดงสัดส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแบ่งตามตลาด (ร้อยละ)
ปี

A1

A2

B

ส่งออก

รวม

2552

16.5

5.3

68.2

10.0

100

2553

16.7

6.7

71.9

4.8

100

2554

13.8

7.7

77.5

0.9

100

2.6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีที่ดินและอาคาร อุปกรณ์สานักงานและทรัพย์สินถาวรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2555 มีมูลค่ารวม 53,383 ล้านบาท ประกอบด้วย
„ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2,299 ล้านบาท
„ อาคารและสิทธิการเช่า
1,152 ล้านบาท
„ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
25,089 ล้านบาท
„ เครื่องตกแต่ง, เครื่องใช้สานักงานและยานพาหนะ
63 ล้านบาท
„ งานระหว่างก่อสร้าง
24,780 ล้านบาท
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 มีจานวน 14 คน ดังนี้
ชื่อ ‟ นามสกุล
1. นายวิทย์
2. นายสมชาย
3. นางเกษรี
4. นายทองฉัตร
5. นายศิริพล
6. นายประทีป

วิริยประไพกิจ
สกุลสุรรัตน์
ณรงค์เดช
หงศ์ลดารมภ์
ยอดเมืองเจริญ
บุปผาอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
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ชื่อ ‟ นามสกุล
7. นายเพิม่ พูน
8. นางธาริษา
9. นายญาณศักดิ์
10. นายทวีศักดิ์
11. นายสมชาย
12. นายกมล
13. นายปิยะ
14. นายวิน

ไกรฤกษ์
วัฒนเกส
มโนมัยพิบูลย์
เสนาณรงค์
พิพิธวิจิตรกร
จันทิมา
วิริยประไพกิจ
วิริยประไพกิจ

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

3.2. ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 มีจานวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ ‟ นามสกุล
1. นายวิน
2. นางสาววรรณา
3. นายนิธิพงศ์
4. นายกิตติศกั ดิ์
5. นายนาวา
6. นายณรงค์ฤทธิ์

วิริยประไพกิจ
ตั้งเจริญจริง
เตชะวณิช
มาพะเนาว์
จันทนสุรคน
โชตินุชิตตระกูล

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานักเทคโนโลยีกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ประจาสานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ประจาสานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

3.3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่ อผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ 10 อัน ดับแรก (นั บรวมการถือหุ้น ของบุ คคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กันยายน 2555 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มสหวิริยา
2. VANOMET HOLDING AG
3. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
5. SIX SIS LTD
6. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH
8. นางสาวสุมาลย์ ลิมป์ปิยะชาติ
9. นายกิตชิ ัย เตชะงามเลิศ

จานวนหุ้น
6,450,062,106
2,805,250,141
760,532,020
359,116,305
261,464,000
260,637,800
251,596,219
219,542,400
178,761,700

ร้อยละ
35.175
15.299
4.148
1.958
1.426
1.421
1.372
1.197
0.975
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
10. นายวิทิต พงศ์พิโรดม
รวม

จานวนหุ้น
175,501,000
11,722,463,691

ร้อยละ
0.957
63.928

หมายเหตุ:
(1) กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย
1. บริษัท เครือสหวิริยา จากัด (ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน)
ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
(1) นายวิน วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นร้อยละ 47.14
(2) นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 30.90
(3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ
ถือหุ้นร้อยละ 20.95
(4) อื่นๆ
ถือหุ้นร้อยละ 1.01
2. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท
จากัด) (ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน)
ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
(1) บริษัท เครือสหวิริยา จากัด
ถือหุ้นร้อยละ 97.89
(2) บริษัท เคพี แคปปิตอล จากัด
ถือหุ้นร้อยละ 1.93
(3) อื่นๆ
ถือหุ้นร้อยละ 0.18
3. นางศิริกุล
วิริยประไพกิจ เบนดิ
4. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ
5. นางกฤษณา วิริยประไพกิจ
6. นางธีรรัตน์
คุณัตถานนท์
7. นางประภา
วิริยประไพกิจ
8. นายวิทย์
วิริยประไพกิจ
รวม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 28.333

ร้อยละ 4.662

ร้อยละ 1.590
ร้อยละ 0.280
ร้อยละ 0.169
ร้อยละ 0.141
100 หุ้น
100 หุ้น
ร้อยละ 35.175

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
4.1. ประวัติการเพิ่มทุน
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 27,707,751,528 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้ ว จ านวน 18,336,703,235 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ ว จ านวน
18,336,703,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยในระหว่างปี 2552 ‟ 2554 และในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2555 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
หน่วย: บาท
24

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

วันที่

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน
ที่เปลี่ยนแปลง

ทุนชาระแล้ว

ทุนชาระแล้วที่
เปลี่ยนแปลง

25 ม.ค. 2554

13,101,280,000

(220,000)

13,101,280,000

-

25 ม.ค. 2554

18,341,792,000

5,240,512,000

13,101,280,000

-

22 ก.พ. 2554

18,341,792,000

-

15,587,822,735

2,486,542,735

28 ก.พ. 2554

18,341,792,000

-

18,184,108,235

2,596,285,000

22 ก.ย. 2554

18,184,108,235

(157,683,765)

18,184,108,235

-

22 ก.ย. 2554

20,434,108,235

2,250,000,000

18,184,108,235

-

8 มิ.ย. 2555

18,184,108,235

(2,250,000,000)

18,184,108,235

-

8 มิ.ย. 2555

27,707,751,528

9,523,643,293

18,184,108,235

-

29 มิ.ย. 2555

27,707,751,528

-

18,336,703,235

152,595,000

11 ต.ค. 2555

27,707,751,528

-

18,336,703,235

-

ที่มา: SETSMART

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2555 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 27,707,751,528 บาท เป็น 20,434,108,235 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังมิได้นาออกจาหน่ายของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งหมด และได้
มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 19,433,670,324 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 20,434,108,235 บาท เป็นจานวน 39,867,778,559 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
19,433,670,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มี
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12/2555
4.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กาไรจากการดาเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไข
สัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจานวน 3 บริษัท บริษัทร่วมจานวน 2 บริษัท ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้
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ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการและลักษณะ
การดาเนินงาน

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

ทุนชาระแล้ว

มูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธี
ราคาทุน

การถือหุ้น
ของบริษัท
(ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บจก.
ประจวบ

ท่ า เรื อ

ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่
มีความลึกที่สุดในประเทศไทย มี
ท่ า เที ยบเรือ 4 ท่ า ซึ่งสามารถ
รองรั บ เรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ขนาด
ใหญ่ระวางขับน้าสูงสุด 100,000
DWT พร้อมกันจานวน 2 ลา โดย
ให้ บ ริการ ขนถ่า ยวั ต ถุดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก ตั้งอยู่ที่
อ าเภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

ไทย

400 ล้านบาท

204 ล้านบาท

51.00

บจก. เวสท์ โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง

ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและ
ซ่อมบารุง รวมถึงการออกแบบ
ทางวิศวกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจเหล็ก

ไทย

75 ล้านบาท

75 ล้านบาท

99.99

บจก. สหวิริยาสตี ล
อินดัสตรี ยูเค

ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงถลุ ง เหล็ ก และ
ผลิตเหล็กกล้าประเภทเหล็กแท่ง
แบน

อังกฤษ

293.2 ล้าน
ปอนด์

14,505.55
ล้านบาท

100.00

บมจ. เหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย

ผู้ผลิต และจาหน่ายเหล็กแผ่นรีด
เย็นชนิดม้วน ด้วยกาลังการผลิต
สูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้
เหล็กแผ่น รีด ร้อนเป็นวั ต ถุดิ บ ใน
การผลิต

ไทย

10,703 ล้านบาท

5,440.92 ล้าน
บาท

50.15

Redcar Bulk
Terminal Limited

บริการท่าเรือน้าลึกและบริการขน
ถ่ายสินค้าสาหรับเรือเดินทะเล

อังกฤษ

26.5 ล้านปอนด์

767.62 ล้าน
บาท

50.00

บริษัทที่ควบคุม
ร่วมกัน
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (หน่วย: ล้านบาท)
1. ข้อมูลสรุปทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 2552 – 2554 และงวดหกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2554 และ 2555
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
ธ.ค. 2552 ธ.ค. 2553 ธ.ค. 2554
(ม.ค. ‟ มิ.ย. 54) (ม.ค. ‟ มิ.ย. 55)
สินทรัพย์รวม
41,350
40,977
58,186
50,852
61,039
หนี้สินรวม
24,453
22,224
34,218
26,157
37,632
ส่วนของผู้ถือหุ้น
16,897
18,753
23,968
24,694
23,408
รายได้รวม
33,409
48,037
37,799
19,748
21,613
กาไรสุทธิ
1,548
2,209
(444)
151
(726)
ROA (%)
3.7
5.4
n.m.
0.3
n.m.
ROE (%)
9.2
11.8
n.m.
0.6
n.m.
1)
Debt /Equity Ratio
1.2
1.0
1.1
1.0
1.2
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)
1.3
1.4
1.3
1.4
1.3
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
ROA (%)
ROE (%)
Debt1)/Equity Ratio
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ธ.ค. 2552

ธ.ค. 2553

ธ.ค. 2554

42,773
25,018
17,755
33,637
1,314
3.1
7.4
1.2
1.4
-

42,493
22,617
19,875
48,332
2,531
6.0
12.7
1.0
1.5
-

86,364
61,416
24,948
53,306
(929)
n.m.
n.m.
1.8
1.4
-

งวด 6 เดือน
งวด 6 เดือน
(ม.ค. ‟ มิ.ย. 54) (ม.ค. ‟ มิ.ย. 55)
66,987
91,365
42,198
74,191
24,789
17,173
21,556
27,295
(791)2)
(7,863)
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
1.5
3.1
1.4
0.9
-

หมายเหตุ: 1) Debt = หนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ย, 2) ไม่รวมกาไรจากการซื้อธุรกิจ จานวน 5,271 ล้านบาท
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วันที่ (DATE)……............................................
สาขาผู้รับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
ชื่อผู้จองซือ
้ ………………………………………………………………………….

A/C Name.SSI for Subscription

Subscriber name
เลขทะเบียนผู้ถือหุน
้ /Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92099-1 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

สาหรับลูกค้า

ชุดแจ้งการชาระเงิน

ชื่อบัญชี บัญชีจองซือ
้ หุน
้ สามัญเพิม
่ ทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ

กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น ที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม
่ ทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
ชื่อผู้นาฝาก/Deposit by............................................................................

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

วันที่ (DATE)……............................................
สาขาผู้รับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
ชื่อผู้จองซือ
้ ………………………………………………………………………….

A/C Name.SSI for Subscription

Subscriber name
เลขทะเบียนผู้ถือหุน
้ /Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92099-1 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ

กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหตุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น ที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม
่ ทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum
ชื่อผู้นาฝาก/Deposit by............................................................................

สาหรับธนาคาร

ชุดแจ้งการชาระเงิน

ชื่อบัญชี บัญชีจองซือ
้ หุน
้ สามัญเพิม
่ ทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1208, 0-2949-1213

