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ซื่อตรง

We do what we say 
ทำ�ในสิ่งที่เร�พูด

service-mind 
สำ�นึกในก�รให้บริก�ร
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จิตใจนักสู้
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มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

can change 
กล้�เปลี่ยน
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ก�รทำ�ง�นเป็นทีม

Deliver more than expected 
ให้ม�กกว่�ที่ถูกค�ดหวัง

Never give up 
สู้ไม่ถอย

Anything is possible
ทุกอย่�งเป็นไปได้

Be the leader of change 
เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง

One for all, all for one 
เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว 

วิสัยทัศน์                                         

บริษัทเหล็กชั้นน�ำดำ้นนวัตกรรม
และควำมเชื่อมั่น

ค่านิยม                                         

พันธกิจ                                         

Innovate life through steel and its application, engineering, 
energy, and marine innovation



ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและให้บริการ ล้านบาท 25,332  19,824 20,173

รายได้รวม ล้านบาท 28,452  20,305  20,495

ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท  21,841  15,195  19,389 

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท 3,491 4,629 784

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 4,535 (2,869) (40,959)

สินทรัพย์รวม ล้านบาท  25,538  24,228 23,351 

หนี้สนิรวม ล้านบาท 64,474  67,667  63,991 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท (38,936)  (43,439)   (40,640)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท   (39,554)  (44,089)  (41,271)

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ 17.90 (14.47) (203.04)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ N.A. N.A. N.A.

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย* ร้อยละ 22.30 (0.99) (80.94)

อัตราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า N.A. N.A. N.A.

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น** บาท 4.07 (2.58) (37)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  บาท (35.54) (1.37) (1.28)

* แก้ไขสูตรในการค�านวณตาม SET Manual Version 2.0 จากก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า เป็นก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่
 ก่อนดอกเบี้ยและภาษหีารด้วยสนิทรัพย์เฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า
** ปี 2558 และปี 2559 ถูกค�านวณขึ้นใหม่โดยถอืเสมอืนว่ามกีารลดทุนหุ้นสามัญเกดิขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

ผลประกอบก�รสำ�คัญ                  
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การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน
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ส�รจ�ก
ประธ�นกรรมก�รบริษัท

เรียนท่�นผู้ถือหุ้น 

 ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และเห็นชอบให้บริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผนฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ได้ก�ากับดูแล
ให้การด�าเนินงานของบริษัทบรรลุผลตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัดตามที่จะได้รายงานให้ทราบดังนี้

 ความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

 1.	 ผลกำรด�ำเนินงำน
  ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 25,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า  
โดยมีปริมาณส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Roll Coil: HRC) 1,285 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4  จากปีก่อนหน้า แต่ต่�ากว่า
ปริมาณส่งมอบตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ ซึ่งก�าหนดไว้ที่ 1,700 พันตัน ทั้งนี้ ราคาขาย HRC เฉลี่ยอยู่ที่ 19,197 บาทต่อตัน หรือประมาณ 570 
เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ 
(Premium Value Products: PVPs) ร้อยละ 51 ของปริมาณขายรวม 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 4,535 ล้านบาท มี EBITDA 6,115 ล้านบาท (หากไม่รวมการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของสินค้าคงเหลือ 74 ล้านบาท การกลับรายการภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 18 ล้านบาท และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
2,952 ล้านบาท จะมี Core EBITDA เท่ากับ 3,070 ล้านบาท) นับเป็นผลการด�าเนินงานที่ดีกว่าในปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2,869 ล้านบาท  
มี EBITDA 2,143 ล้านบาท และ Core EBITDA 1,378 ล้านบาท โดยที่ในส่วนของงบเฉพาะกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนฟื้นฟู
กิจการก็พบว่าบริษัทมีผลก�าไรและ EBITDA ที่ดีกว่าเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทสามารถรักษาระดับส่วนต่างระหว่างราคาขาย 
กับต้นทุนวัตถุดิบหลักไว้ได้ดีกว่าแผน และมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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 2.	 การชำาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ
  ในปี 2560  บริษัทชำ�ระหนี้แก่เจ้�หนี้ต�มแผนฟื้นฟูกิจก�รรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
1,643 ล้�นบ�ท คิดเป็นเงินต้น 1,539 ล้�นบ�ท และดอกเบี้ย 95 ล้�นบ�ท และนอกจ�กนี ้
บริษัทส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้เร็วกว่�ที่กำ�หนด 280 ล้�นบ�ท รวมชำ�ระหนี้ในปี 2560 ทั้งสิ้น  
1,914 ล้�นบ�ท

	 3.	 การดำาเนินการเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
  1 มีนาคม 2560
  บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท โดยวิธีก�รตัดหุ้น 
ที่ยังไม่ได้เรียกชำ�ระจำ�นวน 18,097,401,000 หุ้น ทำ�ให้มีทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 32,166,262,124 บ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 32,166,262,124 หุ้น มูลค่� 
ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท
  14 กรกฎาคม 2560
  บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนลดทุนโดยก�รลดจำ�นวนหุ้นของบริษัทจำ�นวน 
31,053,243,844 บ�ท ทำ�ใหม้ทุีนจดทะเบยีนและทุนชำ�ระแลว้คงเหลอืจำ�นวน 1,113,018,280 
บ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,113,018,280 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท 
  28 มีนาคม 2561      
  บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วโดยก�รแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 
ต�ม [ขอ้ 7.3 (3)] ของแผนฟ้ืนฟูกจิก�ร ดว้ยก�รจดัสรรหุน้เพิม่ทนุจำ�นวน 10,000,000,000 หุน้  
ให้กับเจ้�หนี้ที่ได้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีผลก�ำไรและ EBITDA  
ที่ดีกว่ำเช่นกัน สำเหตุหลัก 
มำจำกกำรทีบ่ริษัท
สำมำรถรักษำระดับ
ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำย
กับต้นทุนวัตถุดิบหลัก
ไว้ได้ดีกว่ำแผน และมีก�ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
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คว�มมุ่งมั่นของคณะกรรมก�รบริษัท 
ต�มที่ได้กล่�วม�นั้นยังส่งผลให ้
บริษัทได้รับร�งวัลต�่งๆ  
ประกอบด้วยร�งวัลเกียรติยศสูงสุด 
สถ�นประกอบกิจก�รดีเด่น 
ด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�ร 
แรงง�น 15 ปีติดต่อกัน

 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนการด�าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะท�างานด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ได้ท�า 
การศึกษาแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท พร้อมทั้ง 
จัดท�าแผนงานและมอบหมายผู้รับผดิชอบไปด�าเนนิการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

 ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้กล่าวมานั้นยังส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศสูงสุด 
สถานประกอบกิจการดีเดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน 15 ปตีิดตอ่กนั ประจ�าป ี2560 (พ.ศ. 2546 - 2560) รางวลัสถานประกอบ
กิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับประเทศ ประจ�าปี 2560 ระดับเพชร (รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี)  
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระยะเวลา 3 ปี) ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�าปี 2560

 ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการ คือ ความคิดสร้างสรรค์  
การมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยี และประสทิธภิาพของการด�าเนนิการ โดยในป ี2560 นอกจากกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีอ่ยูใ่นกระบวนการ
ด�าเนินธุกิจแล้ว บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 50 โครงการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 26,971 คน  
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง คือ  
การพัฒนาชุมชนใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น การด�าเนินการสอดคล้องกับวาระ
การพัฒนาตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Goals: SDGs) ในหลายด้าน อาทิ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจ้างงานที่มีคุณค่า 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 
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 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัท  
ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท และจะเป็นทิศทางให้หน่วยงานต่างๆ  
ของกลุ่มบริษัทได้ก�าหนดเป้าประสงค์ในระยะยาวให้สอดคล้องกัน

 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท ความคืบหน้า 
ในการด�าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ รายงานประจ�าป ีและรายงานกจิกรรมความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมฉบับอิเล็กทรอนิกส์  และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ได้ เช่นเดิมผ่าน
สารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่  
http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
0-2238-3063-82 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า  
พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน องค์กรก�ากับดูแล คณะผู้บริหาร และพนักงาน ที่สนับสนุน 
การด�าเนนิงานของบรษิทัดว้ยดตีลอดมา คณะกรรมการบรษิทัจะทุม่เทก�าลงัในการก�ากบัดแูล
กิจการให้สามารถด�าเนินธุรกิจจนเกิดผลส�าเร็จของแผนตามที่ก�าหนด

น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
รองประธานกรรมการบรษิัท

ปฏบิัตหิน้าที่แทนประธานกรรมการบรษิัท
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 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย  
และผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงาน 
ผลิตเหล็กกลางน�้า ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
สูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้�ามันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี  
มียุทธศาสตร์หลัก คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ” (Leading Innovative and Reliable Steel 
Company) เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค 
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า  
บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง
  บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายน้�าต่อเนื่อง 
ที่ส�าคัญ ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(“TCRSS”) ซึง่เปน็ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีเยน็รายแรกและรายใหญท่ีสุ่ด
ของประเทศไทย ด้วยก�าลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี บริษัท 
เหลก็แผน่เคลอืบไทย จ�ากัด (“TCS”) ผูผ้ลติเหลก็แผน่เคลอืบสังกะส ี
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ มีก�าลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี

 โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บน
ชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์ซึง่อยูห่า่งจากกรงุเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร 
และเปน็ท�าเลยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุในประเทศส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ
เหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ 
จ�ากัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุด
ในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้
ในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน
วิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เวสท์โคสท์  
เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (“WCE”) ใหบ้รกิารงานดา้นวศิวกรรม การจดัการ
งานซอ่มบ�ารงุโรงงานอตุสาหกรรม งานออกแบบและผลติเครื่องจกัร
และชิ้นส่วนจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึง 
การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น  
2,449 คน ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัยงัคงยดึมัน่ในนโยบายการรบัคนในทอ้งถิน่ 
เข้าท�างาน โดย ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวนพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 79.37 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 2,113 คน 
ที่ท�างานที่โรงงานของกลุ่มบริษัทในบางสะพานการด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

นโยบ�ยและภ�พรวม
ก�รประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจวิศวกรรม
 ด�าเนนิการโดย WCE ซึง่ในช่วงเริ่มตน้ 
ให้บริการแก่กิจการภายในกลุ่มบริษัท 
เปน็หลกั ปจัจบุนัไดข้ยายการใหบ้รกิารไปสู ่
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรม
กระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรม
ปโิตรเคม ีอตุสาหกรรมขนส่ง อตุสาหกรรม
ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยี

ธุรกิจทำ่เรือ
 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน PPC ซึ่งมี 
ท่าเทียบเรือให้บริการจ�านวน 4 ท่า 
สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มี  
ระวางขับน้�าสูงสุดถึง 100,000 DWT 
พร้อมกัน 2 ล�า โดยในปี 2555 ได้เริ่ม 
เปิดให้บริการขนถ่ายเหล็กแท่งแบนด้วย
เครนหนา้ทา่ขนาดน้�าหนกัยกสงูสดุ 100 ตนั  
จ�านวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
และรองรับการขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ธุรกิจเหล็ก
 ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน ด�าเนินการ 
โดยบริษัท ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ถังแก๊ส ท่อเหล็ก และก่อสร้าง และใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ธุรกิจเหล็กปลายน้�า ประกอบด้วย 
ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น ด�าเนินการโดย 
TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง 
ของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต ธุรกิจ
เหล็กแผ่นเคลือบ ด�าเนินการโดย TCS  
และใช้ เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิต
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ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
ในปี 2560 

1	มีนำคม	2560

บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
โดยด�าเนินการจดทะเบียนลดทนุทีย่งัไมไ่ด้ 
จัดสรรของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ 
เรียกช�าระจ�านวน 18,097,401,000 หุ้น  
ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด  
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระ 
แลว้ จ�านวน 32,166,262,124 บาท แบ่งออก 
เปน็หุน้สามญัจ�านวน 32,166,262,124 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

15	พฤษภำคม	2560 

กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการ 
ชั้นที่สุดเรียกเก็บอากรทุ่มตลาดสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด เป็นม้ วนและ 
ไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งก�าเนิดจากสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน และสาธารณรัฐตุรกี โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 
15 พฤษภาคม 2565 และก�าหนดให้เรียก
เก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา 
ร้อยละ 6.88 - 38.27

6	มิถุนำยน	2560 

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ 
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็น
ม้วนและไม่เป็นม้วน ให้ขยายระยะเวลา 
การบังคับใช้มาตรการอีก 3 ปี โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 -  
6 มิถุนายน 2563 

22	มิถุนำยน	2560 

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด 
และการอุดหนุน กรณีเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่ง
ก�าเนิดจากจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศมาเลเซีย ให้ขยายระยะเวลา 
บงัคบัใชม้าตรการอกี 5 ป ีโดยมผีลบงัคบัใช ้
ตั้ งแต่ วันที่  23  มิ ถุ นายน  2560  -  
22 มิถุนายน 2565

14	กรกฎำคม	2560	

บริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนโดย
การลดจ�านวนหุ้นของบริษัท จ�านวน 
31,053,243,844 บาท ต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงท�าให้บริษัท
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 
1,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญจ�านวน 1,113,018,280 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

31	กรกฎำคม	2560 

บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรอง
อุตสาหกรรมสเีขยีว ระดบั 3 (ระยะเวลา 3 ป)ี  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

1	สิงหำคม	2560 

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ป ร ะ ก า ศ ยุ ติ  
การไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาด กรณี
เหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและเคลือบ
น้� ามันชนิด เป็นม้ วนและไม่ เป็นม้ วน  
ที่มีแหล่งก�าเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี 
เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในไม่ เกิด 
ความเสียหายจากสินค้าทุ่มตลาด 

25	สิงหำคม	2560 

บริษัทรับรางวัล เกียรติยศสู งสุด 
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี 
ตดิตอ่กนั ประจ�าป ี2560 (พ.ศ. 2546 - 2560)  
จากพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน

29	สิงหำคม	2560 

ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา
ยกฟ้อง กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย  
ในฐานะผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่ม
ภารกจิดา้นกจิการความมัน่คงภายใน) และ
เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และวันที่  
1 กันยายน 2553 เพื่อขอให้ศาลปกครอง
กลางมีค�าพิพากษา (1) เพิกถอนค�าสั่ง
อธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 
ที่ให้เพิกถอนและแก้ไขรายละเอียดใน
หนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน ์(น.ส. 3 ก.) 
ต�าบลแม่ร�าพึง อ�าเภอบางสะพาน จังหวัด 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประจวบครีขีนัธ ์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย,  
(2) ให้เพิกถอนค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่   
6 เมษายน 2553, (3) เพิกถอนประกาศ
ส�านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และ (4) ไม่ให้
เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาบางสะพาน ออกใบแทนหนังสือ
รับรองการท�าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ของเจา้พนกังานทีด่นิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน

19	กันยำยน	2560  

บริษัทรับมอบใบประกาศนียบัตร
เชิดชูเกียรติ ประเภทโครงการลดก๊าซ 
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER) จาก ดร.วิจารย์  
สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม ในฐานะทีบ่รษิทัไดเ้ขา้รว่ม 
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ 
และด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดโดยองค์การบริหารการจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)

27	กันยำยน	2560	 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดย้ืน่ค�าอทุธรณ์
คัดค้านค�าพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กรณี
ที่ดินพิพาทที่อ�าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

5	ตุลำคม	2560  

บริษัทรับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานระดับ
ประเทศ ประจ�าปี  2560 ระดับเพชร 
(รางวัลต่อเนื่อง 6 ปี) จากนายทศพล  
กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

19	ตุลำคม	2560  

บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
โ ด ย ก า ร อ อ ก หุ้ น ส า มั ญ  จ� า น ว น 
10,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ�านวน 1,113,018,280 บาท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่จ�านวน 11,113,018,280 
บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็นทุน 
ใหก้บัเจา้หนีต้ามแผนฟืน้ฟกูจิการ ในราคา
แปลงหนีเ้ปน็ทนุหุน้ละ 0.05 บาท ตอ่ 1 หุน้

1	ธันวำคม	2560  

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ 
ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุน 
งานคนพกิารดเีดน่ ประจ�าป ี2560 แกบ่รษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
(ตอ่เนือ่งเปน็ครัง้ที ่2) เพือ่เชดิชเูกยีรตใิหแ้ก ่
หนว่ยงานทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิงานดา้น
คนพิการ เนือ่งในโอกาสวนัคนพิการสากล 
ประจ�าปี 2560

12	ธันวำคม	2560 

ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ 
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
เจอืโบรอน ชนดิเป็นมว้นและไมเ่ป็นมว้นที่ม ี
แหล่งก�าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ต่อไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตั้งแต่ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

28	มีนำคม	2561  

บรษิทัไดด้�าเนนิการจดทะเบยีนเพิ่มทนุ 
ช� า ร ะ แ ล้ ว ใ น ส่ ว น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ� า น ว น 
10,000,000,000 บาท ต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าให้บริษัท 
มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 
11,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ�านวน 11,113,018,280 หุน้ มลูคา่
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน 

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

  งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง  
 และออกแบบทางวิศวกรรม  

ธุรกิจ
เหล็กปลำยน�้ำ

ธุรกิจ
ท่ำเรือ

ธุรกิจ
วิศวกรรม

ธุรกิจ
เหล็กแผ่นรีดร้อน

 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน
 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

    ประเภทปรับผวิและเคลอืบน�า้มัน  

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)

บรษิัท เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

 เหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด

 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
 ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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3.7%

51%

35.19%

99.99%

ลดต้นทุน 
และเพิ่มรายได้

เสริมสร้างรายได้ 
และสนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

ลดต้นทุน 
และเพิ่มรายได้

ธุรกิจหลัก

เสริมสร้างรายได้ 
และสนับสนุนความมั่นคง
อย่างยั่งยืน

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

13



คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ถือหุ้นใหญ่

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของเครือ
สหวิริยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ท้ังนี้ เครือสหวิริยาด�าเนิน
ธุรกิจประเภทผลิตและจ�าหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ โดยมีรายละเอียด
รายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในเรื่อง รายการระหว่างกัน

 บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ในด้าน
การค้าระหว่างกันเป็นหลัก กล่าวคือ การขายสินค้าของบริษัท 
โดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง โดยขายให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ส�าหรับการขายสินค้าให้ลูกค้าภายในประเทศ 
ประกอบด้วยผู้ใช้สินค้าโดยตรง และผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและ 
ศูนย์บริการสินค้า (Trader & Coil Center) ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัท 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั ทัง้นี ้บรษิทัไมม่นีโยบาย
ขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย หรือเข้าไปถือหุ้นในผู้จัดจ�าหน่าย 
สินค้าและศูนย์บริการสินค้า เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว 
มคีวามเสีย่งคอ่นขา้งสูงเพราะตอ้งขายสนิคา้เป็นเงนิเชือ่ใหก้บัลกูคา้ 
โดยบรษิทัมสีดัสว่นการขายใหก้บับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มกีารด�าเนนิ
ธรุกจิมากอ่นการประกอบการของบรษิทั ในสดัสว่นทีล่ดลงเมือ่เทยีบ
กับปีที่ผ่านมา และเป็นการด�าเนินธุรกิจทางการค้าตามปกติทั่วไป  
โดยจะมีการแยกระหว่างการประกอบการผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย
ออกจากกัน 

 บรษิทัมกีลไกการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัความเปน็ธรรม  
โดยบริษัทในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จ�าหน่ายสินค้า
ของบริษัทให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในมาตรฐานราคาที่ไม่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการสั่งซื้อและความสม่�าเสมอในการสั่งซื้อ และเนื่องจาก
ถือเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงมีข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบังบการเงนิใหร้ะบรุายการกบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
โดยถ้าเป็นการซื้อขายระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายอันเกี่ยวกับ
ราคาโอนไว้ด้วย ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินของบริษัท
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ลักษณะ
ก�รประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil)  
ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ  
เป็นจ�านวนมาก เช่น โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ การผลิต 
ทอ่เหลก็ การผลติถงัแก๊ส การผลติชิน้สว่นประกอบรถยนต ์การผลติ
เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ 
การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น หม้อต้มไอน้�าแรงดันสูง อุตสาหกรรม 
ต่อเรือ และศูนย์บริการเหล็ก (Service Center) เป็นต้น

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 •	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 
750 - 1,550 มลิลเิมตร และความหนาระหว่าง 1.0 - 20.0 มลิลเิมตร 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส�าหรับการใช้ 
ในประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese  
Standard, American Standard, DIN Standard, British Standard 
และอืน่ๆ โดยบรษัิทไดด้�าเนนิโครงการขยายก�าลงัการผลติเหลก็แผน่ 
รดีร้อนชนดิมว้นเป็น 4 ลา้นตนัตอ่ปเีสรจ็สมบรูณใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์
2548 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิต
เหล็กได้บางสุด 0.9 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 20.0 มิลลิเมตร  
และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิต 

ลดลง ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนดิมว้นไมก่ีร่ายของโลก ทีส่ามารถผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นที่มขีนาด
ความบางสุดได้ถึง 0.9 มิลลิเมตร ในเชิงพาณิชย์ และ ณ ปัจจุบัน 
บรษิทัประสบผลส�าเรจ็ในการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้นทีม่ขีนาดบางสดุ  
0.8 มิลลิเมตร 

 •	 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบ
น้�ามัน หรือ “CleanStrip” ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 
มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 1.2 - 6.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการนี้ 
เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เนน้ในการพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทั
อยา่งสม่�าเสมอ เพือ่ยกระดบัคณุภาพของสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในตลาดเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลติภณัฑ์ทีม่มีลูคา่เพิม่พเิศษ (Innovate Premium Value Products) 
ออกสู่ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้
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 1. เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade Products) 
เหมาะกบัการน�าไปใชง้านทีต่อ้งการคณุภาพของเหลก็แผน่รดีรอ้นสูง  
เช่น การน�าไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น  
ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
 2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)  
ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท
โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือ 
เหล็กแผ่นลาย เป็นต้น
 3. เป็นผลติภณัฑน์วัตกรรมทีม่มีลูคา่เพิม่กับลกูคา้ (Innovated  
Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งาน 
ของลูกค้าปลายทาง 

ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน

 บริษัทมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้การบริหารงานขาย 
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เนน้ใหค้วามส�าคญัตัง้แตก่ารสัง่ซือ้ 
วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การรักษา
ส่วนแบ่งตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามก�าหนด และบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทำงกำรตลำด
 
 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุม 
กลุม่ลกูคา้ทกุตลาด เพือ่ทดแทนการน�าเขา้และครองสว่นแบง่ตลาด 
สูงสุดและรักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ  
รวมถงึการขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหม ่ซึง่ใชเ้หลก็แผน่
รดีรอ้นคณุภาพสงู ตลอดจนการสง่ออกเมือ่สภาวะตลาดเอือ้อ�านวย 
และบริษัทมีก�าลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย	

 ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ  
เช่น การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
รถยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีเหล็กเป็น 
ส่วนประกอบ การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิต 
ท่อเหล็ก และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการ
เหล็ก (Service Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms) 

ลักษณะของลูกค้ำ

 ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1 ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่น 
รีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้�ามันและเหล็ก 
ชั้นคุณภาพพิเศษต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทาง ได้แก่ ลูกค้า 
กลุม่ผูผ้ลติยานยนต ์ซึง่การซือ้ขายจะมกีารตกลงกนัเปน็รายไตรมาส 
โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงาน
ผลิตถังแก๊ส ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ และลูกค้ากลุ่มโรงงาน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
อยู่ 5 ราย โดยเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภาพผิวและการส่งมอบเป็นส�าคัญ 
และมีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งการซื้อขาย 
จะมีการตกลงกันรายเดือนหรือการซื้อขายแบบล่วงหน้า โดยมี 
การซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท 
 3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 คือ ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผ่าน
ตัวแทนการค้า ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้าง ลูกค้า 
กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น และลูกค้า 
กลุ่มผู้ผลิตเหล็กท่อ ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงเป็นรายไตรมาส 
รายเดือน หรือขายแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 4. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S4 ไดแ้ก ่ลูกคา้กลุม่อตุสาหกรรม 
โครงสรา้ง ลกูคา้กลุม่ผูผ้ลติท่อเหล็ก และลกูคา้กลุ่มผูผ้ลติเหลก็แผน่ 
ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงเป็นรายเดือน หรือการขายแบบ Spot 
โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 5. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S5 ไดแ้ก ่ลูกคา้กลุม่อตุสาหกรรม 
โครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตท่อเหล็ก 
และลูกค้ากลุ่มขายเหล็กแผ่นลาย ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลง 
เป็นรายเดือน โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 6. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า และลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการซื้อขาย 
จะมีการตกลงเป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 7. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S7 ไดแ้ก ่ลูกคา้กลุม่อตุสาหกรรม 
โครงสรา้ง ลกูคา้กลุ่มผูผ้ลติยานยนตแ์ละชิน้สว่น ประเภททีต่อ้งการ
สินค้าส�าเร็จรูป สามารถน�าไปใช้งานได้ทันที ซึ่งการซื้อขายจะมี 
การตกลงเป็นแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 8. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S8 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ
สินค้าเหล็กส�าเร็จรูป ในลักษณะโครงการพิเศษต่างๆ 
 9. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายมีการซื้อขายแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ
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นโยบำยกำรขำย

 1. การขายแบบไตรมาส เป็นไปตามกลไกของ Seaborn Market เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการในการก�าหนดปริมาณและราคา 
รายไตรมาส ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6
 2. การขายแบบรายเดือน เป็นไปตามกลไกตลาดภายในประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณและเทอมการช�าระเงิน เพื่อรองรับลูกค้า 
ที่สามารถแจ้งแผนการซื้อได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 ตลาดภายใน 
ประเทศกลุ่ม S4 และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S5
 3. การขายแบบ Spot เป็นไปตามกลไกราคาตลาดภายในประเทศ และความเร่งด่วนในการส่งมอบสินค้า รองรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ 
โดยไม่มีการแจ้งแผนล่วงหน้า ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4 และตลาดส่งออก 
 4. การขายแบบ Forward เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนของวัตถุดิบ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเพื่อใช้ในงานโครงการ import  
for export ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2

กำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคำ่เพิ่มพิเศษ

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเพิม่สดัสว่นการขายผลติภัณฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่พเิศษอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2560 บรษิทัมปีรมิาณการส่งมอบผลติภณัฑ์
กลุ่มนี้จ�านวน 660,360 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการจ�าหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะ 
เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น มีความต้องการการใช้เหล็กสูงขึ้น ประกอบกับสถานทางการเงินและวัตถุดิบคงคลังของบริษัทมีทิศทาง 
ทีด่ขีึน้สามารถรบัค�าสัง่ซือ้ไดม้ากขึน้ สง่ผลใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีด่ขีึน้ ลกูคา้เกดิความไวว้างใจในการส่ังสนิคา้ อยา่งไรกต็าม การน�าเข้าสนิค้าเหลก็
ยังอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อปริมาณการขายรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 59

สัดส่วนปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อยอดขายรวม (ร้อยละ)

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี	2557 ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

ผลติภัณฑ์ที่มมีูลค่าเพิ่มพเิศษ (Premium Value Products) 34 38 41 59

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products) 66 62 59 41

อุตสำหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

 อตุสาหกรรมเหลก็แผน่รดีรอ้นตอ้งพึง่พาการน�าเขา้จากตา่งประเทศมาโดยตลอด จนกระทัง่บรษิทัไดเ้ปดิด�าเนนิการผลติเหลก็แผน่รดีรอ้น
ชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 6 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

ผู้ประกอบกำร ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด	(ตันต่อปี) เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์

1.  บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 4,000,000 กุมภาพันธ์ 2537 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

2.  บมจ. จี สตีล 1,800,000 ปลายปี 2542 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

3.  บมจ. จี เจ สตีล 1,500,000 ไตรมาส 4 ปี 2540 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

4.  บจก. ไพร์ม สตลี มลิล์ 840,000 2558 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน

5.  บมจ. สหวิริยาเพลทมิล 1,000,000 2539 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิแผ่นหนา

6.  บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล 500,000 2539 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิแผ่นหนา

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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 จากการอ้างอิงถึงข้อมูลความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อน 
โดยตรงของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet  
Consumption) ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
ในปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ประมาณร้อยละ 19 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 ในปีที่ผ่านมา  
โดยสนิค้าน�าเข้ามสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 57 หดตวัลงจากรอ้ยละ 63  
ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 5 ราย มีส่วนแบ่ง 
ตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 24 ท้ังนี้  หากนับเฉพาะตลาด 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 สินค้าน�าเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 56  
หดตัวลงจากร้อยละ 62 ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย  
มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 23 

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์ 

กำรผลิต

 บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จ�านวน  
1 แห่ง และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิว
และเคลือบน้�ามัน 1 แห่ง ท้ัง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
ณ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก�ำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต	
 
 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีก�าลังการผลิต
สูงสุด (Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพก�าลัง 
การผลิตจริง (Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี 
  บริษัทมีนโยบายการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Made to  
Order) รวมทั้งการผลิต เพื่อให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน 
(Made to Stock) ซึ่งจะเลือกผลิตสินค้า โดยพิจารณาความต้องการ 
ของตลาด และความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต โดย
ก�าหนดแผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และจัดให้มีการผลิต
วันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี ปีละ  
1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน

วัตถุดิบ	
 
 เนือ่งจากกรรมวธิกีารผลติของบรษิทัเปน็การน�าเหลก็แทง่แบน 
(Slab) มาผา่นกระบวนการรีดแตเ่พียงอยา่งเดียว ดงันัน้วตัถดุิบที่ใช้
ในการผลติจงึมเีพยีง Slab เทา่นัน้ ซึง่ยงัไมม่กีารผลติในประเทศไทย 
จึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
 Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งยาวทรงแบน มีพื้นที่หน้าตัดทึบ  
ไดจ้ากกระบวนการถลงุและหลอมเหลก็และเหลก็กลา้ (Iron & Steel 
Making) เมื่อน�าเข้าเครื่องหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซึ่งมี 
ความหนาตั้งแต่ 160 - 250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800 - 1,550 
มิลลิเมตร ความยาว 4,300 - 10,800 มิลลิเมตร น้�าหนัก 15.5 - 
32.0 ตัน
 เหลก็แทง่แบนในตลาดโลกมหีลายชนดิตามประเภทของเหลก็  
เช่น ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ  
Stainless และในแต่ละประเภทจะมีหลายช้ันคุณภาพ ในปัจจุบัน
บริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพ 
ของเหล็กแท่งแบนที่บริษัทจะน�ามารีดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนที่ต้องการผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

แหล่งที่มำและจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ	

 บริษัทน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) จากต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนกระจายอยู่ตามแหล่ง
ต่างๆ ทั่วโลก เช่น จีน กลุ่มประเทศรัสเซียเก่า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
อเมริกาใต้ ประเทศในยุโรป และออสเตรเลีย เป็นต้น โดยในปี 2560 
บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตจ�านวน 7 ราย ใน 7 ประเทศ คือ  
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บราซิล ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย และยูเครน โดย
วิธีการซื้อเป็นรายไตรมาส และ Spot Market ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อจากบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบทราบล่วงหน้า
ถึงปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบเป็นรายปีหรือรายไตรมาส  
โดยการตกลงซื้อขายจะขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วง ซึ่งการแจ้ง
ปรมิาณความตอ้งการใชล้ว่งหนา้ท�าใหบ้รษิทัสามารถลดความเสี่ยง
ในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบได้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
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โครงสร้�งร�ยได้

สำยผลิตภัณฑ์	/	
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินกำรโดย ร้อยละ
กำรถือหุ้น
ของบริษัท

2560 2559 25582)

(ปรับปรุงใหม่)

รำยได	้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ รำยได้	
(ลำ้นบำท)

ร้อยละ รำยได	้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี - 24,9761) 86.27 19,4541) 94.48 19,6121) 94.15

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 99.99 548 1.89 346 1.68 601 2.89

ธุรกิจท่าเรือ บจก. ท่าเรือประจวบ 51.00 238 0.82 282 1.37 244 1.17

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 100.00 - - - - - -

รายได้อื่นๆ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

บจก. ท่าเรือประจวบ

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค

3,129

5

56

 -

10.81

0.02

0.19

 -

501

3

6

 -

2.43

0.01

0.03

 -

363

7

4

 -

1.74

0.04

0.02

 -

28,952 100.00 20,592 100.00 20,831 100.00

1)  รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�านวน 2,251 ล้านบาท 723 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 ตามล�าดับ
2)  รายได้ในปี 2558 เป็นข้อมูลปรับปรุงใหม่

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
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ภ�วะอุตส�หกรรม
และก�รตล�ด

อุตส�หกรรมเหล็กโลกปี 2560 

 สมาคมเหลก็โลก หรอื World Steel Association (WSA) รายงาน
ตวัเลขประมาณการผลติเหลก็ดบิของโลก (Crude Steel Production) 
ในปี 2560 อยู่ที่ 1,674 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.55 จากปี 2559 
ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบท้ังหมด โดยประเทศจีน 
มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 831 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 
จากปี 2559 
 ทัง้นี ้ปรมิาณการบรโิภคสนิคา้เหลก็ของโลกในปี 2560 (Global 
Apparent Steel Use) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.3 จากปี 2559 
ปัจจัยหลักยังคงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนทั่วโลก จึงท�าให้ 
ความต้องการใช้เหล็กปีน้ีฟ้ืนตัวได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศเวยีดนามเป็นปัจจยัทีท่�าใหค้วามต้องการใชเ้หล็ก
ในปี 2560 กลับมาเป็นบวก
 ดา้นราคาเหล็กในป ี2560 นัน้ ราคาเหลก็ทุกประเภทส่วนใหญ ่
ปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาส 3 สามารถไต่ระดับราคาสูงสุด 
ในรอบปี โดยราคาเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น FOB China ปรบัราคา 
หดตัวลงเล็กน้อยจากระดับ 478 - 564 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในไตรมาส 1/2560 มาอยู่ที่ระดับ 420 - 522, 523 - 667 และ  
595 - 658.43 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560  

และไตรมาส 4/2560 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบ
เหล็กแท่งแบน CFR East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องจาก 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2560 มาอยู ่
ที่ระดับ 419, 447 และ 493 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2560 
ไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 4/2560 ตามล�าดับ ปัจจัยหลัก 
มาจากวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งถ่านหินและสินแร่เหล็ก 
มีการปรับราคา โดยราคาสินแร่เหล็ก CFR China จากระดับ  
76.25 - 94.86 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ในไตรมาส 1/2560 มาอยูท่ีร่ะดบั 
53.36 - 81.54, 62.05 - 79.81 และ 59.35 - 76.36 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ในไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 และไตรมาส 4/2560 
ตามล�าดับ 

อุตส�หกรรมเหล็กในประเทศปี 2560

 อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2560 มี Apparent  
Steel Supply อยู่ที่ 16.6 ล้านตัน หดตัวลงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 (ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
หรอื ISIT) และเมือ่พจิารณาในรายผลติภณัฑ ์พบวา่ผลติภณัฑเ์หลก็ 
ทรงยาวหดตัวลงร้อยละ 32 และการบริโภคเหล็กทรงแบน หดตัวลง 
ร้อยละ 9.28 
 ในปี 2560 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศประมาณ  
6.9 ล้านตัน หดตัวลงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ปี 2560

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้ตามค�าสั่ง 
เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 29 มิถุนายน 2563

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 	จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม/จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  7/7

2.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์  กรรมการตรวจสอบ  5/7

3.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ  7/7

 และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 •	 สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ซึ่งมิได้ผ่านการสอบทาน 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับทราบประเด็นพิจารณาจากที่ผู้บริหารสายการเงินและบัญชีน�าเสนอ พร้อมน�าประเด็นที่ส�าคัญเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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 •	 สอบทานงบการเงนิประจ�าป ี2560 ของบรษิทั และงบการเงนิรวมประจ�าป ี2560 ของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้ โดยประชุมรว่มกบั 
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบถามและรับฟังค�าชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งการรายงานของผู้สอบบัญชี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผย 
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 •	 ผู้สอบบัญชีได้รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าว เพราะไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้ เนื่องจากการถูกจ�ากัด
ขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ ์ในเรือ่ง (1) มเีจา้หนีท้ีย่ืน่ค�าขอรบัช�าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูจิการทีบ่รษิทัมกีารโตแ้ยง้ในมลูหนี ้โดยเจา้หนี้ 
บางรายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีค�าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�าระหนี้ และยังมีเจ้าหนี้อีกบางรายที่มียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ  
ซึ่งได้มีค�าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�าระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่เจ้าหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าส่ังของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคดียังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาล และ (2) ในปี 2558 ตามที่บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้แสดงความจ�านงเพื่อเลิกกิจการและบริษัท
ในฐานะผู้ค้�าประกันเงินกู้ให้กับ SSI UK ซึ่งผู้ให้กู้รายใหญ่ของ SSI UK ได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ บริษัทได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกัน เงินกู้ยืมของ SSI UK ทั้งจ�านวน ซึ่งปัจจุบัน SSI UK ยังอยู่ระหว่างกระบวนการช�าระบัญชี ทั้งนี้ผู้ให้กู้อาจจะได้รับ
ช�าระคนืหนีบ้างสว่นในอนาคตจากกระบวนการช�าระบญัช ีซึง่จ�านวนเงนิดงักล่าวจะถกูน�ามาหกัจากประมาณการหนีส้นิภายใตสั้ญญาค้�าประกนั 
ท่ีบริษัทได้บันทึกบัญชีไว้ ท�าให้บริษัทไม่สามารถหามูลค่าหน้ีสินท่ีต้องจ่ายในอนาคตเพ่ือรับรู้รายการ ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับ 104 ดังน้ัน ผู้สอบบัญชี 
จึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ การรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ 
 สำานักตรวจสอบภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำานัก 
 ตรวจสอบภายใน
 •	 ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีของส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�านัก 
ตรวจสอบภายในกลุ่ม
 •	 พิจารณาร่างประกาศข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
 •	 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�าหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมท้ังรับทราบ 
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเห็นว่า 
หัวหน้าส�านักตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
 รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายดังกล่าว 
 •	 รายงานจากส�านักกฎหมายกลุ่มเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
 •	 รายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับรายงาน 
จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท
 •	 ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส  
และผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นรายปี
 •	 รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นรายปี 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 •	 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายนพฤกษ์  
พิษณุวงษ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2561 ซึ่งเป็นรายเดียวกับปี 2560  
โดยจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี ส�าหรับปี 2561 เท่ากับปี 2560

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจ 
 ตามกฎหมายดังกล่าว
 •	 รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 •	 พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกันจากการร่วมค้�าประกันหนี้เงินกู้วงเงินหมุนเวียน บี (Revolving  
Facility B) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด  ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากส�านักกฎหมายกลุ่มและบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  
และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด (WCP) ซึ่งท�าหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้ว
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด 

7. พิจารณาในเรื่องสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท 
 •	  พิจารณาให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดจากลูกหนี้ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

8. อื่นๆ 
 •	 ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 4)
 •	 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
 •	 ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 •	 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ในรายงานประจ�าปี 2560 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท (แบบ 56-1) 
 •	 พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)  
ของบริษัท
 •	 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ก�าหนด  
ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2561
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ปี 2560

 1. “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วันที ่3 ธนัวาคม 
2550 เพือ่ท�าหน้าทีช่ว่ยคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากบัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2559 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 จนถึง 
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1 นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. 2.1  “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทานรายงาน 
การบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงน�าเสนอนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ 
คณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท�าการพิจารณาทบทวน
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าฝ่ายจัดการ ประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส ในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม 2560 รวมทั้งหมด 4 ครั้ง  
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ 
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต
  2.2 ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“WCE”) 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด (“PPC”) และการช�าระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
และอาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ 
  2.3 นอกจากความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทแล้ว ในปี 2560 ซึ่งบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้พิจารณาความเสี่ยงของบริษัท ในการด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Rehabilitation) ผลกระทบต่อ 
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และการด�ารงอยู่ในระหว่างการพักช�าระหนี้ (Automatic Stay) ของบริษัท รวมถึงมาตรการ
ด�าเนินการของบริษัทเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูกิจการตามที่ตั้งไว้ได้ 
  2.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบรายงานแผนงบประมาณและรายงานการวเิคราะห ์Sensitivity Study ประจ�าป ี2560 จาก 
ปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน, ด้าน Metal Spread และด้านปริมาณการจัดส่งสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบต่อก�าไรและภาพรวมของธุรกิจ
  2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ประจ�าปี 2560 ตามที่บริษัทได้เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  2.6 อื่นๆ 
 	 	 • พิจารณารายงานระบบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานและมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 	 	 •	 พิจารณารายงานปัจจัยเสี่ยงของบริษัท เพื่อเปิดเผยในในรายงานประจ�าปี 2560
  	 •	 พจิารณาการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประจ�าป ี2560 ตาม “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยแบบรายคณะ” และ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลด�รมภ์
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

 บรษิทัไดเ้ขา้สูก่ระบวนการฟืน้ฟกูจิการ โดยศาลลม้ละลายกลาง  
(“ศาล”) ได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ 
และตั้งบริษัทเป็นผู้ท�าแผน จนกระท่ัง “ศาล” มีมติเห็นชอบ 
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยใน
แผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน ทั้งนี้ ในปี 2560  
บรษิทัในฐานะผูบ้รหิารแผน ยงัสามารถด�าเนนิธุรกจิหลกัไดโ้ดยปกติ
ภายใตก้ระบวนการฟืน้ฟกูิจการ อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงตระหนกั
ถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท 
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ
บริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ในการก�ากับดูแลงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง 
ที่ส�าคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานระบบ
การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินการการทบทวน 
และประเมินปัจจัยเสี่ยงพร้อมกับก�าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลด
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ส�าคัญในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

คว�มเสี่ยงต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

1.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด

	 •	 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ	
	 	 ปริมำณและส่วนต่ำงรำคำขำยและรำคำวัตถุดิบ
	 	 ของบริษัท
  ความผันผวนของราคา ปริมาณและส่วนต่างราคาขาย
และราคาวัตถุดิบของบริษัท เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
เปา้หมายทางธรุกจิทีว่างแผนไวไ้ด ้ซึง่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 
ภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลกระทบต่อราคา 
และความต้องการบริโภควัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้าเหล็ก
แผ่นรีดร้อนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทสรุปปัจจัยเสี่ยง 
ที่ส�าคัญที่มีผลต่อราคา ปริมาณและส่วนต่างระหว่างราคาขายและ
ราคาวัตถุดิบของบริษัท ได้ดังต่อไปนี้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
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  1) ด้านอุปสงค์ : ปัจจัยทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์ตลาดสินค้า
อุปโภคบริโภค นโยบายการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่มี 
การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่น 
รีดร้อน ท�าให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในปริมาณและราคาซึ่งได้
วางแผนก�าหนดไว้
  2) ด้านอุปทาน : ปริมาณการส่งมอบในประเทศทั้งจาก 
สินค้าน�าเข้าและปริมาณการส่งมอบของคู่แข่งภายในประเทศ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการขายของบริษัท รวมถึงนโยบายทาง 
การค้าของภาครัฐที่ส่งผลถึงปริมาณน�าเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ทุ่มตลาดจากต่างประเทศ
  3) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและ Metal 
Spread เช่น ปริมาณและราคาของวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน อัตรา 
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ค่าขนส่ง และรวมถึงระยะเวลา 
ในการขนส่ง เป็นต้น
  
  จากปัจจัยเสี่ยงความผันผวนด้านราคาและปริมาณ 
และส่วนต่างราคาขายและราคาวัตถุดิบของบริษัทดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้
  1) บรหิารการจดัซือ้วตัถดุบิดว้ยความระมดัระวงัในราคา 
ที่จะท�าให้บริษัทมีส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ 
ตามที่ต้องการและในจ�านวนที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่งการด�าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทนั้นจ�าเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง ซึ่งประกอบด้วย
วัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การขาย
และการผลิตของบริษัทสามารถด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บ 
  2) มุ่งเน้นการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก รวมถึงก�าหนดประเภทของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อรักษา
ฐานลกูคา้เดมิ และเพิม่กลุม่ลกูคา้ใหม ่โดยกลยทุธ์การขายทีย่ดืหยุน่ 
อกีทัง้ยงังา่ยในการปรบัใชไ้ดก้บัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีห่ลากหลาย
แตกตา่งกนั เพือ่ลดปจัจยัความเสีย่งเรือ่งการแขง่ขนัในสภาวะตลาด
ที่ผันผวนของอุตสาหกรรม

  3) ติดตามสถานการณ์ตลาดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์และพิจารณาการขายสินค้า 
ให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อและการน�าเข้าวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน 
จากต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาแหล่งน�าเข้าวัตถุดิบให้มากขึ้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาต่�า ปริมาณที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ และสามารถส่งมอบได้ในระยะเวลาอันสั้น
  4) ด�าเนินการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัการขาย 
และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น
  5) ตดิตามสถานการณ์การทุม่ตลาดของสนิคา้น�าเขา้จาก
ต่างประเทศ การน�าเข้าอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการด�าเนินการ 
อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
  6) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  
ส�าหรับการใช้งานแบบเฉพาะของลูกค้าผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เช่น  
กลุ่มผู้ใช้งานก่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้งานโครงสร้างรถบรรทุก เป็นต้น

2.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	

	 •	 ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�าหนด 
อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ 
ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจท�าให้เกิด 
ความเสียหายต่อบริษัทได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพคล่องของบริษัท เป็นผลต่อเนื่องมาจากยอดขายที่อาจ
ไม่เป็นไปตามแผนและลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตาม
ก�าหนดช�าระหนี้ ซึ่งกระทบกับกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย
และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

26



  ปจัจยัเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของบรษิทั ในป ี2560 นอกจาก
ปริมาณและราคาขายสินค้าที่มีความผันผวน และลูกหนี้การค้า 
ที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีภาระหนี้ 
ที่ต้องช�าระตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังจากที่ “ศาล” มีมติเห็นชอบ 
ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม  
บริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด  
ผ่านการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย 
อย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่อง 
ในอนาคตและมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหา
สภาพคล่องได้ทันการณ์ บริหารจัดการและให้ความส�าคัญกับ 
การขายสินค้าและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย 
ด้านอื่นๆ อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือร่วมกับ 
คณะกรรมการเจ้าหนี้อย่างสม่�าเสมอทุกเดือนในการติดตาม 
การด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการติดตามการจัดการ 
เงินสดโดยผู้สอบทานกระแสเงินสด เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการบริหาร 
จัดการเงินสดได้อย่างเหมาะสม 

	 •	 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
	 	 เงินตรำตำ่งประเทศ	
  เนื่องจากการซื้อเหล็กแท่งแบนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
ในการผลิตของบริษัทเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งจ�านวน  
ท�าให้บริษัทมีภาระรายจ่ายคงค้างที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ในขณะที่รายรับของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ  
นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการบางส่วนที่เป็น 
เงินตราตา่งประเทศ บริษทัจึงมีความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของ 
อัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่อัตราแลกเปลี่ยน 
มคีวามผนัผวน จนอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยจะใช้วิธีการ Matching คือการน�ารายได้สกุลเดียวกัน
จากคู่ค้ารายหนึ่งมา Match กับรายจ่ายที่ต้องช�าระให้แก่คู่ค้า 
อีกรายหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 
ล่วงหน้า (Forward Contract) 

  ในปี 2560 จากการที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กจิการและอยูใ่นระหวา่งการพกัช�าระหนี ้(Automatic Stay) สง่ผลให้ 
บริษัทถูกระงับวงเงินในการท�าสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 
ลว่งหนา้ (Forward Contract) ทีใ่ชเ้พือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวน 
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท�าให้ไม่สามารถ
ปิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศได้ ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นในระหวา่งทีถ่กูระงบัวงเงนิในการท�าสัญญาซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) บริษัทได้เปิดบัญชี
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) 
ไว้ส�าหรับการถือเงินตราต่างประเทศในระหว่างที่ถูกระงับวงเงิน  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทได้รับอนุมัติวงเงิน 
ในการท�าธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ส�าหรบัการซือ้วตัถดุบิ และอยูใ่นระหว่างการขออนมุตัวิงเงนิดงักลา่ว
เพิม่เตมิ สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศลดลง

	 •	 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำ
  ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าเป็นความเสี่ยง 
ที่เกิดจากการที่ลูกค้าของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 
ข้อตกลงในสัญญาซ้ือขายท่ีได้ตกลงร่วมกันไว้  ท�าให้ไม่สามารถช�าระหน้ี 
ได้เมื่อครบก�าหนด ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 
  ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
ของสินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบ 
การควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อ 
ที่เข้มงวด การทบทวนการให้สินเชื่อ ตลอดจนอ�านาจในการอนุมัติ
สินเชื่อ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และ 
เพือ่จ�ากดัความเสีย่งจากสินเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กิดรายไดใ้หอ้ยูใ่นเกณฑ์
ทีไ่มม่ากจนกระทบกบัผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษิทั ซึง่บรษิทั
ได้มีการด�าเนินการติดตามยอดหนี้คงค้างเกินก�าหนดอย่างใกล้ชิด  
โดยร่วมก�าหนดแผนการช�าระเงิน และก�าหนดนโยบายสินเชื่อ 
ในการให้ช�าระหนี้คงค้างเกินก�าหนดก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ 
ให้กับลูกค้า
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3.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต	

	 •	 ควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนกำรผลิตและเทคโนโลยี
	 	 ในกำรผลิต
  ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยง 
ด้านการผลติทัง้ทีม่าจากเครือ่งจกัร กระบวนการผลติ และเทคโนโลยี
ในการผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ส�าคัญที่อาจเสียหายจากการใช้งาน ความเสี่ยงจากกระบวนการ
ผลิตที่ไม่เหมาะสมท�าให้ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของ
ลูกค้าหรือไม่สามารถผลิตสินค้าบางเกรดได้ รวมถึงความเสี่ยง 
จากความสูญเสียของกระบวนการผลิต (Yield Loss) จ�านวนมาก 
และความเสี่ยงจากเครื่องจักรไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอะไหล่ 
ล้าสมัย (Obsolete Part) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า 
เหลก็แผน่รดีรอ้น หรอือาจท�าใหต้อ้งหยดุการผลติ และมผีลตอ่เนือ่ง
ต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย
  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิต 
บริษัทมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา
และบริหารความเสี่ยง จัดท�าและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง
เพื่อเตรียมอะไหล่ส�ารองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึง 
มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้ 
ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมีความแม่นย�าสูงขึ้น จึงท�า 
การติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว (Surface Inspection System)  
เพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่งจะท�าให้สามารถรับรู้ 
และปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันทีท่ีผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ  
ท� า ให้ ช่ วยลดการ เกิ ดสิ นค้ าด้ อยคุณภาพจ� านวนมากได้   
และบริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติในการบริหารคุณภาพ 
สินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อลดการผิดพลาด 
จากการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตังิาน ท�าใหร้ะดบัคณุภาพสนิคา้ทีส่ง่มอบ 
ให้ลูกค้าจะมีความสม่�าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มี 
คณะท�างานในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละ
ด้านให้ลดลงอีกด้วย โดยคณะท�างานจะท�าหน้าที่ในการวิเคราะห์ 
วางแผนการปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในโครงการ 

ที่ด�าเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดต้นทุนการผลิต รวมท้ังมีการปรับปรุงด้านคุณภาพ โดยมี
โครงการต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น (1) โครงการ Zero Scrap (2) โครงการ
ลดอุณหภูมิเผาไหม้ในเตาเผา (3) โครงการลดความสิ้นเปลือง 
การใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด (4) โครงการซ่อมบ�ารุง Edge 
Induction Heater โดยบุคลากรภายในบริษัท (5) โครงการระบบ
ควบคุมเครื่องม้วนเก็บแบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียจากการกดทับ 
ชิน้งานทีผ่ดิปกต ิ(6) โครงการปรบัปรงุและถา่ยโอนโปรแกรมพรอ้มทัง้ 
ข้อมูลของระบบควบคุมการผลิตด้วยตนเอง (7) โครงการเพิ่มอัตรา
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและเคลือบน้�ามัน (8) โครงการ 
การบ�ารงุรกัษาดว้ยตนเองทีท่กุคนมสีว่นรว่ม (TPM) และ (9) โครงการ 
Zero Accident (10) โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อมในองค์กรด้วย BBS

	 •	 ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ	อัคคีภัย	
	 	 และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ	
  บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
โอกาสในการผลิต และการส่งมอบ จึงได้มีการบริหารจัดการตั้ง 
คณะท�างาน และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์  
เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการท�าประกันภัยที่ครอบคลุม
ความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ความเสียหายของสินค้าและ
ผลติภณัฑท์ีอ่าจเกดิจากเหตกุารณต์า่งๆ ดงักลา่ว ตลอดจนการหยดุ
ชะงักทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 
  ในช่วงต้นปี 2560 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอ
บางสะพาน ท�าใหส้นิคา้ เครือ่งจกัร ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน 
และบ้านพักพนักงานได้รับความเสียหาย โดยบริษัทได้รับสินไหม
ทดแทนจากการท�าประกันภัย ทั้งนี้ หลังเหตุการณ์น้�าท่วมดังกล่าว 
บริษัทได้มีการยกระดับมาตรการในการรองรับเหตุการณ์อุทกภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นอีก ส�าหรับด้านอัคคีภัยบริษัทได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ไปแล้วทั้งหมด 18 ครั้ง ในปี 2560 เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียม
ความพร้อมให้กับพนักงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต 
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	 •	 ควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตที่อำจก่อให้เกิด
	 	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน	
  บรษิทัไดป้ระเมนิปจัจยัเสีย่งจากการผลติทีอ่าจมผีลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้าน 
สิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านสังคมความเป็นอยู่   
ด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ 
  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัท 
ต่อชุมชนภายนอก บริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรฐานระบบ 
การจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 และตดิตามการเปลีย่นแปลง 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้เลือกใช้
เชื้อเพลิงน้�ามันเตาที่มีก�ามะถันต่�า ไม่เกินร้อยละ 2 มีการควบคุม
และตรวจสอบระบบการเผาไหม้ให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ควบคุม
ตรวจสอบอปุกรณร์ะบบบ�าบัดอากาศและระบบบ�าบัดน้�าใหพ้รอ้มใช้
งานเสมอ มีการน�าน้�าที่บ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ท้ังหมด
โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และน้�าไม่เกินมาตรฐานที่ราชการก�าหนด ด�าเนินการตรวจประเมิน
บริษัทรับก�าจัดกากของเสียและใช้บริการบริษัทรับก�าจัดกากที่ได้
รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามตรวจสอบ 
การขนส่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการก�าจัดของเสีย นอกจากนี้ ยังได้ 
มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินจากการผลิตเพื่อลด 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
  ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก 
การขนส่งสินค้า บริษัทมีการควบคุมรถขนส่งสินค้าของบริษัท 
ในเครือสหวิริยา และติดตามผลการด�าเนินงานผ่านคณะขับเคลื่อน
สภาผู้น�าชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
เชน่ การอบรมพนกังานขบัรถ การตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิเพือ่ตรวจสอบ 
พฤติกรรมการขับรถผ่านพื้นที่ชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบ GPS  
กบัรถขนสง่ทกุคนัและมกีารควบคมุผา่นศนูยค์วบคมุตลอด 24 ชัว่โมง  
และการตั้งจุดตรวจวัดความพร้อมของพนักงานขับรถระหว่าง 
เส้นทางขึ้นกรุงเทพฯ รวมถึงมีสถานที่ให้พักผ่อนให้กับพนักงาน 
ขับรถ เป็นต้น

4.	 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถด�ำเนิน
	 กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรให้ส�ำเร็จ
	 หรือกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรเกิดควำมล่ำช้ำ
	 จนเกิดควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินกิจกำร

 จากการทีบ่รษิทัไดย้ืน่ค�ารอ้งขอฟืน้ฟกูจิการตอ่ศาลลม้ละลาย 
กลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการภายใตพ้ระราชบญัญตัิลม้ละลายตามค�าสัง่ “ศาล” ใหบ้ริษทั 
ฟื้นฟูกิจการ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในข้ันตอนใดๆ  
อาจถูกคัดค้านจากเจ้าหนี้ หรือมีเหตุให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ศาล จนส่งผลใหฟ้ืน้ฟกูจิการล่าช้าหรอืไมส่�าเรจ็ ซึง่อาจมผีลใหบ้รษิทั
อาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายได้ เพราะหาก “ศาล” มีค�าส่ังยกเลิก
ฟืน้ฟกูจิการแลว้ บรษิทัก็จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามมาตรา 90/12 
ในเรื่อง สภาวะการพักช�าระหนี้ (Automatic Stay) อีกต่อไป 
 ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ดังนี้
 • บรษิทัช�าระหนีต้ามก�าหนดแก่เจา้หนีต้ามแผนฟืน้ฟกูจิการ 
ในปี 2560 เป็นเงินต้น 1,538,882,372.18 บาท และดอกเบี้ย 
95,230,004.72 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,634,112,376.90 
บาท ซึ่งเป็นการช�าระหนี้ได้ตามที่ก�าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
 • บรษิทัมยีอดช�าระหนีเ้งนิตน้กอ่นก�าหนดจากกระแสเงนิสด
ส่วนเกิน ส�าหรับงบการเงินปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,405,000 บาท โดยเป็นเงินต้นก่อน
ก�าหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินส�าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2560 จ�านวน 279,505,000 บาท และส�าหรับงวด  
6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 864,900,000 บาท 
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 • ปรับโครงสร้างทุนโดยการลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร  
โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกช�าระจ�านวน 18,097,401,000 หุ้น 
ลดทุนโดยการลดจ�านวนหุ้นจ�านวน 31,053,243,844 หุ้น และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 10,000,000,000 หุ้น  
เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุน ท�าให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัท 
มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 11,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญจ�านวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 บริษัทได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตาม
แผนฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาสและเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ โดยมีบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้สอบทานกระแสเงินสด ผู้ตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบ 
และตวัแทนหลกัประกัน ในการทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถด�าเนนิการ
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ได้จนเป็นผลส�าเร็จ

5.	 ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุน
	 ของผู้ถือหลักทรัพย์

 จากการทีบ่รษิทัไดย้ืน่ค�ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการตอ่ศาลลม้ละลาย 
กลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟู
กิจการภายใตพ้ระราชบญัญตัิลม้ละลายตามค�าสัง่ “ศาล” ใหบ้ริษทั 
ฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ส่งผลให้บรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
โดยตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย SP, NP และ NC ตอ่หลกัทรพัย์
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดท�าการซื้อขายตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน 2559 เพือ่ปรบัปรงุฐานะการเงนิของบรษิทั สบืเนือ่งจาก 
งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า
ศูนย์ ท�าให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้พ้นเหตุเข้าข่ายอาจถูก
เพกิถอนภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัอาจจะถกูตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยพิจารณาเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็น
วนัสดุทา้ยของการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
มีราคาปิดอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

 บริษัทได้จัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อ “ศาล” และเมื่อ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 “ศาล” มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูของบริษัท 
โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้ก�าหนดให้บริษัทเป็น “ผู้บริหารแผน” ทั้งนี้ 
บริษัทได้ด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในการปรับโครงสร้างทุน
แล้ว ดังนี้
 • วันที่ 1 มีนาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร
โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกช�าระจ�านวน 18,097,401,000 หุ้น 
ท�าให้มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 32,166,262,124 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 32,166,262,124 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จดทะเบียนลดทุนโดยการลด
จ�านวนหุน้จ�านวน 31,052,243,844 บาท ท�าใหม้ทีนุจดทะเบยีนและ
ทุนช�าระแล้วจ�านวน 1,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�านวน 1,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยการออกหุน้สามญัจ�านวน 10,000,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้ 
หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,113,018,280 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 11,113,018,280 บาท เพื่อรองรับ
การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในราคา 
แปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาทต่อ 1 หุ้น
 • วนัที ่28 มนีาคม 2561 จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแลว้ในสว่น 
ที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 10,000,000,000 บาท ต่อนายทะเบียนบริษัท 
มหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าให้
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 11,113,018,280 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น

ชื่อบริษัท : บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)
  SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : เอสเอสไอ
  SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต ์ : http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 4 ล้านตนัต่อปี และเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
  ประเภทล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1 ล้านตนัต่อปี โดยมุง่เน้นนวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผ่น 
  ชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน  
  การขนส่ง และการก่อสร้าง ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้า บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่น 
  รดีเยน็ไทย จ�ากดั (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ประกอบธรุกจิเหลก็แผ่นรดีเยน็ และบรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จ�ากดั (TCS)  
  ซึง่ประกอบธรุกจิเหลก็แผ่นเคลอืบ อกีทัง้ยงัมกีารลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ได้แก่ ธรุกจิวศิวกรรม ภายใต้การด�าเนนิงาน 
  ของบรษิัท เวสท์โคสท์ เอ็นจเินยีริ่ง จ�ากัด (WCE) และธุรกจิท่าเรอื ภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิัท ท่าเรอืประจวบ  
  จ�ากัด (PPC)

ที่ตั้งส�ำนักงำน

สำานักงานใหญ่  : เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82
  โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
สำานักงานโรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ต�าบลแม่ร�าพงึ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 77140
  โทรศัพท ์ 0-3269-1403-5, 0-3269-1412-5, 0-3269-1419-20
  โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จ�ำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัท	(ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2560)

ทุนจดทะเบียน    จ�านวน 11,113,018,280 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จ�านวน 11,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท
ทุนชำาระแล้ว    จ�านวน 1,113,018,280 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จ�านวน 1,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท 
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ชื่อ	สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

ชื่อและสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บำท)

มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ
(บำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว

(หุ้น)

อัตรำส่วน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

(%)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

16 อาคาร เค แอนด์ วาย ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2234-9889

โทรสาร 0-2233-6669

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  0-2236-7057

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
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ชื่อ	สถำนที่ตั้ง	ของบุคคลอำ้งอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ : บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์  0-2009-9000 
  โทรสาร  0-2009-9991
  TSD Call Center 0-2009-9999  

ผู้สอบบัญชี : นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 2982
  นางสาวสมจินตนา พลหริัญรัตน์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 5599
  นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 7764
  บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวทิ 22 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์  0-2259-5300 
  โทรสาร  0-2260-1553

เลขานุการบริษัท  : นายสุรศักดิ์ งามสทิธพิงศา 
  ผู้จัดการทั่วไป ส�านักเลขานุการบรษิัท
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
  โทรสาร  0-2236-8892
  อเีมล  surasakn@ssi-steel.com 
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ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน 
เพิ่มทุนช�าระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
28 มีนาคม 2561 

ชื่อผู้ถือหุ้น ณ	วันที่	26	มีนำคม	2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

 1.  ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)   4,499,394,589 40.488

 2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  4,469,534,816 40.219

 3.  ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 874,888,641 7.873

 4.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก 590,833,147 5.317

 5.  Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors   264,164,474 2.377

 6.  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 156,181,954 1.405

 7. บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด 146,739,141 1.320

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,809,597,679 หุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 303,420,601 หุ้น

ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท	(http://www.ssi-steel.com)

ข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของช�วต่�งช�ติ
 
 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 มีบุคคล
ต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.73
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นโยบ�ย
ก�รจ่�ยเงินปันผล

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในอตัราไมต่่�ากวา่รอ้ยละ 25 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได ้ส�ารอง
ตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ก�าไรจากการด�าเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญา
ต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการน้ัน ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ เวน้แตเ่ปน็การจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวตอ่ไป

 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท 
บริษัทไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของ 
บริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป
 
 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กจิการของลูกหนีต้ามค�าสัง่ศาลล้มละลายกลาง เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม  
2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมก�รบริษัท

1.		 นำยวิทย์	วิริยประไพกิจ
  ประธำนกรรมกำรบริษัท
	 	 อำยุ	82	ปี

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 21 มกราคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 บิดานายวิน วิริยประไพกิจ
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 0.000000269% (3 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญากิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
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)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
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กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 12/13 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -มี- 
   (ศาลลม้ละลายกลาง ไดพ้พิากษาเมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2560 
   ให้นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ล้มละลายแล้ว ซึ่งเป็นผลให้ 
   ต้องพ้นจากต�าแหน่งกรรมการโดยผลแห่งกฎหมาย 
   (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 / ตอนที่ 4 ง / 
   หน้า 165 / 16 มกราคม 2561))

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

2.		 นำยสมชำย	สกุลสุรรัตน์
	 	 รองประธำนกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 	
	 	 อำยุ	69	ปี	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 26 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4414)
•	 ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร 
 สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ 
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 
 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
•	 กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด 
 (ตลาดไท)
•	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
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การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด 
•	 กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

3.		 นำยทองฉัตร	หงศ์ลดำรมภ ์   
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 อำยุ	79	ปี	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 1 มีนาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
 มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 
 (FND 24/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2548 - 2555 •	 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2547 - 2553 •	 กรรมการอิสระ 
     บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2551 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
     (มหาชน)
2546 - 2551 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2551 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย 
     จ�ากัด
2544 - 2546 •	 ผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด 
     (มหาชน)
2539 - 2544 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น 
     จ�ากัด (มหาชน)
2530 - 2534 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
     (มหาชน)
2522 - 2530 •	 ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2519 - 2522 •	 ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษทั สามารถ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั (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 
•	 กรรมการ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จ�ากัด
•	 นายกสภามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 11/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  
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4.		 นำยศิริพล	ยอดเมืองเจริญ
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 และประธำนกรรมกำรสรรหำ
	 	 และก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 อำยุ	69	ปี	 	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 30 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (D.B.A.), 
 University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
•	 ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 43)
•	 ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ 
 (TEPCoT รุ่นที่ 1)
•	 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. รุ่น 17 
 (ก.พ.)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2551 - 2560 •	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
     และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2554 - 2559 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร. 
     (ด้านบริหารธุรกิจ) และประธาน อ.ก.พ.ร. 
     ลดขั้นตอน ในคณะกรรมการพัฒนาระบบ
     ราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร.

2553 - 2559 •	 กรรมการอิสระ 
     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556 •	 กรรมการ กสท. - 
     ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
     และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 
     บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ กวท. - 
     ประธานคณะอนุกรรมการ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     แห่งประเทศไทย
2553 - 2556 •	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
     ประธานกรรมการ
     บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2553 - 2554 •	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
     ความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2553 •	 กรรมการ 
     ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2552 •	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
     และตลาดหลักทรัพย์
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
     และตลาดหลักทรัพย์
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับ
     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย 
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2546 - 2552 •	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
     ในคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า
2548 - 2551 •	 กรรมการ ธนาคารออมสิน
2544 - 2550 •	 อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 2/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

5.		 นำยเพิ่มพูน	ไกรฤกษ ์   
  กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 อำยุ	66	ปี	 	 	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 8 ธันวาคม 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 3/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตร Understanding the Fundamental 
 of Financial Statements (UFS 12/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2542 - 2554 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
     สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2552 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
     จ�ากัด 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
•	 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 11/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 1/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

6.		 นำยพิชัย	เอื้อศิริทรัพย ์
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 	 อำยุ	59	ปี	
 
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 1 มีนาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 0.197% (2,202,097 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 พาณิชยการ (Commerce) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
•	 -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 เจ้าของกิจการและผู้จัดการ บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท เอสวี นิททัน จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท อัมรินทร์สตีล จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

7.		 นำยญำณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์ 
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 	 อำยุ	54	ปี	 	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 27 กุมภาพันธ์ 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3 
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  (PDI)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 
2557 - 2559 •	 ประธานกรรมการ 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
     (บสย.)
    •	 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
2554   •	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
     และกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
    •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด 
2553 - 2554 •	 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 •	 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
    •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     และกรรมการบริหาร
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551   •	 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากัด
2550 - 2554 •	 กรรมการบริหารและอุปนายก 
     สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2550 - 2551 •	 อนุกรรมการพิจารณาแนวทาง
     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2552 •	 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริหาร 
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เคมีแมน จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
•	 ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 9/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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8.		 นำยสมชำย	พิพิธวิจิตรกร 
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 อำยุ	78	ป	ี		
 
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 29 เมษายน 2546

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State University, 
 U.S.A.
•	 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 การสัมมนาผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2553 - 2557 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2557 •	 กรรมการ 
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2555 •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2542 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2529 - 2541 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
2527 - 2542 •	 กรรมการ 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
2526 - 2542 •	 กรรมการ 
     บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 9/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

9.		 นำยกมล	จันทิมำ 
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี  
	 	 อำยุ	79	ปี	

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 8 เมษายน 2541
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• 0.00399% (44,429 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท 
 (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (Board & CEO 1/2003) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : 
2551 - 2556 •	 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
     สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 •	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด 
     (มหาชน)
2550 - 2555 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
     กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 •	 ประธานกรรมการ 
     องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
     (ปรส.)
2541 - 2543 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2541   •	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 •	 ประธานกรรมการ 
     ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2538 - 2542 •	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2536 - 2541 •	 รองปลัดกระทรวงการคลัง

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชี
•	 ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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10.	นำยวิน	วิริยประไพกิจ   
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรกลุ่ม	
	 	 เจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่ม	
	 	 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 อำยุ	47	ปี	 	   
 
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 30 มิถุนายน 2542
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2553 - 2558 •	 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2551 - 2557 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556  •	 ประธานกรรมการ 
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2555 •	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2542 - 2546 •	 กรรมการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
 

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 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 สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด
 
การเข้าร่วมประชุม :
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
 
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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11.	นำยนำวำ	จันทนสุรคน
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
	 	 เจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่ม	
	 	 และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่สำยธุรกิจ	
	 	 อำยุ	52	ปี	
  
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ :
•	 18 มิถุนายน 2558
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2557 - 2558 •	 ประธานกรรมการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 ประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2550 •	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง
     เครือพิกุลทองล่�าซ�า
2534 - 2546 •	 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด 

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 8/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
คณะผู้บริห�ร

1.		 นำยวิน	วิริยประไพกิจ 
 	 ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรกลุ่ม	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 กันยายน 2554 
	 	 เจำ้หน้ำที่บริหำรกลุ่ม	 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
 	 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มกราคม 2547
	 	 อำยุ	47	ปี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2553 - 2558 •	 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2551 - 2557 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556 •	 ประธานกรรมการ 
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2555 •	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2542 - 2546 •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
•	 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 สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

2.		 นำยนำวำ	จันทนสุรคน 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	สำยธุรกิจ  
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 เมษายน 2558
 	 อำยุ	52	ปี	  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2557 - 2558 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 ประธานคณะกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2550 •	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง 
     เครือพิกุลทองล่�าซ�า
2534 - 2546 •	 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	  กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด  

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

3.		 นำยกิตติศักดิ์	มำพะเนำว ์
 	 เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม	 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
  ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี	
	 	 ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มิถุนายน 2555 
 	 อำยุ	51	ปี	   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• 0.00588% (65,467 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2556 - 2558 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2553 - 2555 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2534 - 2535 •	 Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-  
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ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

4.		 นำยณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล 
 	 เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 ธุรกิจเหล็กปลำยน�้ำ 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มิถุนายน 2560
  อำยุ	48	ป ี  
   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2556 - 2560 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายบัญชีและการเงิน
      บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2552 - 2554 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายการเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-   

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

5.		 นำยสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย ์
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
  และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร	
	 	 ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 กรกฎาคม 2560
 	 อำยุ	55	ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• 0.00310% (34,602 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 60/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 
 (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2558 - 2560 •	 ประธานกรรมการ 
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค 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

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด  
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ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

6.		 นำยถำวร	คณำนับ 
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่ธุรกิจทำ่เรือ 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
 	 อำยุ	55	ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2539 - 2556 •	 ผู้จัดการทั่วไป 
     ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-    

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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7.		 นำยทินกร	ผดุงวงศ์ 
 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
	 	 สำยพัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่มบริษัท	
	 	 ส�ำนักเทคโนโลยีกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 31 ตุลาคม 2558
  อำยุ	50	ปี	  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 (เครื่องกลและกระบวนการ) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 นานาชาติสิรินธร-ไทยเยอรมัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2556 - 2558 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2555 •	 ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี- 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

8.		 นำยมนินทร	์อินทร์พรหม 
 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 สำยกำรผลิต 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 19 พฤษภาคม 2559
 	 อำยุ	47	ปี	   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2557 - 2558 •	 ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 ผู้จัดการทั่วไป ส�านักจัดซื้อกลุ่ม 
     ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-   

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

9.		 นำยปีเตอร์	โรวสัน 
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 ส�ำนักบัญชีกำรเงินกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2558
 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 กรกฎาคม 2560
 	 อำยุ	54	ปี		 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• The Fellowship of Chartered Accountants, 
 Chartered Accountant (ICAEW),
 Institute of Chartered Accountants of England 
 and Wales Manchester Metropolitan University

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2556 - 2558 •	 Finance Director, 
     Sahaviriya Steel Industries UK Limited 
2552 - 2554 •	 Finance Director, 
     V2O Management Company Limited
2547 - 2551 •	 CFO, Focus Energy Company Limited

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-   

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

10.	นำยวีระวิทย์	ดุละลัมพะ 
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
 	 -	สำยกำรเงินและบัญชี
	 	 -	ส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงกลุ่ม 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มิถุนายน 2560
  และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
	 	 บริหำรควำมเสี่ยง
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มิถุนายน 2560
  อำยุ	47	ปี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2557 - 2560 •	 ผู้จัดการทั่วไป ส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2557 •	 รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-   

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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11.	นำยยงยุทธ	มลิทอง 
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
	 	 -	สำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
	 	 -	ส�ำนักทรัพยำกรบุคคลกลุ่ม
	 	 -	ส�ำนักจัดซื้อกลุ่ม
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มกราคม 2559
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
	 	 -	ส�ำนักกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนกลุ่ม	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มีนาคม 2560
	 	 และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
	 	 สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 1 มกราคม 2559 
	 	 อำยุ	47	ป	ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
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)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ และรักษาการในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) 

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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12.	นำยสุรศักดิ	์งำมสิทธิพงศำ 
  เลขำนุกำรบริษัท	 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 21 มกราคม 2537
 	 อำยุ	59	ป	ี   
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย 
 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตรผู้ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการ 
 (CSP 5/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8)
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2531 - 2536 •	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
     บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
2528 - 2536 •	 นักวิจัยอาวุโส 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-    

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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13.	นำงสำวปัทมวรรณ	บุญทั่ง
  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	  
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 6 มกราคม 2559
 	 อำยุ	42	ป	ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
 Southeastern University (London Campus)
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) :
2554 - 2558 •	 หัวหน้าสายตรวจสอบ
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2554 •	 ผู้ช่วยหัวหน้าสายตรวจสอบ
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-    

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำา
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รถือหุ้นในบริษัท
ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

ล�ำดับ รำยชื่อคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัท

31	ธันวำคม	2559
(มูลคำ่ที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

31	ธันวำคม	2560
(มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

จ�ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น	
หรือ	(ลดลง)	

ระหว่ำงปี	2560*
(มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ 100 หุ้น 3 หุ้น (97)

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ - - -

3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ - - -

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 63,640,600 หุ้น 2,202,097 หุ้น (61,438,503)

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ - - -

8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร - - -

9. นายกมล จันทิมา 1,284,000 หุ้น 44,429 หุ้น (1,239,571)

10. นายวิน วิริยประไพกิจ - - -

11. นายนาวา จันทนสุรคน - - -

12. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 1,892,000 หุ้น 65,467 หุ้น (1,826,533)

13. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

14. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 1,000,000 หุ้น 34,602 หุ้น (965,398)

15. นายถาวร คณานับ - - -

16. นายทินกร ผดุงวงศ์ - - -

17. นายมนินทร์ อินทร์พรหม - - -

18. นายปีเตอร์ โรวสัน - - -

19. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ - - -

20. นายยงยุทธ มลิทอง - - -

หมายเหตุ : 
* จ�านวนหุ้นที่ลดลงระหว่างปี 2560 ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจ�านวนหุ้น 
 ของบริษัท จ�านวน 31,053,243,844 บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
 ซึ่งเป็นการด�าเนนิการภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการข้อ 7.3 (2) ของบรษิัทเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 11,113,018,280 บาท ทุนช�าระแล้วจ�านวน 1,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน  
 1,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทน ปี 2560

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนขอรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เพือ่พจิารณา
และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ 
ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
(Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็น 
กรรมการอิสระ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และท�าหน้าที่ 
ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน 
และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้
 (1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 (2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 (3) นายนาวา จันทนสุรคน เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 (4) นายยงยุทธ มลิทอง   เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2560 รวม 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน
ประจ�าปี 2560 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ 
การจา่ยคา่ตอบแทนทีจ่ะตอ้งเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเปน็ส�าคญัและปจัจยัอืน่ๆ ในการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ส�าหรับปี 2560 แม้ว่าบริษัทมีข้อจ�ากัดในการอยู่ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ ก็ยังสามารถน�าพาบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี และได้พิจารณาจาก
อัตราเงินเดือนในปัจจุบันของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือว่าต่�ากว่าตลาดแรงงานที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ขอสละสิทธิในการข้ึนเงินเดือนประจ�าปีมาในหลายปีท่ีผ่านมา จึงมีมติให้ข้ึนเงินเดือนประจ�าปีในอัตราร้อยละ 7 ของฐานเงินเดือน เดือนมีนาคม 2560  
และให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
   1.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2560 เพือ่พจิารณาการจา่ยเงนิชว่ยเหลอื
พิเศษของครึ่งปีหลัง 2559 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้ดีกว่าเป้าหมาย แม้จะมีข้อจ�ากัดทางการเงิน โดยท�าให้บริษัทมีผลประกอบการในครึ่งหลังปี 2559 นี้ บริษัท
มีก�าไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (ดอกเบี้ยส่วนต่างการผิดนัดช�าระหนี้ ดอกเบี้ย และก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของภาระหนี้ค้�าประกัน) 
1,113 ล้านบาท และเป็นก�าไรหลังการตั้งส�ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Slab + Coil) ในเดือนมิถุนายนแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับกรรมผู้จัดการใหญ่ ในอัตรา 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญ 
และก�าลังใจในการท�างานให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไป จึงมีมติให้น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  1.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษของปี 2560 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ท�าให้
บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้ดีกว่าแผนฟื้นฟูกิจการ แม้จะต่�ากว่าแผนธุรกิจประจ�าปีก็ตาม รวมถึงการสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น  
SSI Air Beam เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทมีประมาณการก�าไรก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อม ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จ�านวน 2,877 ล้านบาท  
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับกรรมผู้จัดการใหญ่ ในอัตรา 2.5 เท่าของเงินเดือน  
ซึง่เป็นอตัราของผู้ปฏบิตังิานด ีแตไ่มใ่ชอ่ตัราทีจ่า่ยจรงิสงูสดุของบรษิทั ดงันัน้ เพือ่เปน็ขวัญและก�าลังใจในการท�างานใหกั้บกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ในการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไป จึงมีมติให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2561 รวม 1 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาในประเด็น ดังนี้
  2.1 รับทราบการพ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ที่ประชุมรับทราบการพ้นจากต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทของนายวิทย์ วิริยประไพกิจ โดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวตามเสนอ แต่ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท 
รับค่าตอบแทนเฉพาะเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560
  2.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ที่ประชุมได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากรายชือ่กรรมการอสิระของตลาดหลกัทรพัยแ์ละรายชือ่จากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ตามทีเ่ลขานกุารฯ เสนอ โดยคณะกรรมการพจิารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็ง จึงควรเพิ่มผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเพิ่มเติม ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเลือก  
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาต่อไป
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  2.3 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนอัตราปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าตอบแทนตามข้อ 1 ถึง 6 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเว้นการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการ 
ส�าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   คำ่ตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   1. ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
     (1) เบี้ยประชุม 
     (1.1) กรรมการบริษัท   25,000  บาทต่อเดือน 
     (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
      กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
     (1.3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    12,500  บาทต่อครั้ง
         กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
     (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
       กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
     (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
         กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง

    (2)  เบี้ยประชุมเพิ่มเติม
     กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
   2. ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา 
ในอตัรา 300,000 บาทตอ่เดอืน และ 200,000 บาทตอ่เดอืน ตามล�าดบั โดยไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษิทัและเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 
   3. ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะทีต่อ้งใหค้�าแนะน�าในรายละเอยีดของการตรวจสอบ  นอกเหนอืจาก 
การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
   4. กรรมการทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัดว้ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของพนกังานบรษิทัเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะ
กรรมการแต่อย่างใด
   5. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัท 
คนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภทท้ังหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ 
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกัน 
ดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 
แก่กรรมการบริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
   6. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี 
    (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
    (2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล 
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10  
และร้อยละ 5 ตามล�าดับ
    (3) ในกรณทีีก่รรมการคนใดด�ารงต�าแหนง่ไมค่รบป ีใหจ้า่ยเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามสดัสว่นของระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหนง่
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  2.4 สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ แล้วเห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติพิจารณากรรมการบริษัท 
ที่ครบวาระในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถ 
พิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระได้ เนื่องจากบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าส่ังให้ฟื้นฟู
กิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค่�าสั่งเห็นชอบด้วยแผน และก�าหนดให้บริษัท  
เป็นผู้บริหารแผนนั้น ดังนั้น บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  
จึงจ�าเป็นต้องหยุดการพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระไว้ก่อน และจะพิจารณากรรมการที่ต้องออกตามวาระของปี 2559 และเสนอต่อ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยสรุปสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ “ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมาย 
ของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล” และสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นของผู้บริหารช่ัวคราว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์  
ผู้ท�าแผน หรือผู้บริหารแผน (ตามขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ) ตามรายละเอียด ตามมาตราต่างๆ ดังนี้ 
   มาตรา 90/21 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมีค�าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ท�าแผน ให้บรรดาสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการตั้งผู้ท�าแผน”
   มาตรา 90/24 วรรคแรก
   “ถา้ศาลมคี�าสัง่ตัง้ผูท้�าแผน ใหศ้าลแจง้ค�าสัง่นัน้แกผู่ท้�าแผนเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์ผูบ้รหิารของลกูหนี ้และผูบ้รหิารชัว่คราว
โดยไมช่กัชา้ อ�านาจหนา้ทีข่องผูท้�าแผนใหเ้ริม่แตวั่นทีศ่าลมคี�าสัง่ดงักลา่ว และใหอ้�านาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยผ์ูบ้รหิารของลกูหนี ้
หรือผู้บริหารชั่วคราวสิ้นสุดลง”
   มาตรา 90/25 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีค�าสั่งตั้งผู้ท�าแผนแล้ว ให้อ�านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ 
และทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ท�าแผน และให้น�า 
บทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใช้บังคับแก่ผู้ท�าแผนโดยอนุโลม”
   มาตรา 90/42 วรรคสุดท้าย
   “มิให้น�ามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228 มาตรา 1238 ถึงมาตรา 1243 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107 มาตรา 116 
มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 146 ถึงมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้”
มาตรา 90/59 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลแจ้งค�าสั่งนั้นแก่ผู้บริหารแผน 
และผู้ท�าแผนโดยไม่ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอ�านาจหน้าที่ของผู้ท�าแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผนได้ทราบค�าสั่งศาล”

น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
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ค่�ตอบแทน
กรรมก�รและผู้บริห�ร

1.  ค่�ตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
 
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น 

ตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
  (1)  (1.1) กรรมการบริษัท  25,000  บาทต่อเดือน 
   (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
    กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
   (1.3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาทต่อครั้ง
      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
   (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
   (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง
  (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับ 

 ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
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 1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา  
300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

 1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก 
การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

 1.4 กรรมการทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัดว้ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของพนกังานบรษิทัเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ
แต่อย่างใด

 1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัท 
ผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ 
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธ 
การรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกัน
อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี 
  (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผล 

 แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
  (2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก ่

 ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการ 
 ร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามล�าดับ

  (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 ส�าหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าส่ังศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นส�าหรับปี 2559 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้น 
การจ่ายบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2559 ให้แก่กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังข้ึนท่ีจ่ายในปี 2560

รำยชื่อกรรมกำร ค่ำตอบแทน	(บำท) รวม
(บำท)

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
คำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

 1.  นายวิทย์ วิริยประไพกิจ 1) - - - - - -

 2.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 2) 3) - - - - - -

 3.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 4) 300,000 - - - 50,000 350,000

 4.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 5) 300,000 - 50,000 - - 350,000

 5.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 300,000 75,000 - - 30,000 405,000

 6.  นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 300,000 - - 30,000 - 330,000

 7.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 300,000 105,000 - 20,000 - 425,000

 8.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 300,000 - 40,000 - 40,000 380,000

 9.  นายกมล จันทิมา 6) 300,000 - - 37,500 - 337,500

 10.  นายวิน วิริยประไพกิจ * - - - - - -

 11. นายนาวา จันทนสุรคน ** - - - - - -

รวม 2,100,000 180,000 90,000 87,500 120,000 2,577,500

หมายเหตุ : 
1) ประธานกรรมการบรษิัท
2) รองประธานกรรมการบรษิัท 
3) ประธานกรรมการตรวจสอบ
4) ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง
5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
6) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ดี
* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัทจึงไม่ได้รับ 
 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท
** นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทน 
 ในฐานะกรรมการบรษิัท
- ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบรษิัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏบิัตหิน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเตมิอกี
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทในฐานะท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะเต็มเวลาท่ีจ่ายในปี 2560

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่งในบริษัท คำ่ตอบแทนในฐำนะที่มำปฏิบัติหน้ำที่
ในลักษณะเต็มเวลำ	(บำท)

1.* นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท 600,026

 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท 2,400,000

หมายเหตุ : 
* ประธานกรรมการบรษิัท ขอรับค่าตอบแทนเฉพาะของเดอืนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่ีจ่ายในปี 2560

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัท
ในบริษัทย่อย

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อย ค่ำตอบแทนปี	2560
(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 360,000

 1.7 คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป ในรปูเงนิเดอืน เงนิชดเชยเนือ่งจากการเกษยีณอายกุารท�างาน 
ค่าชดเชยรถประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการก�าหนด (ต่างประเทศ)  
รวม 9 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�านวนทั้งสิ้นปีละ 72,084,969 บาท

2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ 

 เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป รวม 9 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่1 คน จ�านวน
ทั้งสิ้นปีละ 5,938,774.20 บาท
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ผังองค์กร                                      

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม

คณะกรรมกำรบริษัท

ส�ยธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนการขาย
และจัดจำาหน่าย

กลุ่มงานธุรกิจการค้า
ในประเทศ 1
- ฝ่ายขาย 1  - ฝ่ายขาย 2
- ฝ่ายขาย 3  - ฝ่ายขาย 4
- ฝ่ายขาย 5  - ฝ่ายขาย 6

กลุ่มงานธุรกิจการค้า
ในประเทศ 2
- ฝ่ายขาย 7  - ฝ่ายขาย 8

ฝ่ายปฏิบัติงานขาย

ส�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (โรงงาน)

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (กรุงเทพฯ)

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา 
(กรุงเทพฯ)

ส�ยก�รเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม

คณะกรรมกำรจัดกำร

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ฝ่ายบัญชีการเงิน
และบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีต้นทุน

ฝ่ายวางแผน
เหล็กแท่งแบน

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
ในประเทศ

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
และธุรกำร	
(ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ)

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
และธุรกำร	
(โรงงำนบำงสะพำน)

ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบัญชี ด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศ
และจัดหำวัตถุดิบ

ธุรกิจเหล็กปล�ยนำ้�
• บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
• บจก. เหล็กแผ่นเคลือบไทย
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คณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค�่ตอบแทน

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ส�านักประธานกรรมการ
• ส�านักเลขานุการบริษัท

ส�ยธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบริการปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์และเทคนิค

ฝ่ายออกแบบและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีก่อสร้าง

ฝ่ายขายเทคโนโลยีก่อสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมเหล็ก 
งานก่อสร้าง

ฝ่ายการตลาดเหล็ก 
งานก่อสร้าง

ธุรกิจท่�เรือ
• บจก. ท่าเรือประจวบ

ธุรกิจวิศวกรรม
• บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

• ส�านักเทคโนโลยีกลุ่ม • ส�านักจัดซื้อกลุ่ม      
• ส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม • ส�านักกฎหมายกลุ่ม
• ส�านักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม • ส�านักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม
• ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม • ส�านักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
• ส�านักกลยุทธ์องค์กรกลุ่ม • ส�านักก�ากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม  
• ส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม      

ส�ยก�รผลิต

ฝ่ายซ่อมบำารุงไฟฟ้า 

ฝ่ายซ่อมบำารุงเครื่องกล

ฝ่ายบริการสาธารณูปโภค

ฝ่ายวางแผนการผลิต
และโลจิสติกส์

ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายผลิต HSM ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายผลิต HFL & PO

สำานักควบคุมการผลิต
สำานักเครื่องมือวัดคุม
อุตสาหกรรรม

สำานักควบคุมระบบไดร์ฟ
สำานักควบคุม
ระบบปฏิบัติการ

สำานักควบคุม
ระบบอัตโนมัติ

ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนซ่อมบ�ำรุง ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ด้ำนนวัตกรรม ด้ำนเทคโนโลยีก่อสรำ้งด้ำนพัฒนำธุรกิจเหล็ก
ส�ำหรับงำนก่อสรำ้ง

สำานักคลังวัสดุ

สำานักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
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ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ปี 2560

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
ครัง้ที ่7/2550 เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2550 ซึง่ปจัจบุนัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ�านวน 3 คน มนีายกมล จนัทมิา กรรมการบรษิทั เปน็ประธานฯ 
มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการฯ

 คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR)  
และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน 
ของฝ่ายจดัการ เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนการเสนอความเหน็เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิ จรยิธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 
 
 ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ประชุมรวม 3 ครั้ง โดยด�าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�าเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนการก�าหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้  
เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�าคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
ส�าหรับปี 2560 ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
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 2. พจิารณารายงานการเปรยีบเทยีบหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ป ี2560 (CG Code) กบันโยบายและแนวปฏบิตัิ 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และให้ค�าแนะน�าให้ฝ่ายจัดการไปด�าเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับใช้ในปี 2561
 3. พิจารณารายงานการเปรียบเทียบหลักการตามคู่มือแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคล 
ในการปอ้งกนัการใหส้นิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั เจา้หน้าทีข่องรฐัตา่งประเทศ และเจา้หนา้ทีข่ององคก์ารระหวา่งประเทศ กบัมาตรการและแนวปฏบิตัิ
ของบรษิทั  โดยพจิารณาเหน็ควรใหค้ณะท�างานด�าเนนิการขับเคลือ่นนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ไปศกึษา  เพือ่จะไดท้ราบถงึขอ้หา้ม 
และข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และ/หรือพระราชบัญญัติที่ต้องพิจารณา 
 4. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2560 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยแบบรายคณะ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และพจิารณารา่งรายงานการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2560 ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 5. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีหน่วยงานของบริษัท คือ ส�านักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม และส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ด�าเนินการ โดยได้รายงาน 
ผลการด�าเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทั ส�าหรบัป ี2560 เสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบวา่มกีารด�าเนนิกจิกรรมพฒันาสงัคม
และชุมชนรวมจ�านวน 50 โครงการ (รวมกิจกรรมเอสเอสไออาสา 26 กิจกรรม) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,705,395.67 บาท โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 26,971 คน
 6. รับทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
  6.1 รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั รายงานการซือ้หรอืการขายหลกัทรพัย ์ซึง่เปน็การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ 
ของบริษัท ในส่วนของผู้บริหารบริษัท ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการท่ัวไป รวมถึงผู้จัดการฝ่าย ของสายการเงินและบัญชี  
ตลอดจนผู้จัดการส่วนของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสังกัดส�านักการเงินกลุ่ม ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท
  6.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้จัดการทั่วไป
 7. อื่นๆ 
  7.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  7.2 รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุท�างานพิจารณาความเสียหาย
  7.3 สอบทานขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ส�าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในรายงานประจ�าปี 2560 (แบบ 56-2)  
ในหัวข้อเรื่อง “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย
  7.4 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรว่มกนัยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

น�ยกมล จันทิม�
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ดี
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ตระหนกัดถีงึบทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัท 
มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ 
ดังกล่าวในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็น 
การยกระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัและใหเ้ปน็ไป 
ตามหลักปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เมื่อปี 2556 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศหลักการก�ากับดูแล 

กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซ่ึงได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วย 
ยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้างอิง 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organisation for  
Economic Co-operation and Development (OECD Principles of  
Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  
Corporate Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550  
ซึ่ งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน  
มวีาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ป ีซึง่ปจัจบุนัแมป้ระธานกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีกรรมการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีอีกจ�านวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

74



 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น 
ซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ท้ังนี้ 
ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนา 
ยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้อง
พึ่งพาและประสานการท�างานของกลไกท้ัง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ 
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชี
ภายนอกของบริษัทที่เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

 เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) สามารถ
บรรลุถึงเจตจ�านงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยา 
สตลีอนิดัสตร ีจ�ากดั (มหาชน) ในการประชมุครัง้ที ่10/2557 เมือ่วนัที ่
18 กนัยายน 2557 จงึมมีตเิหน็ควรใหย้กเลกินโยบายคณะกรรมการ
บริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2550 และให้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ไว้ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความ
ส�าคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
ที่พึ งมีต่อ ผู้ถือ หุ้นของบริษัทในการที่  
จะต้องรักษาสิทธิและปกป้องประโยชน์ 
ในทุกประการของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริม 
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งดูแล 
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัท 
อย่างเท่าเทียมกัน
 2. คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น 
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและเปน็ไปตามแนวปฏบัิตทิีด่ขีองส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
 3. คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลและติดตามให้มี  
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ทราบ
 4.  คณะกรรมการบริษัทจะค�านึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ
บรษิทัและก�ากบัดแูลบรษิทัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 5.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล 
เรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
 6.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง  
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่บรษิทัจะไมย่อมรบัหรอืกระท�าการ 
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง 
หรือทางอ้อม 
 7.  คณะกรรมการบริษัทให้ความ
ส�าคญักบัความโปรง่ใสในการด�าเนนิธรุกจิ 
ของบริษัทที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของ
บริษัทหรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะก�ากับดูแล
และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิวา่ดว้ยเรือ่ง ความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล  
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 8. คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลเพื่อให้ ผู้ลงทุน 
มีความมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 9.  คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 10. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ โดยให้มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมท้ังศึกษาและกลั่นกรอง
งานกอ่นน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการยอ่ยชุดต่างๆ 
ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่ม 
คณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ อีก ตามความจ�าเป็น ท้ังนี้ เพื่อให้ 
การบริหารงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม
และโปร่งใส

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด
•		 สิทธิของผู้ถือหุ้น
•		 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
  อย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 4 - 6 อยู่ในหมวด
•		 บทบาทของผู้มีส่วน	
  ได้เสีย

ข้อ 7 - 8 อยู่ในหมวด
•		 การเปิดเผยข้อมูล
  และความโปร่งใส

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด
•		 ความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ
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 11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคล
ผู้ด�ารงในต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท  
โดยคณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดอ�านาจหนา้ทีข่องแตล่ะต�าแหนง่
ให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออ�านาจ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอ�านาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบ 
การใช้อ�านาจที่แจ้งชัด
 12. คณะกรรมการบรษิทัมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการก�าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งต้อง 
มีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม่�าเสมอ รวมท้ังก�ากับดูแลให้ 
ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย
 13. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบในการก�ากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี 
หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
 14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนิน 
ธุรกิจของบริษัท และจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของ 
กรรมการบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งให้มีการสื่อสาร
ให้ทุกฝ่ายได้ทราบ  
 15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม่�าเสมอ 
เป็นประจ�าทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม 
ความจ�าเป็นได้ โดยมีก�าหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�าหนด
วาระการประชมุทีช่ดัเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจ ุ
ในวาระการประชุม และมีการน�าส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
 16. คณะกรรมการยอ่ยแตล่ะชุดจดัใหม้กีารประชุมเป็นประจ�า
ตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองคร้ัง  ท้ังน้ี  คณะกรรมการย่อย 
แต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นได้ 
โดยมีก�าหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�าหนดวาระการประชุม 
ทีช่ดัเจน และมกีารน�าสง่เอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ เพือ่ให้
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

 17. คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ  
โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ส�าหรับค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม  
มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 18. นโยบายนี้ให้มีการทบทวนเป็นประจ�าสม่�าเสมอ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
 19. นโยบายนี้จะได้มีประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ก�าหนด 
รายละเอียด/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมตามควร 
แก่กรณีต่อไป ท้ังนี้ บรรดาประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษทั ที ่1/2550 เรือ่ง การก�ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบาย
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือ 
แย้งกับนโยบายนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออก 
ตามนโยบายนี้ใช้บังคับแทน 
 
  ในป ี2560 บรษิทัไมไ่ดร้บัการประเมนิผลในโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีท้ังโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2017: CGR) ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
เปน็ผูจ้ดั รวมถงึโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ�าปี 2560 (Annual General Meeting: AGM) ที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รว่มกบัสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด 
เนื่องจากบริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  
ศาลมีค�าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ซึ่งท�าให้
บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี นับต้ังแต่ปี 2559  
เป็นต้นมา
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ก�รปฏิบัติต�มหลัก
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้  
ความส�าคัญกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ส�าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ป ี2560 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดป้ระกาศใช้เมือ่เดอืนมนีาคม 2560  
ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม 
CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า ซึ่งเป็น 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ (Governing Body) 
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
เป็นผู้พิจารณาด�าเนินการต่อไป
 การถอืปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
ในปี 2560 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากล 
ของ The Organisation for Economic Co-operation and  
Development (OECD Principles of Corporate Governance)  
ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
2.	 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน

 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวกับ 
ผู้ถือหุ้นน้ัน จากการที่บริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล 
ลม้ละลายกลางเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 ตอ่มาเมือ่วันที ่10 มนีาคม 
2559 ศาลมีค�าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัทเป็นผู้ท�า 
แผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้บรรดาสิทธิตาม
กฎหมายของผู้ถอืหุ้นระงบัลง เว้นแตส่ทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล (ถา้ม)ี 
 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลาย 
กลางได้มีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟู
กจิการไดก้�าหนดใหบ้รษิทัเป็นผูบ้รหิารแผนฯ ซึง่บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ 
ที่จะด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้ได้ถึงผลส�าเร็จ 
ของแผนตามที่ก�าหนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกรายสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
ได้อย่างเท่าเทียมกันและทันการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
และของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่บรษิทัไดม้กีารรายงาน
ความคืบหน้าของการฟ้ืนฟูกิจการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส นอกเหนือจากการน�าส่ง 
งบการเงินและค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแล้ว

3.		 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	

 บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติไว้ ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559 เพื่อ
เป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคน 
มีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็นเอกลักษณ์ท้ังในฐานะของบริษัท 
และคณุคา่ทีบ่รษิทัมอบใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่ไดห้ล่อหลอม
เป็นวิถีแห่งการผลักดันขับเคลื่อนการด�ารงอยู่ พัฒนา และเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัท

 ปรัชญำในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 การบรหิารจดัการองคก์รของบรษิทัเพือ่น�าไปสูก่ารเจรญิเตบิโต
อย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
 2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
 3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
 4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
 5.  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 แผนธุรกิจของบริษัท ส�าหรับปี 2560 - 2562 ประกอบด้วย 
 1. แนวโน้มเศรษฐกิจ
 2.  การวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม (SWOT Analysis)
 3.  แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 
  3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม (Vision, 
Mission and Values Statement)
  3.2 วตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์(Strategic Objective & 
Strategic Goals)
  3.3 แผนกจิกรรมและโครงการเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic  
Activities and Projects Plan)
  3.4 แผนการเงินเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Financial Plan)
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 ส�าหรบัป ี2560 คณะกรรมการจดัการของบรษิทัไดม้กีารจดัท�า 
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)  
ของบริษัท ดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision) : 
 บริษัทเหล็กชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น 
 (Leading Innovative and Reliable Steel Company)
 พันธกิจ (Mission) : 
 Innovate life through steel and its application, 
 engineering, energy, and marine innovation
 
 ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท  
(SSI Group 10-Year Strategy) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2560 เมือ่วันที ่16 พฤศจกิายน 2560

 จริยธรรมธุรกิจ	(Business	Ethics)	ของบริษัท	
 บริ ษัทจะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ  
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน  
โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 
ความเป็นธรรม ดังนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้น
  บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท
มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงก�าหนดแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความซือ่สตัย ์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
  2)  น�าเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะ 
ทางการเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
  3)  แจง้ผูถ้อืหุน้ทกุรายทราบอยา่งเทา่เทยีมกนัถงึแนวโนม้
ในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
  4)  ไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ืน่ โดยใชข้อ้มลู 
ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการ 
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท

 2.  ลูกค้า 
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการ 
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา  
และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม 
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
  2)  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้
ทราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเปน็จรงิ 
ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไข
ใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ
  3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใดได ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  4)  จดัใหม้รีะบบและชอ่งทางทีใ่หล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั 
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ  
และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  5)  รกัษาความลับของลกูคา้และไมน่�าไปใชเ้พือ่ประโยชน์
โดยมิชอบ
  6) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการ 
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 3.  คู่ค้า 
  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรม 
ทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่ 
บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกจิ รวมทัง้หลกีเลีย่งสถานการณ์
ทีท่�าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมแีนวปฏบัิต ิดงัตอ่ไปนี้
  1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 
ในการค้ากับคู่ค้า
  2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
  3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบ 
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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 4.  คู่แข่งทางการค้า 
  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง 
เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  2)  ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา 
ในทางร้าย

 5.  พนักงาน 
  บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง 
ต่อความส�าเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
ทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึด 
หลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะ
ความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ  
หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  4) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน  
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
  5) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
  6) หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ 
การกระท�าใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน

 6. องค์กรที่กำากับดูแล 
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองท่ีถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติ 
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐาน 
ของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กร 
ที่ก�ากับดูแลอย่างเต็มที่ 

 7. สังคมและชุมชน 
  บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและชุมชน โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนด�าเนนิการพัฒนาชุมชนอยา่งตอ่เนือ่ง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อ 
ความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม  
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน  
โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนา 
สังคมและชุมชน และค�านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้รีะบบการจดัการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และมาตรฐานระบบ 
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลด 
และควบคุมความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 3.1	 กำรดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	
  บริษทัด�าเนินธรุกิจโดยใหค้วามส�าคญัตอ่ผูม้ีสว่นได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน  
องค์กรที่ก�ากับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรม
ธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไก 
การด�า เนินงานที่ จะส่ง เสริมให้ เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น  
การส�ารวจความคดิเหน็ของลกูคา้ การเปดิชอ่งทางใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยี 
ส่งข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทาง 
การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนถงึคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี การสนับสนุนสินค้าและบริการชุมชน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง
การกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให ้
มหีนว่ยงาน หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะท�างาน หรอืคณะอนทุ�างาน
ต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

  3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น 
   • ส�านักเลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ  
มอบหมาย 
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  3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 
   • บรษิทัค�านงึถงึความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่รวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�า 
ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ
ด้วยกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้า 
ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการน�ามาตรฐานต่างๆ อาทิ  
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 มาปฏบิตั ิ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าในแต่ละ
กลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและ 
ความคาดหวังของลูกค้า ได้แก่ การพบปะลูกค้าโดยทีมผู้บริหาร  
การเยี่ยมเยียนลูกค้าของทีมงานขาย การจัดประชุมกับลูกค้า 
รายส�าคัญเป็นรายเดือน การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทให้กับลูกค้า อีกทั้งยังให้ค�าปรึกษาแนะน�า และให้ 
ความชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ในการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภณัฑ์
   • บริษัทมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
ในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมี 
ช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกข้อร้องเรียน 
จะบันทึกเข้าในระบบและต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน  
2 วัน โดยจะแจ้งกลับลูกค้าทันทีเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้
ลูกค้ายังคงพึงพอใจต่อกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน  
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
นอกจากนี ้ยงัมกีระบวนการประเมนิความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจ  
และความผูกพันของลูกค้า อันให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อ 
การด�าเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ ระบบงาน เพื่อให้บริษัท
สามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง 
   • คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ด�าเนินกิจกรรมใน 
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท  
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับ
ลูกค้ามาตลอด โดยในปี 2560 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์
เหล็กชั้นคุณภาพทั่วไปที่มีความแข็งแรงพิเศษ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า
ได้สรรค์สร้างและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่โครงสร้างส�าหรับงาน
ก่อสร้างและพาหนะบรรทุกสินค้า ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ 
เช่น การควบคุมความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 
Productivity ลดอตัราการสญูเสยีทีไ่มจ่�าเปน็ของลกูคา้ เพือ่สนบัสนนุ
ให้ลูกค้าสามารถจ�าหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2560 
บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึง 
ร้อยละ 24 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด

  3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้าและเจ้าหนี้ 
   • บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้า อันเป็นกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญที่ช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน  
โดยบรษิทัจะปฏบัิตต่ิอคูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนั 
ที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมืออันดี รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด  
ตลอดจนบรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหาซึง่เปน็ 
กระบวนการส�าคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและ
บริการ มีการก�าหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   • คณะอนุท�างานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบ 
ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ 
และปรมิาณเพือ่สรา้งความสม่�าเสมอในปรมิาณวตัถดุบิ มกีารกระชับ 
ความสัมพันธ์กับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับผู้ผลิตที่มี
ธุรกิจกันในระยะยาวและสม่�าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่างประเทศ
มาประชุมหารือร่วมกันกับบริษัท มีการทบทวนข้อตกลงทางเทคนิค
และคณุภาพ (Technical Protocol and Specification) ในการพฒันา
ชั้นคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาดมากขึ้น และร่วมกันหาข้อสรุปแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ 
ร่วมกันเป็นประจ�า
   • ส�านกัจดัซือ้กลุ่มไดด้�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ดังนี้ 
	 	 	 	 •	 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อ 
จัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://www.ssi-steel.com  
เพื่อให้คู่ค้าทราบ และให้ผู้ที่สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการ 
กับบริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางาน 
จัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
ในการจัดหาของบริษัท 
	 	 	 	 •	 เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ	
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มี 
ศักยภาพ ที่สามารถผลิตหรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรง 
ตามที่บริษัทต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสม และสามารถส่งมอบได้
ตามก�าหนดเวลา โดยสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน  
ซึ่งในปี 2560 มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 138 ราย
	 	 	 	 •	 จัดให้มีการประชุมและสัมมนาร่วมกับ 
ผู้ขายและผู้ให้บริการปีละครั้ง โดยในปี 2560 ได้จัดขึ้นในเดือน
มีนาคม เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัท และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกลุ่มเหล็กสหวิริยา  
รวมทัง้นโยบายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง นโยบายดา้น 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั และไดแ้จง้ให ้
ผู้ขายทุกรายทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
และนโยบายการไม่รับของขวัญและของก�านัลของบริษัทด้วย
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	 	 	 	 •	 ในปี	 2560	 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อ
จัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่าประมาณ 2,190 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
สินค้าในกลุ่มพลังงาน 898 ล้านบาท ลูกรีด 238 ล้านบาท อะไหล่  
177 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 179 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและ 
รายจ่ายลงทุน 115 ล้านบาท งานบริการ 565 ล้านบาท และ 
อื่นๆ 18 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพาน 
มลูคา่รวมประมาณ 259 ลา้นบาท และในป ี2561 คาดวา่จะมีมลูคา่
การจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 2,400 ล้านบาท และจากชุมชน 
280 ล้านบาท
	 	 	 	 •	 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ
การบริหารงานของผู้ขายทั่วไปในปี 2560 จ�านวน 27 ราย และ
ชุมชนบางสะพาน จ�านวน 14 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต 
และคุณภาพสนิค้าใหต้รงกับความตอ้งการใช้งานของบรษิทั รวมทัง้
ใหข้อ้แนะน�าเกีย่วกบัการปรบัปรงุพัฒนาคณุภาพสนิคา้ และก�าหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
	 	 	 	 •	 ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า
ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�าหน่าย งานบริการ 
ที่จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 
ที่ผลิตได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 
   • บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของ
บรษิทัทกุรายอยา่งเปน็ธรรมและเทา่เทยีมกนั โดยปฏบิตัติามเงือ่นไข
ข้อตกลงและพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน
การเงินทุกราย ตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ การช�าระเงนิคนื การดแูลคณุภาพหลกัทรพัย์
ค้�าประกัน  โดยมีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
ข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้อาจเกิดความเสียหาย และหากมีกรณี
ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ทางบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบทันที เพื่อหารือในการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  3.1.4  ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 
   • บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง 
การค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม และ
ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
   • กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ 
ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย มีการประชุม 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยมวีาระทีชั่ดเจน เพือ่กระชับความสมัพนัธ ์
และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม 
การค้าอุตสาหกรรม  ตลอดจนการประสานงานร่วมมือพัฒนาการผลิต  
เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน 
   สายทรพัยากรบคุคลและธรุการมุง่มัน่ด�าเนนิการ 
ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทก�าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
บริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่าของบุคลากรว่า พนักงานที่ดี 
มคีณุภาพ จะนำามาซึง่ความสำาเรจ็ขององคก์ร ดงันัน้ บรษิทัจงึไดจ้ดั 
ใหม้สีภาพการจา้งงานพนกังาน โดยก�าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
กับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงาน ทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ของพนักงาน การเข้าร่วมโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 
พิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมทั้ง 
สวัสดิการรถรับ-ส่ง และโรงอาหารส�าหรับพนักงานท่ีโรงงานเอสเอสไอ 
บางสะพาน เป็นต้น 
    บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัในการดแูลพนกังานใหม้ ี
สวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตท้ังของพนักงานและ 
ของครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับ 
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2560) 
   โดยบริษัทได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
และงานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหาร
งานบุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และ 
มกีารปรบัปรงุนโยบายและระเบยีบฯ ในบางเรือ่งใหท้นัตอ่เหตกุารณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศ
นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทในเรื่อง
ต่างๆ ให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไปที่บนบอร์ดของบริษัทและ 
เผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอนการปฐมนิเทศให้
พนักงานใหม่ทราบด้วย ดังนี้
	 	 	 	 •	 เรือ่ง	การบรหิารคา่ตอบเทน	ตัง้แตป่	ี2545	
เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็ไป 
อย่างยุติธรรม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน  
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีของพนักงาน การประเมินผลการด�าเนินงานของพนักงาน
ตามแผนงานที่ก�าหนด (Goal Program Achievement) ผลงาน 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผลประกอบการในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทในแต่ละปี เป็นต้น
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	 	 	 	 •	 เรื่อง	 สวัสดิการต่างๆ	 ของบริษัท	 อาทิ	 
(1) เรื่องเงินพิเศษส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าโรงงาน
บางสะพาน ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
งานประจ�าโรงงานบางสะพาน (2) เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  
และค่ายานพาหนะ (ภายในประเทศ) ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อเป็น 
การช่วยเหลือพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฝึกอบรม/
สัมมนานอกสถานที่ (3) เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 
ปี 2542 เพ่ือช่วยเหลือเร่ืองบ้านพักอาศัยส�าหรับพนักงานและครอบครัว  
(4) เรือ่งรางวลัอายกุารท�างาน ตัง้แตป่ ี2543 เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังาน
ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและ 
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานที่มีความวิริยอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน (5) เร่ืองเงินช่วยเหลือ 
ค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
ของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจ�าโรงงานบางสะพาน (6) เรื่อง 
เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นการบ�ารุงขวัญ
และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนใหักับพนักงานหรือบุคคล 
ในครอบครวัของพนกังาน โดยใหค้วามชว่ยเหลอืพนกังานหรอืบคุคล
ในครอบครวัของพนกังานทีถ่งึแกก่รรม (7) เรือ่งการเยีย่มไขพ้นกังาน 
ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อแสดงความห่วงใย สร้างขวัญก�าลังใจและให้ 
ความช่วยเหลือแก่พนักงานตามความเหมาะสม (8) เร่ืองชุดเคร่ืองแบบ 
พนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อก�าหนดชุดเครื่องแบบพนักงานให้
พนกังานส�าหรบัสวมใสม่าปฏบิตังิานกบับรษิทั เพือ่ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการท�างาน (9) เร่ืองรถรับ-ส่งพนักงาน 
ต้ังแตป่ ี2548 เพือ่เปน็การใหค้วามสะดวกแกพ่นกังานในการเดนิทาง
ไปปฏิบัติงานที่โรงงาน (10) เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกัน
กลุม่ ตัง้แตป่ ี2551 เพือ่สง่เสริมใหพ้นกังานมีสขุภาพและพลานามยั 
ที่แข็งแรง และให้มีความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล และ  
(11) เรือ่งการลากรณบีคุคลในครอบครวัของพนกังานเสยีชวีติ ตัง้แต ่
ปี 2558 เพื่อให้พนักงานได้หยุดงานไปร่วมแสดงความเคารพและ
ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการด�าเนินการให้ 
สวัสดิการในเร่ืองต่างๆ ดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน โดยมีความมุ่งหมาย 
ให้พนักงานในบริษัทสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร  
มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย 
ในการท�างาน มคีวามเจรญิกา้วหนา้ มคีวามมัน่คงในการด�าเนนิชวีติ
ไมเ่ฉพาะแตต่วัพนกังานเทา่นัน้แตร่วมถงึครอบครวัของพนกังานดว้ย 
	 	 	 	 •	 เรือ่ง	กองทนุสำารองเลีย้งชพี	ตัง้แตป่	ี2542	
เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตที่มั่นคง 
ให้แก่พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็น
ทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ 
และเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย 

	 	 	 	 •	 เรื่อง	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 ตั้งแต่ปี	 2546	
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ 
และสามารถใหเ้งนิกูแ้กส่มาชกิเพือ่น�าไปใชจ้า่ยเมือ่เกดิความจ�าเปน็ 
	 	 	 	 •	 	เรื่อง	การพัฒนาบุคลากร	ตั้งแต่ปี	2545	
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น 
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน 
ฯลฯ ซึ่งจะท�าให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม
ทกัษะใหก้บัพนกังานสง่ผลใหก้ารปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส�าหรับในปี 2560 บริษัทมีจ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจ�านวน  
20.27 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ซึ่งได้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุม 
คณะผู้บริหารทราบเป็นประจ�าทุกเดือน 
   น อ ก จ า ก นี้  บ ริ ษั ท ยั ง ค� า นึ ง ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง 
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงาน
ของบริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่  
การจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้าง
บุคคลต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน 
ในการสร้างค่านิยมที่ดีต่อไป รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสายใยภายใน
องค์กร ภายใต้โครงการชื่อ “Care Organization” ซึ่งประกอบด้วย
โครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกัน 
ระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ อาทิ (1) โครงการย่อยผู้บริหาร 
พบพนกังาน ไดแ้ก ่กจิกรรมการชีแ้จงนโยบายแตล่ะสายงาน กจิกรรม 
ผู้บริหารพบปะพนักงาน โดยเฉพาะในโรงงาน (2) โครงการย่อย
หัวหน้างานพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการสอนงาน โดยมุ่งเน้น 
การเป็นที่ปรึกษากับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  
(3) โครงการย่อยพบปะกันระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมพี่เลี้ยง 
เพื่อการดูแลพนักงานใหม่ และยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสมดุลของ
ชีวิตการท�างานและครอบครัว โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้ครอบครัว 
มามสีว่นรว่มในการท�ากจิกรรมระหวา่งครอบครวัพนกังาน พนกังาน 
และบริษัทด้วย
   บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยได้ท�าการสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างท่ัวถึงและสม่�าเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน  
หนังสือพิมพ์ภายใน เสียงตามสายโทรทัศน์ภายใน SMS โทรศัพท์มือถือ  
รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ เฟซบุ๊กภายในองค์กร อีกท้ังการฝึก
อบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย  
และบริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการทีใ่หส้ทิธกิารบรหิารจดัการแกพ่นกังานเฉพาะเรือ่ง เชน่  
คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ เปน็ตน้ ซึง่การด�าเนินการในหลายๆ 
ดา้นดงักลา่วเปน็สิง่ทีส่ะทอ้นวา่บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญักบัพนกังาน
ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของบริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นนั้น ค�านึงถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโต 
ไปพร้อมกันกับบริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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  3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่กำากับดูแล 
   • บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ 
โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กร 
ทีก่�ากบัดแูลบรษิทัอยา่งเตม็ที ่โดยมุง่หวังใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจริยธรรม อันเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้กระบวนการ
และขั้นตอนการท�างานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และ
บรรลตุามวตัถปุระสงค ์ซึง่สง่ผลใหต้ลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา บริษทั 
ไม่เคยถูกด�าเนินการลงโทษจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแลด้วยสาเหตุ 
ที่ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลา 
ที่ทางการก�าหนด หรือด้วยสาเหตุอื่นแต่อย่างใด
    นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น�ามาใช้ในบริษัทได้ต้องเป็นโปรแกรม
ที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็นโปรแกรมจากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็น
โปรแกรมที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น โดยมีส�านัก
เทคโนโลยสีารสนเทศเปน็ผูร้ายงานในสว่นทีเ่กีย่วกับการปฏบิตัติาม 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วย 
  3.1.7  ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 
   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
มีปรัชญาและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่า 
ของบคุลากร ดแูลพนกังานใหม้ีคณุภาพชีวิตทีด่ี มีสภาพการท�างาน
ที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัทจึงมีเจตจ�านงและสนับสนุนให้มีการด�าเนินการระบบฯ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนด
   • ส�านกัการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและสือ่สารกลุม่
ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

   • ส�านกัจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั
โรงงานและบริษัท ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมและชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
	 	 	 	 •	 บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฉบับปี 2558 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการท�างาน การป้องกันและลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยได้จัดท�า 
แผนงานโครงการต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรมด้าน 
ความปลอดภยั การตรวจสอบความปลอดภยั การเฝา้ระวงัตรวจวดั 
สภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานและสภาพแวดล้อม 
ในเขตชุมชน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้
รายงานและแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�างาน การรณรงค์ส่งเสริม
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความปลอดภัยที่พึงประสงค์ (BBS 
Programs) โครงการ Zero Accident การฝึกซ้อมการตอบสนอง 
เหตุฉุกเฉิน การรณรงค์และตรวจสอบการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท
เพื่อให้สะดวกต่อการส่งก�าจัด การเลือกวิธีการการจัดการของเสีย
ด้วยวิธีน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด การออกแบบกระบวนการ 
ให้สามารถน�าน้�ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ต้องปล่อยน้�าทิ้ง 
ออกจากโรงงาน (Zero Discharge) และการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไป 
ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
	 	 	 	 •	 บรษิทัประกาศนโยบายพลงังานทีล่งนาม
โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เมือ่ป ี 
2560 ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
อย่างเหมาะสม โดยเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 
	 	 	 	 •	 บรษิทัจดัอบรมแกพ่นกังานและผูร้บัเหมา
ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ต้อง 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท  
การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 	 •	 บริษัทมีผลการดำาเนินงานตามโครงการ
ที่ก�าหนด ส�าหรับปี 2560 คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
ทุกกรณีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น 
หยุดงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 เท่ากับ 0.66 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
การท�างาน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.35 รายต่อหนึ่งล้าน
ชั่วโมงการท�างาน
	 	 	 	 •	 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ 
ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึง 
การคัดแยกของเสียเพื่อส่งก�าจัดอย่างถูกต้อง
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	 	 	 	 •	 บริษัทมีการทำาสำารวจทัศนคติชุมชน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เนื่องด้วยการด�าเนินงานของโรงงาน 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน  
ซึ่งอาจครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ 
บริษัทเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชนและผลกระทบต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของโรงงาน อันน�าไปสู่กระบวนการ 
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้น�าชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ 
ซึง่บรษิทัจะน�าข้อสรปุจากกระบวนการตา่งๆ ดงักลา่วน�ามาพจิารณา
เพือ่ก�าหนดแนวทางการจดัการทีเ่หมาะสม เพือ่น�าไปสูค่วามพงึพอใจ 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
     ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่แสดงความมุง่มัน่ในการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการสิ้นเปลือง ด�าเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการด�าเนิน
กิจกรรมของบริษัท รวมถึงป้องกัน ควบคุมการก�าจัด และบ�าบัด 
ของเสียเหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึง 
ลดและป้องกันผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย ท้ังนี้ 
ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานดา้นความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และ
การอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่
	 	 	 	 •	 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 
ISO 14001 ซึง่บริษทัไดร้บัการรบัรองอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี2542 
จนถึงปัจจุบัน 
	 	 	 	 •	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง 
อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี2545 - 2558 และเปลีย่นเปน็ OHSAS 18001  
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
	 	 	 	 •	 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
จากกระทรวงแรงงาน ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึป ี2560 ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่6
	 	 	 	 •	 รางวัลอุตสาหกรรมดี เด่นประเภท 
การบริหารความปลอดภัย ปี 2558
	 	 	 	 •	 รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการ
และรักษาสภาพแวดล้อมตามาตรการในรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2559 (EIA Monitoring  
Awards 2016)
   • ส�านกัจดัซือ้กลุม่ ไดส้นบัสนนุโครงการจดัซือ้
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้
เครือ่งหมายฉลากเขียวทีป่ระกาศโดยมลูนิธิสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย  
รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหาและ 
ใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง

 3.2	 มำตรกำรชดเชยควำมเสียหำย	
  ในกรณีที่ผู้มี ส่วนได้ เสียได้รับความเสียหายจาก 
การที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ด�าเนินการ 
ในบางประการโดยการท�าประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วน 
ได้เสียของบริษัทในบางกรณี ได้แก่ 
  • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) 
  • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและ 
การขนส่งภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy) 
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public  
Liability Insurance) 
  • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน  
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน้�าระเบิด 
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�าหรับโรงงานขนาดใหญ่)  
[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler 
Explosion and Business Interruption Insurance (for major plants)]
  • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน 
(ส�าหรบัอาคารส�านกังาน) [Property All Risks Insurance (for office 
building)]
  นอกจากการจัดท�าประกันภัยหลักของบริษัทตาม 
รายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดท�า 
ประกนัภยั เพือ่ขยายความคุม้ครองไปยงับรษิทัในกลุ่มเหล็กสหวริยิา  
ซึ่งประกอบธุรกิจภายในประเทศ เช่น บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  
จ�ากัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ 
ผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นระยะๆ และจัดท�าประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้
ความคุ้มครองเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

  3.3		 ข้อพิพำทที่ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	
  บริษัทได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยง 
การเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
ทีบ่รษิทัเข้าไปเกีย่วข้องดว้ย ไมว่่าจะเปน็ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ข่งทางการค้า  
พนักงาน สังคม และชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแล
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�า
บัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยในปี
ที่ผ่านๆ มาก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�าการปรับปรุง
และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผล
มายังส�านักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูล
และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทราบและเพือ่ใหก้ารก�ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปี 
2560 บริษัทได้ท�าตามแผนงาน โดยแยกงานด้านการก�ากับดูแล 
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การปฏิบัติงานออกจากส�านักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) 
โดยจัดตั้งส�านักก�ากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม (Group  
Compliance and Corporate Governance Office) ขึ้นมา เพื่อท�า 
หน้าที่อย่างอิสระในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร
  ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัท 
ซึ่งเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทน้ัน ส�านัก
กฎหมายกลุ่มเป็นผู้ด�าเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งรายงาน
ผลความคืบหน้าและความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความ
และข้อพิพาทเหล่านั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส
อีกด้วย

  3.4		 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ	
  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมา
ช่วยก�ากับดูแลบริษัท จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ  
จากพนักงานและจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระท�า 
ผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิ หรอืการกระท�าทุจรติ หรอืการกระท�า 
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หรือการกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระท�าการขัดต่อหรือการละเลย 
ต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของ
บริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�าอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�าให้ผู้แจ้งหรือ
บริษัทได้รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะ
ท�าให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็น
โอกาสให้บริษัทน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนวางมาตรการป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะท�าให้ 
การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง  
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ 
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ 
ข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทน 
ฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท 
และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าว

ใหพ้นกังานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัทราบถงึ 
ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง 
ต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัทที่ http://ssi.net ระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้งสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัท
ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address : 
ssigcg@yahoo.com หรือ
  • ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั ตูป้ณ.534 ปณจ.บางรกั กทม.10500
  ท้ังนี้  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น 
ผู้ก�าหนดกระบวนการด�าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  
และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�าหนดบุคคล 
ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ดงักลา่ว กลา่วคอื กลอ่งรบัขอ้ความทางระบบไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์
หรือตู้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท  
ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับ
ข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified  
Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่  22 มกราคม 2559 โดย 
ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการหรือมีกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ 
ในเรื่อง การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น

4.	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทันการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด โดยน�าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
เพือ่ใหผู้ล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูเ้กีย่วขอ้งตา่งๆ 
รวมถึงสาธารณชน ไดร้บัทราบขอ้มลูไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แถลง
ถงึเจตนาอยา่งชดัแจง้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั
 ท้ังน้ี  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองการเปิดเผย 
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คือ ส�านักเลขานุการบริษัท และส�านักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม สังกัด
ส�านักการเงินกลุ่ม
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	 4.1	 กำรเปิดเผยข้อมูลตำมประกำศ	หรือข้อก�ำหนด
	 	 หรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	 
	 	 และ/หรือของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
	 	 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
  ในปี 2560 การเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทั มดีงันี้
  • เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยเฉพาะรายงาน 
ทางการเงนิซึง่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัท รอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี และส�าหรับปีหลัง 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมท้ังเปิดเผยค�าอธิบาย 
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) ของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า เป็นรอบ 
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปีด้วย ส�าหรับรายงานความคืบหน้า
การฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้มีการเปิดเผยเป็นรายไตรมาส ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • จัดส่งรายงานประจ�าปี 2559 (แบบ 56-2) ให้กับ 
คณะกรรมการบรษิทั ในฐานะผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการฯ และเปดิเผย 
ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
  • เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 เดอืน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
  ทัง้นี ้การเปดิเผยขอ้มลูของบริษทัไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วนและ 
ตรงตามก�าหนดเวลา

	 4.2	 กำรเปิดเผยข้อมูลตำมแนวปฏิบัติที่ดี
	 	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 เพื่อควำมโปร่งใสของบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
สื่อสาร และมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทกับผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล 
ผู้เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับทราบข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
การลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิทัในเชงิลกึไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเมือ่ป ี2554 
บริษัทได้รวมหน่วยงานดังกล่าวกับฝ่ายการเงิน เป็น “ฝ่ายการเงิน 
และนกัลงทนุสมัพนัธ”์ ซึง่ในปจัจบุนั คอื “ส�านกันกัลงทนุสมัพนัธก์ลุม่  

สังกัดส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม” เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
โดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ผ่านตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การสื่อสารกลุ่ม เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสอง 
หน่วยงานของบริษัทได้ด�าเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com ด้วย 
โดยบริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่�าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถ 
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลทางการเงิน  
รายงานประจ�าปี ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสังคม และข้อมูล 
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดต้ลอดเวลา 
  4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
    ในปี 2560 ส�านักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม มีการด�าเนิน 
กิจกรรมที่ส�าคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
	 	 	 	 • จัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการเงินและข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้ง 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั จรยิธรรม 
กรรมการ และจรยิธรรมของพนกังาน ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา 
และอย่างเท่าเทียมกัน 
	 	 	 	 • จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูล
เพิ่มเติมกับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่  
e-mail address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบยีนรบับรกิาร
ข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
	 	 	 	 • จัดท�าการวิ เคราะห์และค�าอธิบายของ 
ฝ่ายจัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A)  
ของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และการรว่มคา้ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานงวด 
6 เดือนและรายปี เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 
โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
  4.2.2  ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่น
   และสาธารณชน
    ในปี 2560 ส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
การสื่อสารกลุ่ม มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้
	 	 	 	 • จดัใหม้กีารสง่ขา่วประชาสมัพนัธ ์และภาพขา่ว 
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
	 	 	 	 • จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท 
ตามที่ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
สื่อมวลชนให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
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	 	 	 	 • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของ
บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
	 	 	 	 	 •	 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือพิมพ์	
รายงานประจ�าปี 
	 	 	 	 	 •	 การแสดงนิทรรศการ	เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย
	 	 	 	 	 •	 สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.
com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/ และวิดีโอ
	 	 	 	 • จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : 
pr@ssi-steel.com
   
5.		 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

  5.1	 โครงสรำ้งคณะกรรมกำร
  5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Board 
Diversity) ได้แก่ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การบริหาร 
ความเสี่ยง การเงินและการบัญชี ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนาน
ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจ�านวนกรรมการตาม
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2561 มีจ�านวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน 
และกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระอีกจ�านวน 5 คน ในจ�านวนนี้ 
มีกรรมการที่ เป็นพนักงานระดับบริหาร 2 คน คือ นายวิน  
วิริยประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  
และกรรมการผู้จดัการใหญ ่และนายนาวา จนัทนสรุคน ด�ารงต�าแหนง่ 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ส�านักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไป
ตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ด้วย
 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
 1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ* 
  ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 
  รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 5. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 6. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 8. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
  กรรมการบริษัท
 9. นายกมล จันทิมา 
  กรรมการบริษัท
 10. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  กรรมการบริษัท
 11. นายนาวา จันทนสุรคน 
  กรรมการบริษัท
 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์  
วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
สองในหา้คนนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั
  5.1.2 การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง
   ของกรรมการและของกรรมการอิสระ
    การก�าหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะด�ารง
ต�าแหนง่ในแตล่ะวาระเปน็ไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั ซึง่บญัญตัไิวว้า่ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�าแหน่ง 
ตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมการที่ออกตามวาระ 
จะเปน็กรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหนง่นานทีสุ่ด กรรมการทีอ่อกตามวาระ
นั้นอาจถูกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ 
ต่อเนื่องอีกครั้งก็ได้ 
   อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นต้อง 
ขอฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง
มีค�าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและตั้งบริษัทเป็นผู้ท�าแผน ดังนั้น 
นับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งดังกล่าว อ�านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น 
(ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากมี) ตกแก่ผู้ท�าแผน ตาม 
ความในมาตรา 90/25 พ.ร.บ.ล้มละลายฯ จึงท�าให้บริษัทไม่ต้องจัด 
การประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 
หรือการประชุมวิสามัญ จนกว่าศาลจะมีค�าสั่งยกเลิกค�าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ : 
* ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ให้นายวิทย์ วิริยประไพกิจล้มละลายแล้ว ซึ่งเป็นผลให้ต้องพ้นจากต�าปหน่งคณะกรรมการโดยผลทางกฎหมาย  
 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 / ตอนที่ 49 / หน้า165 / 16มกราคม 2561)
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    เมือ่วันที ่15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลาง
ได้มีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ท�าให้บรรดาสิทธิและอ�านาจหน้าที่ 
ของผู้ท�าแผนตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59 
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ตามล�าดับ และโดยที่แผนก�าหนดให้บริษัทเป็น 
ผู้บริหารแผน ดังนั้น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท จึงยัง
คงท�าหนา้ทีเ่ปน็กรรมการและกรรมการอสิระของผูบ้รหิารแผนตอ่ไป 
   ส�าหรับการก�าหนดจ�านวนวาระสูงสุดของ
กรรมการที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัท และ
ของกรรมการอิสระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการ 
บริษัทและในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมิได้ 
ก�าหนดไว้  ทั้งนี้  เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มี
ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ
ที่จะได้รับมอบหมายและมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท 
  5.1.3 การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่
   ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
ออกจากกนั กลา่วคอื นายวทิย ์วริยิประไพกจิ ด�ารงต�าแหนง่ประธาน
กรรมการบริษัท และนายวิน วิริยประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนด 
อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของแตล่ะต�าแหน่งไว้อยา่งชดัเจน 
  5.1.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
   บริษัทยังมิได้ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า  
ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น 
ข้อจ�ากัดที่ท�าให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่ เหมาะสม 
ในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีความจ�าเป็นที่ต้องการบุคคล 
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจาก 
การเป็นผู้น�าทีม่วีสิยัทศันท์ีก่ว้างไกล และมคีวามสามารถในการก�ากบั 
ดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย
  5.1.5 เลขานุการบริษัท
   บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะพงึตอ้งทราบ  
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท  
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตัง้นายสรุศกัดิ ์งามสิทธิพงศา 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

   คุณสมบัติ
   1. มีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมาย และ
กฎระเบียบของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
   2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการ
   3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้ าที่
เลขานุการบริษัท  
   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
แก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของ
หน่วยงานทางราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และข้อบังคบัของบรษิทั รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคัญ 
   2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท  
   3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 
และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
   4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   5. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
รายงานประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   6. ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�าหนด
กฎหมาย รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน 
โดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และส่งส�าเนาใหป้ระธานกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ตามที่กฎหมายก�าหนด 
   7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศ ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ 
   8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
   9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการ
บริษัท
   10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ 
รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท     
   11. ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด
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	 5.2	 บทบำท	หน้ำที	่และควำมรับผิดชอบ
	 	 ของคณะกรรมกำร
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ 
ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ทิศทางและนโยบายในการด�าเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งก�ากับดูแลให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการด�าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนธรุกจิทีก่�าหนดไว้อยา่งมปีระสทิธผิล 
และปฏบัิตถิกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ของ
องค์กรที่ก�ากับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยค�านงึ
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ 
เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งจะเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
  อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
  1. คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการด�าเนิน
กิจการของบริษัททั้งในฐานะที่บริษัทเป็นลูกหนี้และในฐานะที่บริษัท
เปน็ผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการ 
ที่กำาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการและตามคำาสั่งของศาลล้มละลาย  
  2.  คณะกรรมการมอี�านาจทีจ่ะมอบหมายอ�านาจใหแ้ก ่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
กรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระท�าการใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�านาจดังกล่าวนั้น 
ใหถ้อืวา่มผีลผกูพนับรษิทัไดภ้ายใตข้อ้จ�ากดัในการลงลายมอืชือ่ของ
ผู้รับมอบอ�านาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนด คณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
  3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือน 
ต่อครั้ง 
  4. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารจดัท�างบดลุและบญัช ี
ก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทโดยงบดุล 
และบญัชีก�าไรขาดทนุดงักลา่วจะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ 
บัญชีรับอนุญาต และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

  5. ในระหว่างที่บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการของผู้ท�าแผนและ 
คณะกรรมการของผูบ้รหิารแผน ตามล�าดบั จะเปน็ผูม้อี�านาจหนา้ที ่
ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และจะเป็นผู้ใช้สิทธิ 
ตามกฎหมายแทนผูถ้อืหุน้ (ยกเว้นสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล ถ้าหากม)ี  
ทั้งนี้ ตามที่ พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ก�าหนดไว้  จนกว่าศาลล้มละลาย 
จะมีค�าส่ังยกเลิกค�าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท แล้วแต่กรณี 
  6. คณะกรรมการต้องจัดให้มี เลขานุการบริษัท 
รับผิดชอบด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดในนามของบริษัท 
หรือคณะกรรมการ
  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยภ์ายในสบิสีว่นั 
นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย
  5.2.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
   คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์รว่มกนัในการ
ทีจ่ะพฒันายกระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ภีายในบรษิทั
มาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยตัง้แตป่ ี2545 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้ี
มตปิระกาศใชน้โยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทั สหวริยิา 
สตลีอนิดสัตร ีจ�ากัด (มหาชน) ซึง่ไดก้�าหนดใหส้อดคล้องกับหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ตอ่มาเมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่
ไว้เมื่อต้นปี 2556
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  5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
   เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษิทั ดงันัน้ ในปี 2544 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบ
ในการก�าหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 
   1) กรรมการบรษิทัพงึปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้
   2)  กรรมการบรษิทัพงึปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท
   3)  กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัท
เจรญิกา้วหนา้ มัน่คง และกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อบแทนทีเ่หมาะสม
   4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย  
โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
   5) กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยต�าแหน่งหน้าที่
ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ตอ่สาธารณะ ตลอดจนไมก่ระท�าการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
  5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการด�าเนินการ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือ
ในการบรหิารงานของบรษิทั และสง่ผลใหก้ารด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
   1) ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 
ในการขาย  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ิมปริมาณยอดขาย 
และส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้ 
สัง่ซือ้เหลก็แผ่นรดีรอ้นชนดิมว้นจากบรษิทัอยา่งสม่�าเสมอตลอดมา
   2) ก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบั 
การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the 
Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้า
เปน็ไปอยา่งมีระบบระเบียบ ซึง่จะชว่ยควบคมุความเสีย่งจากการให้ 
สินเชื่อการค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาสินเชื่อ 
(Credit Committee) เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์และกลั่นกรองการให้
วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดย
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�าระหนี้ 

รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า
ของลูกค้าแต่ละรายด้วย
   3) ก�าหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ
ราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ
เปน็ประจ�าทกุเดอืน และรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทราบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจระหว่างบริษัท 
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
   4)  การจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
และการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการ
และผูบ้รหิารบรษิทั ซึง่ไดเ้ปดิเผยในรายงานประจ�าป ี2560 โดยแสดง
ภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
   5) ก�าหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท  
ว่าด้วยเรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วน 
ไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั เมือ่ป ี2552 โดยกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย  
ไดร้ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส
   6)  ก�าหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เมือ่ป ี2553 เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนแก่
พนกังานในการถอืปฏบิตัวิา่ การกระท�าใดจะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระท�าดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น
   7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่าง 
บทวิเคราะห์ทางกฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 
เพียงพนอ จ�ากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง  
(1) การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน  
(Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด และ 
กลุ่มบริษัท Vanomet และระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Vanomet (2) ราคาซื้อขายเหล็ก 
แท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด 
และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) พร้อมน�าเสนอ
ประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเห็นทาง
กฎหมายของบรษิทัทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัในการเขา้ท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงในการซือ้ขายเหลก็แทง่แบน เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
   อนึง่ ในกรณีทีม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษทั
และมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธรุกรรมทีท่�ากบับรษิทันัน้ จะตอ้งไมม่ส่ีวนรว่มในการตดัสนิใจการท�า
ธรุกรรมดงักลา่ว โดยไมเ่ข้ารว่มพจิารณาในวาระการประชมุดงักลา่ว
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  5.2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
   ภายใน
   รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
  5.2.5 การบริหารความเสี่ยง 
    รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง ปัจจัย 
ความเสี่ยง

 5.3	 กำรประชุมคณะกรรมกำร	
  5.3.1 การกำาหนดตารางเวลาการประชุม
   คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
   ล่วงหน้า
   บรษิทัไดก้�าหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี โดยมี 
การประสานงานเพื่อก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ
แตล่ะชดุและแจง้ให้กรรมการแตล่ะคน รวมท้ังหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้กรรมการและ 
ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วขอ้งสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่มประชมุไดอ้ยา่ง
พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุม 
เป็นทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการ
แต่ละคนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม 
โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการบริษัท 
เป็นผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุม
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชมุดว้ย เพือ่ใหข้อ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วข้องกับ
เรื่องที่น�าเสนอโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้
ประกอบการพจิารณาแผนทดแทนต�าแหนง่ (Succession Plan) ดว้ย 
   การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง  
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและ
รายงานการติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมท้ัง 
พิจารณาเรื่องที่ เป็นอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะก�ากบัควบคมุและ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ด�าเนิน
งานตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยมเีลขานกุารบรษิทัเปน็ผูด้�าเนนิการเกีย่วกับการประชุมให้เปน็ไป
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในแต่ละครัง้ ต้องมกีารก�าหนดวาระการประชมุ
ที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดย
ก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการไดม้เีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพยีงพอก่อนเข้ารว่มการประชมุ  
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2560  
ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหาร 
แผนฟื้นฟูกิจการ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยจัดประชุมทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดประชุม 2 ครั้ง
   ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม  
เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยเลขานุการของคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
   ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มี 
การประชุมของแต่ละชุด ดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชมุจ�านวน 
7 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม 
   2)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม 
และธันวาคม
   3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีการประชุม 
จ�านวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม 
   4)  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มกีารประชมุ
จ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม
   บรษิทัยงัจดัใหม้กีารประชมุเฉพาะกรรมการอสิระ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน โดยในปี 2560 นี้  
มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม  
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท โดยหาก 
มีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความส�าคัญ คณะกรรมการอิสระ 
จะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา
ต่อไปด้วย
   นอกจากน้ี กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการก�ากับ 
ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการ 
เปน็กลุม่ยอ่ยอยา่งไมเ่ปน็ทางการในเรือ่งเฉพาะเจาะจงตา่งๆ ซึง่ขึน้อยู ่
กับเรื่องที่จะปรึกษาหารือว่า ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
รวมทั้งข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ อาทิ ด้านวิศวกรรม  
ด้านการผลิต หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้ง
ยงัไดม้กีารปรกึษาหารอืปญัหาข้อปฏบิตับิางประเดน็ทางโทรศพัทก์บั
กรรมการบางคนทีม่ปีระสบการณ์โดยตรง เปน็ประจ�าอยา่งสม่�าเสมอ
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  5.3.2  สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคน	ในปี	2560	(จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งในกำรประชุมของคณะกรรมกำร)

ชื่อ คณะกรรมกำร
บริษัท
(ในฐำนะ

ผู้บริหำรแผนฯ)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
อิสระ

1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ

ประธานกรรมการ

12/13

2. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

รองประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

13/13 7/7 2/2

3. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

กรรมการอิสระ

11/13 4/4 2/2

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการอิสระ

2/13 4/4 2/2

5. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ

9/13 4/4 4/4

6. นายกมล จันทิมา

กรรมการ

13/13 3/3

7. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

11/13 5/7 3/4 1/2

8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการอิสระ

9/13 7/7 2/3 2/2

9. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ

13/13 3/3 2/2

10. นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการ

13/13

11. นายนาวา จันทนสุรคน

กรรมการ

8/13 3/4

หมายเหตุ : 
กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น 
หรือมีภารกิจที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกต
ในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบยีบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบรษิัทหรอืเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา
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	 5.4	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
  5.4.1 การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบรษิทั
    บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการ 
บริษัทได้ริเร่ิมด�าเนินการเป็นคร้ังแรกในต้นปี 2549 ซ่ึงท�าการประเมินผล 
ส�าหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบรษัิทประจ�าปี (Board of Directors Self-Assessment 
Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด�าเนินการ
ประเมินผลเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็น
แนวทางให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา  
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดง 
ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยรวม  
เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี   
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
  5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
   ชุดย่อย
   ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง แบบรายคณะ ตามแบบ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ส�าหรับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายบุคคล มีคณะกรรมการชุดย่อย 
ทีไ่ดท้�าการประเมนิฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล
ตนเองแบบรายคณะ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรก 
ไดป้ระเมนิตามแบบประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ�าปี (Audit Committee Self-Assessment Guide) ตามแนวทาง
ตัวอย่างที่ได้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institue of Directors: IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public 
Accountants: AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ประเมินผลตนเองโดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเอง” ตามแนวทางตวัอยา่งทีไ่ดจ้าก  
“คูม่อืคณะกรรมการตรวจสอบ” ของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทีไ่ดจ้ดัท�ารว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ จ�ากัด ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28  

ธันวาคม 2553 ส�าหรับรายงานผลการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจ�าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จัดท�าและน�าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ 
ทั้งสองรูปแบบการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทั้งแบบ
ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมท้ังรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายบุคคล 
ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย กล่าวคือ ในปี  
2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการประเมิน
ตนเอง แบบรายคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามแบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  5.5	 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�าหนดให้เป็นค่าตอบแทน
รายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�าหนดให้เป็นแต่ละครั้ง 
ของการประชุม ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูง 
จะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของผูบ้รหิารระดบัสูงเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บั 
ค่าตอบแทนในฐานะของกรรมการอีก ซึ่งบริษัทได้พิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตาม 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม ส�าหรับ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งเชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิานตามเปา้หมาย 
การปฏิบัติงานประจ�าปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่าตอบแทน 
และองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
นา่จะอยูใ่นระดบัเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับ 
ค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่แีละอยูใ่นอตุสาหกรรมทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดด้ว้ย และทีป่ระชมุ 
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติ
อนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
  กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย  
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560 ปรากฏอยู่ใน
เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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  5.6	 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
  บรษิทัมนีโยบายในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงาน
ของบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ เพือ่เปน็การเพิม่พูนความรูแ้ละเพือ่พฒันา
ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยน�าความรู้ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท  
ซึง่มทีัง้การอบรมหรอืสมัมนาทีจ่ดัขึน้เองภายในบรษิทั และทีส่ถาบนั
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์ 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
  เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัท 
ได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง 
การพัฒนาบุคลากร รวมท้ังแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/
สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
  5.6.1 การพัฒนากรรมการ
    1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
     ในป ี2560 บรษิทัไมม่กีรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บั 
การเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ส�านักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและ
ส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท 
คู่มือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับ
บริษัท อาทิ ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์  
ซึง่บรษิทัไดจ้ดัพมิพเ์ปน็คูม่อืบรษิทัทีเ่รยีกวา่ วถิเีอสเอสไอ (SSI WAY)
    2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการ
อบรมสัมมนาต่างๆ 
     รายละ เอี ยดข้อมูลปรากฏอยู่ ใน เ รื่ อ ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
  5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
    1) การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
    ส�าหรับผู้บริหารใหม่  บริษัทได้ จัดให้มี  
การแนะน�าลักษณะธุรกิจ การด�าเนินงานของบริษัท และของ 
หน่วยงานต่างๆ โดยผูบ้รหิารของแตล่ะหนว่ยงาน รวมท้ังจดัเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือ 
ในการท�างาน อาทิ คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท  
“วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
   2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร 
    รายละ เอี ยดข้อมูลปรากฏอยู่ ใน เ รื่ อ ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร
   

   ส�าหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบาย
และระเบยีบดา้นการบรหิารงานบคุคล ภาคพเิศษที ่2/2548 เรือ่ง แผน 
ทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและ 
เตรยีมความพรอ้มดา้นอตัราก�าลงัของบรษิทัในอนาคต โดยก�าหนด
ผูส้บืทอดต�าแหนง่ (Successor) ในต�าแหนง่งานหลัก (Key Position) 
   คณะอนุท�างานวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด
ต�าแหนง่ (Succession Plan Sub-Committee) ไดว้างแผนและก�าหนด 
รูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนา 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)  
เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท
ได้ก�าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก�าหนดพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน
ที่ส�าคัญ 

คณะกรรมก�รชุดย่อย 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ระจายอ�านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการก�ากับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ให้ช่วยศึกษาและ 
กลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจ�านวน 6 ชุด  
และเมื่อปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้
ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทั ท�าใหค้ณะกรรมการ
ชุดย่อยเหลือเพียง 4 ชุด ดังนี้
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการชดุยอ่ยเกอืบทกุชดุมกีรรมการอสิระเปน็ประธาน 
กรรมการเว้นแต่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ส่วนคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหม้กีรรมการอสิระเพิม่ขึน้ในโอกาส
ทีเ่หมาะสมตอ่ไป สว่นการก�าหนดระยะเวลาทีก่รรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
จะด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนดวาระละ  
3 ปี ส�าหรับการก�าหนดจ�านวนวาระสูงสุดท่ีกรรมการจะด�ารงต�าแหน่ง 
ตดิตอ่กนัในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ นัน้ บรษิทัยงัมไิดก้�าหนดไว้
 นอกจากนี ้เมือ่ป ี2554 คณะกรรมการบรษิทัยงัไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้ 
คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) ขึน้ เพือ่รบัผดิชอบ 
ภาระงานบางสว่นแทนคณะกรรมการบรหิาร มสีมาชกิประกอบดว้ย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ  
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งท�าหน้าที่ เป็นประธาน 
คณะกรรมการจัดการดังกล่าวด้วย 
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 โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตัง้แตว่นัที ่30 มถินุายน 2560 ถงึวันที ่29 มถุินายน 2563) ดงันี้
 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  กรรมการตรวจสอบ
 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการตรวจสอบ
 โดยกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 ขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบ
	 ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 
และเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม 
และมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของส�านัก 
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม
กฎหมายดังกล่าว
 4. สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โดยมุง่เนน้
ในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัย 
อ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
 7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ 
ค�าแนะน�าหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
ของบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ 
ตรวจสอบเห็นสมควร
  9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง 
ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
  9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
 10. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 11. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

2.	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน			

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน  
วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) ดังนี้
 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายนาวา จันทนสุรคน
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   
	 ขอบเขต	หน้ำที	่และควำมรับผิดชอบ
	 ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
  1.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารง 
ต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่ง
ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งส�าหรับผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการ 
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งส�าหรับกรณีอื่น
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  1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ 
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ขึ้นไป ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนควรด�าเนินการดังนี้
   1.2.1 ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น 
ทีเ่หน็วา่มคีวามส�าคญัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหนง่
ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็น 
ผู้น�า ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่ต้องการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity  
and Accountability) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการและ
มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
   1.2.2 พจิารณาความเปน็อสิระของบคุคลทีจ่ะเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
   1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลา
ส�าหรบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั เชน่ ในการพจิารณา
เสนอชือ่กรรมการเดมิเขา้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่อกีวาระ อาจประเมนิจาก
จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
   1.2.4 ตรวจสอบใหร้อบคอบว่า บคุคลทีจ่ะถกูเสนอ
ชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยราชการ
  1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ 
(Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะ 
มีจ�านวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท 
จดัต้ังขึน้ สว่นองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั ควรประกอบดว้ย 
กรรมการที่มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณา 
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบ
รัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจ�านวน
กรรมการทีเ่ปน็อสิระเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
  1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2. หน้ าที่ และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการก� าหนด 
ค่าตอบแทน
  2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท
จัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวมถึง  
(ก) ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่าย 
เป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็น 
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมส�าหรับกรรมการ 
ที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด�าเนินงานของ
บรษิทั (Incentive) ซึง่ไดแ้ก ่โบนสัหรอืบ�าเหนจ็ และ (ง) ผลประโยชน์
อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
  2.2 เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส  
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนควรด�าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
และแนวทางดังต่อไปนี้
   2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ใน 
ระดบัทีส่ามารถทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัด 
ได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของก�าไร 
 (Profitablility) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
   2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแตล่ะคน 
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบมากขึน้ กค็วรไดร้บั 
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับ 
คา่ตอบแทนในฐานะทีเ่ป็นกรรมการบรษิทัแลว้ ควรไดร้บัคา่ตอบแทน
เพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
   2.2.3 ค่ าตอบแทนของกรรมการที่ จ่ ายตาม 
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควร 
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล  
หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณา
การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
   2.2.4 กรรมการที่ เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย  
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับ 
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
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  2.3 ทบทวนและใหค้�าแนะน�าตอ่กรรมการบรษิทัเกีย่วกบั 
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดย
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน 
ดังกลา่วข้างตน้กอ่นน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
  2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
ในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อก�าหนด 
ค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้บริหาร 
ระดับสูงในต�าแหน่งตั้ งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น  
ควรจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทโดยรวม 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ส�าคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทน 
ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบ
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ที่เทียบเคียงกันได้ประกอบพิจารณาด้วย
  2.5 ปฏบัิตหินา้ทีอ่ืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดคา่ตอบแทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจ 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกตามที่เห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฏบัตรดังนี้
  •	 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหา 
และก� าหนดค่ าตอบแทนหลั งจากการประ ชุม ทุกครั้ งต่ อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้  ควรรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนที่ส�าคัญอื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรจะได้รับทราบ
	 	 •	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดท�า 
เป็นรายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

3.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี				

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่  
3 ธันวาคม 2562) ดังนี้
 1. นายกมล จันทิมา 
  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์  
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบ
	 ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมท้ังให้เปรียบเทียบกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 
 2.  พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท 
 3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4.  ให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) 
 5.  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 6.  ทบทวนปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ  
จรยิธรรมกรรมการ จรยิธรรมของพนกังาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
ตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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 7.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับ 
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเห็นว่ามีความจ�าเป็นและ 
เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 8.  ให้กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดร้บัการอบรมเสรมิสรา้ง 
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 10. รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส
อันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องซึ่งมี 
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งให้ความเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
 11. รายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อทราบเป็นประจ�าทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี  
(แบบ 56-2) ของบริษัท ได้แก่
  11.1 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ที่ลงนามโดยประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  11.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ทีด่ทีีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

4.	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562) ดังนี้
 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบ
	 ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 1. สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ก�ากบัดแูลการพฒันาและการปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญและด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กร 
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
 5. ขอความเห็นจากท่ีปรึกษาภายนอก เม่ือเห็นว่ามีความจ�าเป็น 
และเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมก�รจัดก�ร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ย
ผู้บริหารจ�านวน 10 คน ดังนี้
 1. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  ประธานคณะกรรมการจัดการ
 2. นายนาวา จันทนสุรคน
  กรรมการจัดการ
 3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
  กรรมการจัดการ
 4. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
  กรรมการจัดการ
 5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
  กรรมการจัดการ
 6. นายถาวร คณานับ
  กรรมการจัดการ
 7. นายมนินทร์ อินทร์พรหม
  กรรมการจัดการ
 8. นายยงยุทธ มลิทอง
  กรรมการจัดการ
 9. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
  กรรมการจัดการ
 10. Mr. Peter Rowson
  กรรมการจัดการ
 ขอบเขต	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบ
	 ของคณะกรรมกำรจัดกำร
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน 
ประจ�าปี  ( งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน  
(Capital Budget) แผนการขยายงาน แผนการด�าเนินการในธุรกิจ
ใหม่หรือร่วมทุน
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 2. รับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบาย แผนงาน 
ที่ ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการติดตาม 
และวิเคราะห์ผลการด�าเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน  
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 3. อ�านาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม 
และ/หรือจ�ากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อ�านาจ 
ด�าเนินการ (Authorisation Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 4. ด�าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�ร
และผู้บริห�รระดับสูงสุด

1.	 กรรมกำรอิสระ	

 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในข้อที่ 5.1.2
 •	 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
   (1) โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการอสิระ
อย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทั แตต่อ้ง
ไม่น้อยกว่าสามคน 
  (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
    (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
   (ข) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม 
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี 
อ�านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย 
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่
สองปีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถงึ 
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
   (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

   (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ 
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
ให้กู้ยืม ค้�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา 
มภีาระหนีท้ีต่อ้งช�าระตอ่อกีฝา่ยหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต่�ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ใหน้บัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึง่ปก่ีอนวันทีม่คีวามสมัพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
   (จ) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
   (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลัีกษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ 
   (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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   (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี 
ส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือน 
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท� า ให้ ไม่สามารถให้  
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
  ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได้
หมายเหตุ :
	 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 • ผู้ถอืหุน้ทีม่นียั หมายความวา่ ผูถ้อืหุน้ในกจิการใดเกนิกว่า 
ร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการนั้น  
และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
	 • หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ ได้รับมอบหมาย 
จากส�านักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็น 
ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ 
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
	 • กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน หมายความว่า กรรมการ
ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริหารและกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า 
เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ 
ไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
	 • บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 
สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์  
วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
สองในหา้คนนีล้งลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั

2.		 กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด	

	 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมการชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้
  “5.1.2  ในการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควร 
ด�าเนินการดังนี้
             5.1.2.1 ก�าหนดคณุสมบตัแิละลักษณะส่วนตวัอื่น
ทีเ่หน็วา่มคีวามส�าคญัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหนง่ 
ตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป ทีต่อ้งการสรรหา เชน่ มคีวามเปน็ 
ผู้น�า ความรู้  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่ต้องการ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity  
and Accountability) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการและ
มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
   5.1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคล 
ทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ปน็กรรมการประเภทอสิระของบรษิทัวา่ มคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
    5.1.2.3  พจิารณาความเพยีงพอของการอทุศิเวลา
ส�าหรบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั เช่น ในการพจิารณา
เสนอชือ่กรรมการเดมิเขา้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่อกีวาระ อาจประเมนิจาก
จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
    5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะ 
ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
หน่วยงานราชการ”
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 สทิธขิองผูถ้อืหุน้รายยอ่ยในการแตง่ตัง้กรรมการ บรษิทัไดแ้จง้
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี รวมทั้งการเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททุกปี 
โดยใหน้�าเสนอมายงับรษิทัลว่งหนา้ทางระบบไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์ 
หรอืทางไปรษณยี ์มายงัเลขานุการบรษิทั ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยค�าส่ังศาล
ล้มละลายกลางมีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และในแผนฯ 
ได้ก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
ซึ่งส่งผลให้อ�านาจของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง จึงไม่สามารถพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงกรรมการตามรอบที่ก�าหนดได้ ท้ังนี้  หากมี 
ความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการ จะต้องด�าเนินการร้องขอ 
ต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณา

ก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัยอ่ย
และกิจก�รที่เป็นก�รร่วมค้� 

 1. กลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้บริษัทสามารถควบคุม
ดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและ
กิจการที่เป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของบริษัท โดย
  • บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
ไปด�ารงต�าแหนง่เปน็กรรมการและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื
ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่เป็นการร่วมค้า  
ในหนว่ยงานทีส่�าคญั เพือ่ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิงานในบรษิทั 
ดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง
  •		 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปตาม Job Description ของต�าแหน่งงานของบริษัทย่อย  
หรือกิจการที่เป็นการร่วมค้า และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดท�า 
และรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็น 
การร่วมค้า เป็นรายเดือน  รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง 
ในการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทาง 
เดียวกันกับการด�าเนินงานของบริษัท
  • ตามแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้ก�าหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
ในกิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมกับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งท�าการค้า 
หรือก�าลังติดต่อที่จะท�าการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
แล้ว
   

 2. การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืน  
ในการบริหารจัดการกิจการที่เป็นการร่วมค้า
  • มีการก�าหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่าง 
บริษัทกับบริษัทอื่น ที่ถือหุ้น ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นการร่วมค้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจ 
และการจัดสรรต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ  
และ/หรือผู้บริหารระดับสูง จากผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม เพื่อไปด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าวในบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ ต้อง 
ด�าเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture  
Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

 1. กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องและนโยบายของบรษิทัในการกำากบั
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกระท�าอันไม่เป็น
ธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
มีดังนี้
  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535
	 	 	 •	 ประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดท�าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
  • นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั พ.ศ. 2557  
คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล 
ภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ 
ขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ
	 	 	 •	 แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท	 ว่าด้วยเรื่อง	 
การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 
2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
     - กรรมการและพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้้อมลูภายใน
ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก�าลังจะเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่น�า
ข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
หรือไปใช้ในการแนะน�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ 
ผู้อื่นด้วย
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     - กรรมการและพนักงานทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูหรอื
ครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
และจ�าเป็นเท่านั้น รวมท้ังจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าว
ต่อสาธารณชน ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ�านาจ 
ของบริษัทหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�านาจของบริษัท 
ให้เปิดเผยข้อมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลภายในของบริษัทได้
     - กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อหรือขาย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ถือ ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งเดือน 
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัท 
ได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
     - การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 
บริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่พนักงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้จัดการทั่วไปจนถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารกลุ่ม และให้หมายความรวมถึงพนักงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่ เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป  
หรือเทียบเท่า และผู้ด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานที่ดูแลงานด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทแล้วแต่กรณี 
และให้บุคคลดังกล่าวรายงานภายในสามวันท�าการ นับแต่วันที่ซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

 2. การกำากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท
  • มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญ 
ของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเปิดเผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว  
โดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมี 
การเปดิเผยผ่านสือ่อืน่ๆ ท้ังนี ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูล้งทุนไดร้บัทราบ
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
  • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ 
ผู้บริหารของบริษัท 
  • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทกุครัง้ตามวาระการประชุมถงึการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. มาตรการลงโทษกรณพีนกังานไมป่ฏบิตัติามแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  • บริษัทก�าหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย กรณี
พนักงานกระท�าการใดๆ อันอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัย
ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ท�ากับบริษัท หรือน�าความลับเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นใดของบริษัท
ไปเปิดเผยตามแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการโทษทางวินัย  
และการด�าเนินการทางวินัย อ้างถึงระเบียบและนโยบายด้าน 
บริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551  
เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

ค�่ตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2560

1.	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	Fee)

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด  
และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มีรายการค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 
3,410,000 บาท 
 ส�าหรับบริษัทท่ีเป็นการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย  
จ�ากัด (มหาชน) มีรายการค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
ในรอบปีบัญชี 2560 มีจ�านวนเงิน 1,180,000 บาท

2.		 ค่ำบริกำรอื่น	(Non-audit	Fee)
 
 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด มีรายการ 
คา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ซึง่ไดแ้ก่ คา่บรกิารตรวจสอบโครงการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�าปี 2560 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีจ�านวนเงิน  
50,000 บาท ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย 
ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี สังกัดส�านักงานสอบบัญชีจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จึงท�าให้มีค่าบริการที่เป็น “Professional  
services rendered in relation to: Additional charge for the  
access and review our working papers for the fiscal year ended  
31 December 2016” เกิดขึ้นเพิ่มเติมกับบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 
100,000 บาท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด 
และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินบริษัทละ 
50,000 บาท
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบ�ยภ�พรวม  

 บริษัทมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกจิการทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยปรากฏ
อยู่ในรายงานความรับผิดต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็น 
รูปเล่มและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com 
 ทัง้นี ้บรษัิทได้ด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยยดึ 
ตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก 
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างก�าไรสม่�าเสมอ สร้าง 
ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” และได้บูรณาการ
นโยบายด้านต่างๆ อาท ินโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม 
ในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความเหมาะสมต่อ 
การด�าเนินงานและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดย
บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ และได้ก�าหนดแนวคิดเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ	 “สร้างสรรค์	 •	 ความแข็งแกร่ง	 
(innovate	•	strength)”

ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
  
 บรษิทัไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผดิชอบตอ่สังคม โดยประยกุต์
ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4  
ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล 

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบ
ต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด 
ขอ้ขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) เชน่ ลกูคา้ 
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแลให้หน่วยงาน
ตา่งๆ ภายในบรษิทัถอืปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�าบัญชีรายชื่อ
กฎหมายและกฎเกณฑท์ีบ่ริษทัตอ้งถือปฏิบตัิ ตลอดจนการปรบัปรงุ
บญัชรีายชือ่กฎหมายดงักลา่วใหเ้ปน็ปจัจบุนัอยูอ่ยา่งสม่�าเสมอ  โดย
ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�าการสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง แล้วรายงานผลมายงัส�านกักฎหมายกลุ่ม (Group 
Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลส�าหรับน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทุกไตรมาส
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 ส�าหรับคดีความและข้อพิพาทที่ส�าคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย 
อยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทันัน้ ส�านกักฎหมายกลุ่ม
เป็นผู้ด�าเนินการติดต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคืบหน้า  
ตลอดจนความคิดเห็นและแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท 
เหลา่นัน้ตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ทราบเป็นระยะๆ   อีกท้ังยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสอีกด้วย

กิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (After Process) 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการด�าเนินการ  
โดยในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน  
50 โครงการ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาทุน 
ทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคม และส่วนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการ 
ในปี 2560 ดังนี้
 บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็กในฐานะองค์กร
ร่วมจัด ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(TCRSS) บรษิทั เอน็เอส-สยามยไูนเตด็สตลี จ�ากัด (NS-SUS) บรษิทั  
เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ�ากัด (NS Blue Scope) และ บรษิทั  
เจเอฟอ ีสตลี กลัวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (JSGT) จดัการแขง่ขนั 

เดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2559” มอบเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจ�านวน 2.38 ล้านบาท  
แก่มูลนิธิผู้ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 1,400 คน
 บริษัทได้ด�าเนินโครงการทางด้านการพัฒนาการศึกษา 
ประกอบด้วยกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน 
โครงการมอบทนุการศกึษาใหแ้กน่กัเรยีนโรงเรยีนในเขตบางสะพาน
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นประจ�า 
ทุกปี โดยในปี 2560 บริษัทได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจ�านวน  
22 โรงเรียน รวม 259 ทุน รวมมูลค่า 625,000 บาท และ มีพนักงาน
ร่วมมอบทุนส่วนตัวในนาม “ทุนนี้ เพื่อน้อง” จ�านวน 164 ทุน  
รวมมูลค่า 202,500 บาท
 บริษัทได้ด�าเนินโครงการทางด้านการพัฒนาเยาวชน  
ประกอบด้วยโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน  
โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน 
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 ในดา้นเศรษฐกจิฐานรากนัน้ บรษิทัไดด้�าเนนิโครงการธนาคาร
ชมุชน ซึง่เปน็การด�าเนนิงานดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติอยา่งยัง่ยนื
แบบมสีว่นรว่ม รว่มกบัชมุชนทีต่ัง้อยูร่อบโรงงาน จ�านวน 19 หมูบ่า้น 
ในพืน้ที ่4 ต�าบล โดยมกีารสนบัสนนุและส่งเสรมิใหช้มุชนด�าเนนิการ
จัดตั้งธนาคารชุมชน จ�านวน 18 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 28,142,393 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการ 
ได้รับประโยชน์ รวม 3,282 ราย และมีการจัดตั้งสภาผู้น�าชุมชน 
จ�านวน 9 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบ 
มีส่วนร่วม
  บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุม
ดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่ามวลสารที่ระบายออกจาก
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย
ของพนักงานและคนในชุมชน บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยโครงการ “เอสเอสไอ  
รักษ์ชายหาด” กิจกรรม “สองล้อรักษ์บางสะพาน” โครงการ 
“ธนาคารขยะเอสเอสไอส�าหรับสถานศึกษา” และโครงการ “ค่าย
นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์” 
 โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน  
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ากิจกรรม
และด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพาน
เพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน โดยในปี 2560 
พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือด�าเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสา 
ภายใต้โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” 
จ�านวน 15 กิจกรรม รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 754 คน 
หรือคิดเป็น 6,032 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 512 คน หรือคิดเป็น 4,096 ชั่วโมงงาน
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ก�รต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้าย 
ที่บ่ันทอนท�าลายองค์กร  และประเทศชาติโดยรวม  รวมถึงให้การสนับสนุน 
การด�าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท  
จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) จากคณะกรรมการ
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เมือ่วนัที ่ 
22 มกราคม 2559 โดยในปี 2560 บริษัทมีการด�าเนินการดังนี้ 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลเพือ่ควบคมุปอ้งกนั
และติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษัท	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 นโยบำยและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 	 กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557  
ซ่ึงเป็นการยืนยันถึงเจตจ�านงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ส�าหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ก�าหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไมย่อมรบัหรอืกระท�าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังกฎหมายไทย
และกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปด�าเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัเหน็ควรใหบ้รษิทัยอ่ย และกจิการ
ทีค่วบคุมร่วมกนัของบรษิทัไดน้�านโยบาย เรือ่ง การตอ่ตา้นการทจุรติ
คอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบาย
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย
  ส่วนแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเร่ือง การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือ 
ให้ของขวัญหรือของก�านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือ
สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือทาง 
การเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มเติมจาก 
การปฏบิตัติามวถิเีอสเอสไอ (SSI WAY) ซึง่ไดก้ลา่วถงึเรือ่งการตัง้มัน่ 
ในจริยธรรม ในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่อง 
ความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน  
และค่านิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่องการด�าเนินการด้านจริยธรรม
ของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ทีก่�าหนดไวใ้นแนวปฏบัิต ิว่าดว้ยเรือ่ง ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

	 2.	 กำรสื่อสำรนโยบำยและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
  บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัในการสือ่สารนโยบายและระเบยีบ
รวมทั้งแนวปฏิบั    ติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบรวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่าน 
ทางระบบ Intranet ของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www. 
ssi-steel.com อีกด้วย นอกจากนี้ ในการสัมมนาผู้ขายประจ�าปี 
ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ได้มีการสื่อสารนโยบายและ
ระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้แก่ผู้ขายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการถือ
ปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี
 
	 3.	 กำรฝึกอบรม	
  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
และพนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงและสามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และ
แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยนอกจากที่ได้มีการจัดสัมมนาให้พนักงานบางส่วน 
ในปกีอ่นหนา้นีแ้ลว้กม็กีารบรรยายในหวัข้อเรือ่งนโยบายการตอ่ตา้น 
การทจุรติของบรษิทัในการปฐมนเิทศใหแ้กพ่นกังานใหม ่ซึง่ในป ี2560  
บริษัทจัดปฐมนิเทศส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 2 ครั้ง และปฐมนิเทศ
ส�าหรับพนักงาน จ�านวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

 4.	 กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่ภำคปฏิบัติ
  บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะท�างานด�าเนนิการขับเคลือ่นนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อด�ารงไว้ซึ่งการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่และเจตจ�านงของคณะกรรมการ
บรษิทั ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทั 
มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
มกีารมอบหมายอ�านาจและความรบัผดิชอบทีชั่ดเจนเพือ่น�านโยบาย
การตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ันไปปฏบิตั ิโดยในป ี2560 คณะท�างาน 
ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของบริษัท ได้ท�าการศึกษาแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่รัฐ ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดท�าแผนงานและมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบไปด�าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
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	 5.	 กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย
ส�านกับรหิารความเสีย่งกลุม่เปน็ผูป้ระสานงานกบัเจา้ของความเสีย่ง 
แต่ละสายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมิน 
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
สายงานจะระบุเหตุการณท์ีอ่าจมคีวามเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัช่ัน
เกิดขึ้น ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ทบทวน
และก�าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อน�าเสนอคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทก�ำหนดแนวทำงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1.	 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
  บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
การกระท�าการทุจริต หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ หรือ
การกระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระท�า 
การขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง 
หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบ 
การควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระท�าอื่นๆ ที่อยู่ในข่าย
ท�าให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการ 
ในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิด 
ตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ที่มีถึงคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้ง 
เบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ เกี่ยวข้องและ 
แจ้งผลการด�าเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบดว้ย และมกีารสรปุผลการด�าเนนิงาน 
ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทปีละสองครั้ง 

 2.	 กำรตรวจสอบภำยใน
  ส�านกัตรวจสอบภายในกลุม่ เปน็ผูม้สีว่นรว่มในการประเมนิ 
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท
เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน
ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 

Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation 
of Assets) นอกจากนี้ ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดท�า
แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจ�าปีตามแนวทาง
ทีค่�านงึถงึความเสีย่ง โดยรวมถงึความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่
ด้วย และด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.	 กำรประเมินควำมเขำ้ใจและกำรปฏิบัติตำม
	 	 จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงำน
  เมื่อเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้ส�ารวจความเข้าใจ 
และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรม (Code of Conduct) ของ 
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมพนักงาน 
ของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบประเมินเพื่อส�ารวจตนเอง 
ในเรื่องการรับรู้และความรู้ความเข้าใจใน Code of Conduct รวมถึง 
ส�ารวจการรับทราบและความเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ 
คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจนเพื่อติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าวด้วย

นวัตกรรม ก�รวิจัยและพัฒน�
 
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็ก ผ่านงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้อย่าง
ยั่งยืน โดยแสดงให้เห็นได้จากการที่บริษัทได้มีส่วนร่วมโดยมี 
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือขอรับรองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ 
ป ี2549 จนถงึปจัจบุนั มผีลงานการวจิยัและพฒันาของบรษิทัที่ได้รบั
การรบัรองเปน็จ�านวนทัง้สิน้ 90 โครงการ คดิเปน็มลูคา่โครงการวจิยั
กว่า 64.2 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายหลังจากปี 2558 
ทีผ่า่นมาทางส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(สวทช.) ได้มีการปรับระเบียบวิธีการในการรับโครงการวิจัยเพื่อขอ 
รับรอง ประกอบกับทางบริษัทประสบกับปัญหาทางการเงิน ท�าให้
ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทจึงยังไม่มีการขอรับรองผลงานวิจัย 
 แต่กระนั้นทางบริษัทยังคงสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาท�าโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อไป ผ่านวิธีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาผลงานวิจัยของผู้ได้รับ 
ทุนการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง” “EFFECT OF STRIP THICKNESS 
ON MECHANICAL ADHESION OF THERMAL OXIDE SCALE OF 
HOT ROLLED LOW CARBON STEEL STRIP” ได้รับเกียรติให้ไป 
น�าเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะดบัโลก HTCPM 2016 (9th International 
Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of 
Materials) นอกจากนี ้ผลงานวิจยัของผูไ้ดร้บัทนุการศึกษา ในหวัขอ้ 
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เรือ่ง “Effects of carbon and coiling temperature on the adhesion of thermal oxide scales to hot-rolled carbon steels” ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ 
ในวารสารระดบันานาชาต ิCorrosion Science ซึง่เปน็วารสารทีม่กีารน�าไปใชใ้นการอา้งองิส�าหรบังานวจิยัเปน็อยา่งมากส�าหรบัสาขาวสัดุศาสตร์
 นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กโครงสร้างจ�านวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ภายใต้โครงการ  
“Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017” ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มี 
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนา 
ของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในการดูแลบุคลากรในองค์กร
ตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาท�างานในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท�างานให้พนักงาน
ทุกคนมีความปลอดภัยทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการด�าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาและปรับปรุง จึงท�าให้ได้รับรางวัล 
สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (ระดับประเทศ) 6 ปี ต่อเนื่อง
 บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยต้องการให้พนักงาน
เกิดตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ท�างานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานผ่านโครงการ
ตา่งๆ เชน่ การรณรงคล์ดอุบตัเิหตจุากการท�างาน (Zero Accident Campaign) โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั  
(BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ก�ากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดี 
จากฝ่ายบริหาร ท�าให้ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานน้อยกว่า 1 ซึ่งบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการ
หามาตรการตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยท�าใหม้ีคา่อตัราความถีก่ารบาดเจบ็ถึงขัน้หยดุงานตอ่หนึง่ลา้นชัว่โมงการท�างาน ลดต่�าลงใหเ้ขา้ใกลศ้นูยห์รือเทา่กบั
ศูนย์อย่างต่อเนื่อง

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

บริษัท พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560

SSI 0.76 0.35 0.66

TCRSS 0.52 0.00 0.00

WCE 2.12 0.77 0.00

PPC 0.00 0.00 3.71

SSI Group 1.55 0.31 0.46

LTIFR = (จ�านวนรายที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั การจดัการความปลอดภยัในการขนสง่ รวมถงึการปอ้งกนั
อัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน ส่งผลให้อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 จ�านวน 1 ครั้ง สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจาก 
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
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ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท
เกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ให้ความส�าคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่องดังกล่าว 
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะมีความเชื่อว่า 
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกัน
ความเสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และท�าให้บริษัท
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย 
ของบริษัทได้ จึงได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
มอี�านาจหนา้ที ่และความรบัผดิชอบในการสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบ 
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามประกาศ
บริษัท เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีการทบทวนครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบก�าหนด
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณ 
และมาตรฐานสากลการปฏบัิตงิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในดว้ย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ 
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัท ส�าหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของส�านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
โดยแบบประเมินดังกล่าวได้พัฒนามาจากกรอบแนวทางระบบ 
การควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้
ปรับปรุง Framework ใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอใน 
การจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง 
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 บรษิทัไดจ้ดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในขึน้เปน็หนว่ยงานภายใน 
ของบริษัทตั้งแต่ปี 2541 มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
แนวทางปฏิบัติงาน และการรายงาน ตามประกาศบริษัท เรื่อง  
ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัส�านกัตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (Internal Audit Charter)  
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส�าหรับขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกส�านัก
ของบริษัท รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และ 
เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ 
การจัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Group Internal Audit)  
ตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group  
Function ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
แ ล้ ว  โ ด ย ส� า นั ก ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ก ลุ่ ม ยั ง ค ง ขึ้ น ต ร ง ต่ อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ นับต้ังแต่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้   
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้  
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี ของส�านักตรวจสอบภายใน ที่ได้จัดท�าในแนวทางที่ค�านึง
ถึงความเสี่ยง (Risk-based Approach) รวมทั้งรับทราบรายงาน 
ผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน อีกทั้งหัวหน้าส�านัก
ตรวจสอบภายในยังสามารถขอเข้าพบ หรือขอค�าปรึกษาหารือจาก
ประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัทไ์ด ้เมือ่มีประเดน็ตรวจพบ
ที่ส�าคัญหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามรายงานของ
กรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

ร�ยละเอียดของหัวหน้�ง�น

 (1)	 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
	 	 ของบริษัท
  ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในกลุ่มของ
บริษัท ในปี 2560 คือ นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สงูสดุของส�านกัตรวจสอบภายใน โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติให้แต่งตั้งนางสาว
ปัทมวรรณ บุญทั่ง ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบ
ภายในกลุ่ม 

	 (2)	 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 ที่มีต่อหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560  
มคีวามรู ้ความสามารถ เหมาะสมเพยีงพอกับการปฏบัิตงิานในหนา้ที่

	 (3)	 แนวปฏิบัติกำรแต่งตั้ง	ถอดถอน	และโยกย้ำย
	 	 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
	 	 ของบริษัท
  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี อ� า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ 
ความรับผิดชอบครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
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ร�ยก�รระหว�่งกัน

ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2560	
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

 จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 

 ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้อื่นๆ

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

0.55 

0.32

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้การค้า

- 

0.23

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

 จ�ากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

 ร้อยละ 35.19 โดยมีการควบคุม

 ร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

2,251.01 

23.89 

73.07 

-

17.31 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้อื่น

 

41.96 

2.00 

2.87 

 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด 

 (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

1.36 

0.04

0.64

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้อื่น

- 

5.04

-

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด 

 

 

 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

ค่าบริการตัดเหล็ก

 

 

1,118.85 

- 

11.81 

 

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

1,838.31 

- 

0.14 

0.04 

- 

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด 

 (มหาชน) 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

ขาย Slab

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ใช้บริการซ่อมบ�ารุง

1.47 

- 

1.04 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

 

- 

- 

 

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร

 ประภาวิทย์ จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

เช่าพื้นที่ส�านักงานกรุงเทพ

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

 

23.21 

- 

 

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

0.03 

0.34 

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10  

ไม่มี

 

 

- 

 

 

เจ้าหนี้การค้า

 

 

- 

 

 

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา 

 จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 

 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 

 

2,312.49  

 

 

 ลูกหนี้การค้า

 

 

1,837.56  
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2560	
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

 บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ 

7.26 

- 

1.78 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

1.05 

0.22 

- 

-  

บริษัท เรือล�าเลียง บางปะกง  

 จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งทางน้�า

ต้นทุนทางการเงิน 

0.54 

0.23 

- 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

0.08 

0.04 

- 

- 

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ

ขาดทุนจากการขายเหล็ก

 แท่งแบน

- 

- 

- 

 

- 

 ไม่มี -

บริษัท ประจวบพัฒนา

 ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา  

 จ�ากัด 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 

 โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ประจวบ สตีล จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2560
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

Redcar Bulk Terminal Limited เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ร้อยละ 50 โดยมีการควบคุมร่วมกัน

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

Vanomet AG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน

 ในบริษัทย่อย

ซื้อเหล็กแท่งแบน

ต้นทุนทางการเงิน

-

-

เงินล่วงหน้า

 ค่าสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

 

267.19

-

Sahaviriya Shipping UK 

  Limited

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

 และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 140.81  เจ้าหนี้อื่น 283.93  

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล
ของร�ยก�รระหว่�งกัน

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง เป็นการท�ารายการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจ�าเป็น
ทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัท ทั้งนี้  
บริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก
บุคคลภายนอก

ม�ตรก�รก�รอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอ�านาจจากกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้อนุมัติการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล
ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตาม
ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าสัง่ หรอืขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยทรพัยส์นิทีส่�าคญั
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

 ทัง้นี ้หากมรีายการระหวา่งกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเกดิขึน้ 
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย  
หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิทัจะน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 
ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกัน
ในอน�คต

 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ในอนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้า 
ของบริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ
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สรุปร�ยง�นก�รสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ส�าหรับปี 2560
 •	 สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982
   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 ในปี 2558 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2559 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2560 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต 

 โดยสามารถสรุปเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า 
ส�าหรับปี 2561 รวมถึงค�าอธิบายสาเหตุหรือการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็น

กำรถูกจ�ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยสถำนกำรณ์

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20 บริษัทมีเจ้าหนี้ที่ยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท 
มีการโต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้อง มูลหนี้ซ้�าซ้อนหรือไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 
2 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีค�าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�าระหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามแผนฟื้นฟูกิจการจ�านวน 3,113.8 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเจ้าหนี้ 2 ราย ซึ่งมียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจ�านวนเงินรวม 641.3 ล้านบาท 
ซึ่งได้มีค�าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช�าระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่เจ้าหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าส่ังของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคดียังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ
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 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ทั้ง 4 รายดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินรวม 4.3 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลแตกต่างในยอดหนี้อันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์หรืออยู่ในระหว่างอุทธรณ์ เป็นจ�านวนเงินรวม 3,750.8 ล้านบาท
 ในปี 2558 ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้แสดงความจ�านงเพื่อเลิกกิจการและผู้ช�าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามา 
ควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้รายใหญ่ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้เรียกร้องให้ช�าระเงินกู้ยืมในทันที  
ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด เป็นหลักประกันและค้�าประกันโดยบริษัท ซึ่งผู้ให้กู ้
รายใหญ่ดังกล่าวได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้�าประกันเงินกู้ยืมในเวลาเดียวกัน บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สิน 
ภายใต้สัญญาค้�าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ทั้งจ�านวนในปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 29,976 ล้านบาท ปัจจุบัน
บริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการช�าระบัญชี ทั้งนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับช�าระคืนหนี้บางส่วนในอนาคตจากกระบวนการช�าระบัญชี  
ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวจะถูกน�ามาหักจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกันที่บริษัทได้บันทึกบัญชีไว้
 เนื่องจากเรื่องที่กล่าวข้างต้นท�าให้บริษัทไม่สามารถหามูลค่าหนี้สินที่ต้องจ่ายในอนาคตเพื่อรับรู้รายการ ตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จ�าเป็นต่อบัญชีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 คำาอธิบายเพิ่มเติมของบริษัท
 บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงโดยแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเจ้าหนี้ 2 ราย (รายที่ 1 และรายที่ 2) อยู่ในระหว่างสอบทานโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
โดยมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการ จ�านวน 3,113.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของยอดหนี้ทั้งหมดตามแผนฟื้นฟู
กิจการ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่ายังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อมีค�าสั่ง 
ถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว บริษัทจะได้ด�าเนินการบันทึกบัญชีตามค�าสั่งนั้นและช�าระหนี้ด้วยแนวทางที่ก�าหนดไว้แล้วในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป 
 ส�าหรับเจ้าหนี้อีก 2 ราย (รายที่ 3 และรายที่ 4) ซึ่งมียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจ�านวนเงินรวม 641.3 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้รายที่ 3  
ได้ท�าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายที่ 4 จากนั้นเจ้าหนี้รายที่ 4 ขอหักกลบกับภาระหนี้สินที่ตนมีต่อบริษัทเมื่อหักกลบแล้ว 
บริษัทยังคงเหลือยอดหนี้ที่ต้องจ่ายคืนเจ้าหนี้รายที่ 4 จ�านวน 4.3 ล้านบาท โดยหนี้จ�านวนนี้เป็นหนี้ที่ศาลล้มละลายกลางมีค�าส่ังถึงที่สุด 
ใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัช�าระหนีแ้ลว้ แตไ่ดม้ผีูค้ดัคา้นยืน่อทุธรณไ์ปยงัศาลอทุธรณค์ดชี�านญัพเิศษ และอยูร่ะหวา่งพจิารณาคดขีองศาล ทัง้นี ้ในแผนฟ้ืนฟู
กิจการฯ ได้ระบุแนวทางการช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งสองรายข้างต้นเอาไว้ด้วยแล้วไม่ว่าค�าสั่งศาลจะออกมาเป็นประการใด 
 2) ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (SSI UK) ได้เข้าสู่กระบวนการช�าระบัญชี บริษัทในฐานะของผู้ค้�าประกันหนี้ของ  
SSI UK ได้รับรู้รายการทางบัญชีดังต่อไปนี้แล้ว ดังนี้ 
  2.1) ส่วนหนี้สิน : ได้บันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกันเต็มท้ังจ�านวน ซึ่งได้น�าไปปรับโครงสร้างหนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการ 
ของบริษัทและได้ปฏิบัติตามแผนฯ ด้วยการทยอยช�าระคืนหนี้ไปแล้วบางส่วน
  2.2) ส่วนทรัพย์สิน : ได้ตั้งการด้อยมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (SSI UK) ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2558 แล้ว เต็มทั้งจ�านวนในเชิงอนุรักษ์นิยม 

 บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้พิจารณาในเบื้องต้นถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่จะได้รับคืนจากกระบวนการช�าระบัญชีโดย (1) อ้างอิง
จากมูลค่าตามค�าเสนอซื้อทรัพย์สินของ SSI UK ที่ทางบริษัทรับทราบว่าธนาคารเจ้าหนี้ของ SSI UK ได้รับจากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีโอกาสที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและภาระอื่นใดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดูแลและจ�าหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายล้มละลายของสหราชอาณาจักร บริษัทประเมินจากข้อมูลข้างต้นว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วจะท�าให้มูลค่าที่จะได้รับคืนสุทธิ 
มโีอกาสคงเหลอืเทา่กับศนูย ์และ (2) บรษิทัยงัไดร้บัทราบจากสือ่สาธารณะทีร่ายงานแผนการของรฐับาลสหราชอาณาจกัรเกีย่วกบัการปรบัปรงุ
พื้นที่ซึ่งเป็นที่ต้ังของทรัพย์สินของ SSI UK เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ใหม่ โดยที่หน่วยงานผู้แทนของรัฐบาลมีอ�านาจในการเวนคืนทรัพย์สิน 
เหล่าน้ันด้วยงบประมาณจ�านวนไม่มากที่จะสนับสนุนการเข้าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว และมีการประมาณการว่าการปรับปรุงพื้นที่ 
เพื่อน�ามาพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้างต้นนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองกรณี ณ วันที่รายงานนี้บริษัทจึงพิจารณา
จากขอ้มลูเทา่ทีท่ราบและเหน็ควรประมาณการมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืหลงัสิน้สดุกระบวนการช�าระบญัชขีองบรษิทัยอ่ยดงักลา่วในเชงิอนรุกัษ์
นิยมให้มีค่าเป็นศูนย์และจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้รายการทางบัญชีในหัวข้อ 2.1) และ 2.2) ข้างต้น
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ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีก�าไรสุทธิ ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เป็นจ�านวนเงิน 4,556.9 ล้านบาท และ 4,475.7 ล้านบาท ตามล�าดับ และ ณ วันเดียวกันมีขาดทุนสะสมเป็นจ�านวนเงิน 40,667.2 ล้านบาท 
และ 40,683.2 ล้านบาท ตามล�าดับ 
 ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจ�าเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และ
เพือ่ใหส้ามารถจา่ยช�าระหนีส้นิจากการด�าเนนิงาน โดยวธิกีารออกหุน้ทนุใหม ่การแปลงหนีเ้ปน็ทนุ จดัหาแหลง่เงนิทนุใหม ่และการปรบัโครงสรา้ง
หนี้กับเจ้าหนี้ บริษัทอธิบายความคืบหน้าในการด�าเนินการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 
 อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการจะถือว่าได้ด�าเนินการเป็นผลส�าเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ (1) บริษัทได้ช�าระหนี้ 
เงนิตน้คงคา้งใหแ้กเ่จา้หนีทุ้กรายตามแผนฟ้ืนฟูกจิการในจ�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของภาระหนีเ้งนิตน้คงคา้งทีบ่รษิทัตอ้งจา่ยช�าระตามแผน  
และเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ระหวา่ง (2) บรษิทัไดร้บัเงนิลงทนุใหมจ่ากผูร้ว่มลงทนุมาช�าระหนีเ้ปน็ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิเปน็บวก  
หรือ (3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก
 เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่งเริ่มต้นในปลายปี 2559 และในปี 2560 บริษัทยังสามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ และมีการช�าระหนี้
ก่อนก�าหนดได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แผนฟื้นฟูกิจการก�าหนดระยะเวลาช�าระหนี้คืนไว้ 12 ปี จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการด�าเนินการตาม 
แผนฟื้นฟูจะส�าเร็จลงได้ สถานการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการด�าเนินงานต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่จ�าเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ขาย 
สินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจ�านวนเงินรวม 5,823.1 ล้านบาท และ 5,823.1 ล้านบาท ตามล�าดับ  
คิดเป็นร้อยละ 23 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดค้างช�าระของลูกหนี้การค้าจาก 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจ�านวนเงินรวม 982.6 ล้านบาท และ 961.5 ล้านบาท  
ตามล�าดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนรวม 131.2 ล้านบาท  
และ 561.2 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,558,770,463 6.1 425,055,579 1.8 156,508,506 0.7

ลูกหนี้การค้า 1,205,026,297 4.7 1,504,398,854 6.2 4,590,821,162 19.7

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 270,308,689 1.1 267,707,207 1.1 532,521,538 2.3

สินค้าคงเหลือ 7,368,319,367 28.9 6,509,746,594 26.9 2,948,556,284 12.6

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 910,982,488 3.6 987,973,667 4.1 197,564,544 0.8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,313,407,304 44.3 9,694,881,901 40.0 8,425,972,034 36.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัด

 ในการใช้ 56,807,634 0.2 4,683,334 0.0 12,720,143 0.1

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,709,650,450 10.6 2,706,332,473 11.2 2,529,084,209  10.8

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,302,042,288 44.3 11,634,087,178 48.0 12,163,780,946 52.1

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 128,555,280 0.5 142,487,575 0.6 158,975,157 0.7

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17,853,344 0.1 25,666,845 0.1 48,070,060 0.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9,437,209 0.0 19,735,808 0.1 12,107,442 0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,224,346,205 55.7 14,532,993,213 60.0 14,924,737,957 63.9

รวมสินทรัพย์ 25,537,753,509 100.0 24,227,875,114 100.0 23,350,709,991 100.0

ต�ร�งสรุปงบก�รเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

116



2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น   

 จากสถาบันการเงินและกิจการ 

 ที่เกี่ยวข้องกัน 72,110,249 0.3 335,635,980 1.4 12,796,099,840 54.8

เจ้าหนี้การค้า 3,033,056,160 11.9 2,244,304,200 9.3 2,804,253,376 12.0

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 41,722,401 0.2 36,169,356 0.1 21,836,192 0.1

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,038,619,703 4.1 1,013,618,655 4.2 7,033,461,665 30.1

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภทเป็นหนี้สิน 

 หมุนเวียน - - - - 6,629,284,761 28.4

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - - - - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 15,935,722 0.1 48,705,245 0.2 68,763,059 0.3

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระ 

 ภายในหนึ่งปี - - 1,000,281 0.0 3,629,691 0.0

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา

 ค้�าประกันและอื่นๆ 498,484,800 2.0 455,667,455 1.9 30,533,752,034 130.8

ประมาณการหนี้สินจากสัญญา

 ที่สร้างภาระ 691,131 - 19,152,118 0.1 - -

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 60,632,780 0.2 73,450,343 0.3 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - 4,403,967 0.0 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 4,501,994 0.0 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 513,048,746 2.0 506,801,307 2.1 3,695,264,102 15.8

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,274,301,692 20.7 4,743,410,901 19.6 63,586,344,720 272.3

งบแสดงฐานะการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23,319,835,439 91.3 24,599,428,069 101.5 - -

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 1,853,026,021 7.3 1,910,854,059 7.9 - -

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา 

 ค้�าประกันและอื่นๆ 25,476,910,040 99.8 28,489,627,803 117.6 - -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 8,277,827,269 32.4 7,617,098,251 31.4 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,739,839 0.1 37,111,357 0.2 72,005,250 0.3

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - - - - 1,003,263 0.0

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 192,018,776 0.8 178,571,581 0.7 211,276,457 0.9

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   และอื่นๆ - - - - - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 61,403,631 0.2 90,429,591 0.4 1,161,437,602 0.5

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 823,876 0.0 823,876 0.0 917,315 0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59,199,584,891 231.8 62,923,944,587 259.7 404,724,169 1.7

รวมหนี้สิน 64,473,886,583 252.5 67,667,355,488 279.3 63,991,068,889 274.0

งบแสดงฐานะการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 11,113,018,280 50,263,663,124 50,263,663,124

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,113,018,280 4.4 32,166,262,124 132.8 32,166,262,124 137.8

ส่วนต่�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - - (5,678,076,131) (23.4) (5,678,076,131) (24.3)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

 ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น - - 366,207,178 1.5 366,207,178 1.6

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ - - - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 - กลุ่มบริษัท - - - - - -

 - การร่วมค้า - - - - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

 จัดสรรแล้ว  - ส�ารองตามกฎหมาย - - 530,226,819 2.2 530,226,819 2.3

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (40,667,235,140) (159.2) (71,473,832,280) (295.0) (68,655,132,557) (294.0)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (39,554,216,860) (154.9) (44,089,212,290) (182.0) (41,270,512,567) (176.7)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 618,083,786 2.4 649,731,916 2.7 630,153,669 2.7

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,936,133,074) (152.5) (43,439,480,374) (179.3) (40,640,358,898) (174.0)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,537,753,509 100.0 24,227,875,114 100.0 23,350,709,991 100.0

งบแสดงฐานะการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 24,976,384,730 87.8  19,109,985,667 94.1 19,255,060,580 93.9

รายได้จากการให้บริการ 355,188,684 1.2        714,173,740 3.5     917,943,960 4.5

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - - -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,952,224,033 10.4         447,598,236 2.2 260,027,046 1.3

รายได้อื่น 168,231,952 0.6          33,216,887 0.2        62,427,611 0.3

รวมรายได้ 28,452,029,399 100.0 20,304,974,530 100.0 20,495,459,197 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 21,602,249,736 75.9    14,776,298,610 72.8 18,735,991,216 91.4

ต้นทุนการให้บริการ 238,490,835 0.8         419,125,217 2.1 653,214,153 3.2

ค่าใช้จ่ายในการขาย 437,308,141 1.5         378,604,730 1.9 344,813,924 1.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 537,471,935 1.9      3,314,930,434 16.3 1,168,987,281 5.7

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 87,512,203 0.3 74,278,600 0.4 74,710,653 0.4

ประมาณการภาระดอกเบี้ย

 จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - 1,690,605,583 8.3 - -

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 

 (กลับรายการ) (18,460,987) (0.1)

    

    19,152,118 0.1

    

 (83,048,422) (0.4)

ต้นทุนทางการเงิน 1,034,740,671 3.6      2,633,202,252 13.0   2,517,562,861 12.3

รวมค่าใช้จ่าย 23,919,312,534 84.1 23,306,197,544 114.8 23,412,231,666 114.2

งบก�าไรขาดทุน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - 

 การบัญชีด้านผู้ลงทุน

การร่วมค้า 2,987,371 0.0         167,809,290 (0.8)      (70,274,830) (0.3)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

 จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 4,535,704,236 15.9

 

 (2,833,413,724) (14.0) (2,987,047,299) (14.6)

กลับรายการภาษีเงินได้ 21,212,459 0.0          (1,068,483) 0.0          7,855,195 0.0

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนินงาน

 ต่อเนื่อง 4,556,916,695 16.0 (2,834,482,207) (14.0) (2,979,192,104) (14.5)

การดำาเนินงานที่ยกเลิก

ขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ

 จากภาษี - - - - (38,036,616,825) (185.6)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 4,556,916,695 16.0   (2,834,482,207) (14.0) (41,015,808,929) (200.1)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,534,664,825 15.9 (2,869,108,143) (14.0) (40,959,314,579) (199.8)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

 ควบคุม 22,251,870 0.1

    

   34,625,936 0.2

     

  (56,494,350) (0.3)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 4,556,916,695 16.0 (2,834,482,207) 14.0 (41,015,808,929) (200.1)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.07 (0.09) (1.27)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 4.07 (0.09) (1.27)

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดำาเนินงาน

 ต่อเนื่อง 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.07 (0.09) (0.09)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 4.07 (0.09) (0.09)

งบก�าไรขาดทุน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 4,556,916,695 16 (2,834,482,207) (14.0) (41,015,808,929) (200.1)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่   

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน อาคาร

 และอุปกรณ์ใหม่ - - - - - -

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจาก

 การตีราคา - - - - - -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - -

- - - - - -

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

 จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - - -   (2,600,611,457) (12.7)

จัดประเภทรายการผลต่างจากอัตรา

 แลกเปลีย่นจากการช�าระบญัชีบริษัทย่อย - - - -

  

 2,045,056,070 10.0

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

 - กลุ่มบริษัท - - 46,787,246 0.2 - -

 - การร่วมค้า 330,605 0.0 9,438,975 0.0 - -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - (6,165,491) (0.0) - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิ   

 จากภาษี 330,605 0.2     50,060,731 0.2     (555,555,387) (2.7)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 4,557,247,300 16.0 (2,784,421,476) (13.7) (41,571,364,316) (202.8)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,534,995,430 15.9 (2,818,699,723) (13.9) (41,514,869,966) (202.6)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

  ควบคุม 22,251,870 0.1 34,278,247 0.2 (56,494,350) (0.3)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 4,557,247,300 16.0 (2,784,421,476) (13.7) (41,571,364,316) (202.8)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 4,556,916,695 (2,834,482,207) (41,015,808,929)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 742,126,121 694,309,453 559,307,088

ต้นทุนทางการเงิน 1,034,740,671 2,633,202,252 2,517,562,861

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,770,243,458) (224,695,796) (141,662,752)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 8,032,163 2,677,309,056 34,938,353

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ) (74,163,700) (336,749,218) (239,138,758)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 20,545,454 24,074,656 26,131,059

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) (18,460,987) 19,152,118 (83,048,421)

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (172,731) (1,194,130) 3,292,889

ตัดจ�าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 6,929,493 - -

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 19,000,000 13,421,974

ประมาณการขาดทุนจากการช�าระบัญชีของบริษัทย่อย - - 38,036,616,825

ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร 45,281,366 - -

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) (2,987,371) (167,809,290) 70,274,830

ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - 1,690,605,583 -

   อื่นๆ - - -

กลับรายการภาษีเงินได้ (21,212,459) 1,068,483 (7,855,195)

3,527,331,257 4,193,790,960 (225,968,176)

งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท บำท บำท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 

ลูกหนี้การค้า 76,297,349       313,953,547          27,553,133 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (2,601,482)       (49,668,160)   (1,338,310,060)

สินค้าคงเหลือ (784,409,073) (3,224,441,092)    6,602,480,927 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (5,179,534)  (776,386,067) 105,485,400 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       10,298,599  (6,825,856)          19,741,111 

เจ้าหนี้การค้า 809,027,343 314,269,689  (5,463,541,420)

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,553,045 15,226,092         (6,990,886)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,975,896  (70,096,385)        468,791,698 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (7,098,259)  (9,992,286)        (10,163,134)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -  (93,439)             (300,215)

จ่ายภาษีเงินได้ (24,957,381)  (26,910,748)        (39,424,638)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,626,237,760 672,826,255      139,353,740 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง (52,124,300)         8,036,809         -

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (367,390,842)  (158,675,781)       (44,222,194)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,124,750)  (1,201,055)        (15,995,747)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 194,006 1,143,171               640,654 

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับสัญญาขายและเช่ากลับ - - -

เงินปันผลรับ - - -

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - -

เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานที่ยกเลิก - -      (164,964,557)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (421,445,886)  (150,696,856)     (224,541,844)

งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ (70,645,601) - -

จ่ายช�าระหนี้ภายใต้สัญญาค้�าประกันและอื่นๆ (492,703,170) - -

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (105,843,889)     (22,231,661) (556,952,839)

จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (40,251,426)  (158,066,285)        (6,556,814)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -       929,000,000 

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -    (377,792,064)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - - -

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (1,254,591,582) -        (8,870,090)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน (53,141,322)     (58,584,380)    (118,014,755)

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับสัญญาขายและเช่ากลับ - -         59,156,845

ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - -           (274,488)

เงินปันผลจ่าย (53,900,000)      (14,700,000)      (29,400,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,071,076,990)   (253,582,326)   (109,704,205)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,133,714,884 (268,547,073) (194,892,309)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 425,055,579      156,508,506      163,098,186

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,558,770,463 425,055,579 156,508,506

งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า
ประจ�าปีสิ้นสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.15 2.04 0.13

อัตราส่วนสภาพคล่อง ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า) 2.37 2.26 0.32

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.52 0.41 0.07 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถูกจัดประเภท (เท่า) 0.52 0.41 0.08 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.72 0.02              0.00 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.39 6.50 4.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)1) 39 84 92

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1) (เท่า) 3.11 3.12 2.34

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)1) 32.48 20.44 27.84

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.28 6.02 2.85

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)1) 44 61 128

Cash Cycle (วัน)1) 27 61 8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น 13.78% 23.35% 3.89%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 9.66% 4.25% (3.58%)

อัตราก�าไรอื่น 10.97% 2.37% 1.57%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (เท่า) 1.48 0.80 (0.19)

อัตราก�าไรสุทธิ 17.90% (14.47%) (203.04%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น N/A N/A N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย2์) 22.30% (0.99%) (80.94%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร3) 48.38% (1.97%) (133.18%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)          1.14          0.85              0.43 

หมายเหตุ : 
1) แก้ไขสูตรในการค�านวณตาม SET Manual Version 2.0 โดยปรับจ�านวนวันในการค�านวณจากเดมิ 360 วัน เป็น 365 วัน   
2) แก้ไขสูตรในการค�านวณตาม SET Manual Version 2.0 จากก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสินทรัพย์เฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า เป็นก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 ก่อนดอกเบี้ยและภาษหีารด้วยสนิทรัพย์เฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า 
3) แก้ไขสูตรในการค�านวณตาม SET Manual Version 2.0 จากก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า เป็นก�าไรส่วนที่เป็นของ 
 บรษิัทใหญ่ก่อนดอกเบี้ยและภาษหีารด้วยสนิทรัพย์ถาวรเฉลี่ยปีนี้และปีก่อนหน้า 

อัตราส่วนทางการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A N/A         N/A

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  N/A  N/A N/A

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)1) 5.36 (0.09) (15.27)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)           2.15           3.85            1.41 

อัตราการจ่ายเงินปันผล - - -

หมายเหตุ : 
1) แก้ไขสูตรในการค�านวณตาม SET Manual Version 2.0 โดยปรับจากเงนิสดสุทธจิากการด�าเนนิงานหารด้วยเงนิจ่ายต้นทุนทางการเงนิ เป็นการค�านวณจากก�าไรส่วนที่เป็น 
 ของบรษิัทใหญ่ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษเีงนิได้หารด้วยดอกเบี้ยจ่าย

2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (35.54) (1.37)            (1.28) 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)1) 4.07 (2.58) (37)

เงินปันผลต่อหุ้น - - -

 

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม 5.41% 3.76% (67.41%)

หนี้สินรวม (4.72%) 5.74% (9.48%)

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ 27.78% (1.73%) (39.04%)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (72.44%) 151.55% 25.93%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 258.05% 93.00% (735.39%)

หมายเหตุ : 
1) ปี 2558 และปี 2559 ถูกค�านวณขึ้นใหม่โดยถอืเสมอืนว่ามกีารลดทุนหุ้นสามัญเกดิขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

อัตราส่วนทางการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) บรษิัทย่อย และการร่วมค้า

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท 
ซึ่งได้แก่ งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2560 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง 
สม่�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
อย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
แบบไม่แสดงความเห็นนั้น บริษัทได้จัดท�าหนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีเ่ปน็อสิระ ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลการขบัเคลือ่นของระบบดงักลา่ว 
ใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถกูตอ้ง เปน็ทีเ่ชือ่ถอืได ้ซึง่สะทอ้นถงึผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิ
ที่แท้จริงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานทางการเงิน 
ของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รบริษัท
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ปี 2560

 น�ยวิน  วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)
ในฐานะผู้บรหิารแผนฟื้นฟูกจิการฯ

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ย
ของฝ่�ยจัดก�ร

ตำรำง	1	:	สรุปผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	บริษัทย่อย	และกำรร่วมคำ้

หน่วย	:	ล้ำนบำท 2560
ม.ค.	-	ธ.ค.

2559
ม.ค.	-	ธ.ค.

%	YoY

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25,332 19,824 +28%

ต้นทุนขายและให้บริการ 21,841 15,195 +44%

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 3,491 4,629 -25%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,059 3,768 -72%

ขาดทุน (ก�าไร) จากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) (18) 19 -196%

EBITDA 6,115 2,143 +185%

ดอกเบี้ยจ่าย 1,035 4,317 -76%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 563 694 -19%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ) (18) 1 -1,788%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 137 672 -80%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2,816 (225) +1,353%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,535 (2,869) +258%

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 4.07 (2.58) +258%

EBITDA = ก�าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ+ ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษเีงนิได้ + ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
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ตำรำง	2	:	ผลกำรด�ำเนินงำนแยกตำมธุรกิจ

หน่วย	:	ล้ำนบำท 2560
ม.ค.	-	ธ.ค.

2559
ม.ค.	-	ธ.ค.

%	YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 

งบการเงินรวม1) 25,332 19,824 +28%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 24,976 19,454 +28%

ธุรกิจท่าเรือ 178 216 -17%

ธุรกิจวิศวกรรม 103 113 -9%

EBITDA 

งบการเงินรวม 6,115 2,143 +185%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 5,878 1,826 +222%

ธุรกิจท่าเรือ 146 180 -19%

ธุรกิจวิศวกรรม 58 42 +37%

ตัดรายการระหว่างกัน 33 94

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 

งบการเงินรวม 4,535 (2,869) +258%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 4,476 (3,029) +248%

ธุรกิจท่าเรือ 52 78 -33%

ธุรกิจวิศวกรรม 76 (6) +1,281%

ตัดรายการระหว่างกัน (91) 53

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 22 35

1) รายได้ของแต่ละธุรกจิเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว 
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ตำรำง	3	:	สรุปตัวเลขส�ำคัญของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน	(บริษัท)

หน่วย	:	ล้ำนบำท 2560
ม.ค.	-	ธ.ค.

2559
ม.ค.	-	ธ.ค.

%	YoY

ราคาขายเฉลี่ย 570 463 +23%

ต้นทุนขายเฉลี่ย 496 366 +36%

ค่าการรีด (HRC Spread)1) 140 143 -3%

HRC Rolling Margin2) 24.5% 31.0%

HRC EBITDA3) 136.0 43.4 +213%

ปริมาณขาย (พันตัน) 1,285 1,232 +4%

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 1,297 1,269 +2%

1) ไม่รวมการตั้งหรอืการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลอื
2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย
3) HRC EBITDA รวมการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืและการตั้งส�ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดบิสุทธ ิ(กลับรายการ) 

แผนภำพ	1	:	รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษัท	บริษัทย่อย	และกำรร่วมคำ้	

Q1/16

4,782

Q2/16

3,938

Q3/16

5,075

Q4/16

6,029

Q1/17

5,711

Q2/17

5,731

Q3/17

7,531

Q4/17

6,359

2016

19,824

2017

25,332

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
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ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�น

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 25,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 YoY จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น 
ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,285 พันตัน มี EBITDA  
6,115 ล้านบาท ดีขึ้นร้อยละ 4 และร้อยละ 185 YoY มีผลก�าไรสุทธิ 4,535 ล้านบาท ก�าไรเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 2,869 ล้านบาท ในปี 2559  
มีผลประกอบการโดยรวมดีขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการที่ลดลงจากที่ไม่ต้องตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมือน 
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีลดลงจากการปรับอัตราดอกเบ้ีย Default Rate เป็นอัตราดอกเบ้ียตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และมีก�าไรจากอัตราแลกเล่ียน

อัตรำส่วนกำรท�ำก�ำไร 2560 2559

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 17.90 (14.47)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.30 (0.99)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N.A. N.A.

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.07 (2.58)

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (บริษัท) 

 รายได ้ในปี 2560 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 24,976 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 YoY จากราคาขายทีป่รบัตวัสงูขึน้ตาม 
ราคาเหล็กในตลาดโลก โดยมีปริมาณการส่งมอบ HRC 1,285 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 YoY โดยบริษัทสามารถรักษาส่วนต่างระหว่างราคาขาย 
กับวัตถุดิบของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนไว้ได้ แม้ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวขึ้นตามราคาตลาดโลก ทั้งนี้ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ 19,197 บาทต่อตัน  
หรือประมาณ 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
พิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 51 ของปริมาณขายรวม
 ค่าใช้จ่าย ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ 21,699 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายและบริการจ�านวน 21,773 ล้านบาท  
และการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจ�านวน 74 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 YoY จากต้นทุน
วัตถุดิบและต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 955 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 74 YoY เนื่องจากในปี 2559 มีการตั้งส�ารอง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,677 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ลดลงร้อยละ 3 YoY 
 ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2560 บริษัทมีค่าการรีด (HRC Spread) 140 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 143 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 3 YoY คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณร้อยละ 24.5 ลดจากร้อยละ 31 ในปี 2559 
 กำาไร ในปี 2560 บริษัทมีก�าไรขั้นต้น 3,277 ล้านบาท มี EBITDA 5,878 ล้านบาท (ทั้งนี้ หากไม่รวมการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือ 74 ล้านบาท การกลับรายการภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 18 ล้านบาท และการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
8 ล้านบาท และก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,952 ล้านบาท จะมี Core EBITDA 2,842 ล้านบาท) และมีผลก�าไรสุทธิ 4,476 ล้านบาท  
โดยผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 จากผลก�าไรข้ันต้น 4,431 ล้านบาท EBITDA 1,826 ล้านบาท และผลขาดทุน 
สุทธิ 3,029 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการที่ลดลงจากที่ไม่ต้องตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมือนในปี 2559 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการปรับอัตราดอกเบี้ย Default Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการ และมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ส่งผลให้มี HRC EBITDA 136 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 213 YoY 
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แผนภำพ	2	:	รำยได้และ	EBITDA	Margin	ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
   

Q1/16

Q1/16

4,696

52

37%

65%

Q2/16

Q2/16

3,850

84

29%

76%

Q3/16

Q3/16

4,997

56

23%

66%

Q4/16

Q4/16

5,911

90

8%

49%

Q1/17

Q1/17

5,632

54

18%

67%

Q2/17

Q2/17

5,650

62

33%

42%

Q3/17

Q3/17

7,449

46

10%

84%

Q4/17

Q4/17

6,245

77

36%

59%

2016

2016

19,454

282

23.15%

64%

2017

2017

24,976

238

23.6%

61%

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)

ธุรกิจท�่เรือ (PPC)

 รายได้ ในปี 2560 PPC มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 YoY ตามปริมาณสินค้าผ่านท่าที่  
2,069,956 ตัน ลดลงร้อยละ 25 YoY โดยรายได้หลักจาก SSI มีมูลค่ารวม 60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 YoY และมีรายได้ยกเว้น SSI เท่ากับ 
178 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 YoY ในขณะที่ปริมาณสินค้าที่ยกเว้น SSI มีปริมาณลดลงร้อยละ 23
 กำาไร ในปี 2560 PPC มีก�าไรขั้นต้น 105 ล้านบาท มี EBITDA 146 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 52.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33, ร้อยละ 19 
และร้อยละ 33 ตามล�าดับ เนื่องจากรายได้จากการขนยกเว้น SSI ลดลงร้อยละ 17 และรายได้รวมลดลงร้อยละ 15 YoY 

แผนภำพ	4	:	รำยได้และ	EBITDA	Margin	ของธุรกิจทำ่เรือ
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)

 รายได้ ในปี 2560 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 548 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 YoY เนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยัง
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภาครัฐได้มีการขยายการลงทุนและยังให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจ
ในการลงทุนมากขึ้น ท�าให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
 กำาไร ในปี 2560 WCE มีก�าไรขั้นต้น 102 ล้านบาท มี EBITDA เป็นบวก 58 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 22 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2559 โดยก�าไรขั้นต้น, EBITDA และผลก�าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74, ร้อยละ 37 และร้อยละ 435 YoY ตามล�าดับ  
เนื่องจากมียอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานการบริการลูกค้ารวมทั้งการควบคุมและลดต้นทุนคงที่ลง

แผนภำพ	5	:	รำยได้และ	EBITDA	Margin	ของธุรกิจวิศวกรรม
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12%

Q4/16

103

2%

Q1/17

135

17%

Q2/17

145

13%

Q3/17
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17%

Q4/17

123

-6%

2016

346

12%

2017

548

11%

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)
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ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น (TCRSS)

 รายได้ ปี 2560 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 12,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 YoY โดยมีปริมาณการขาย 553 พันตัน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18
 กำาไร ปี 2560 TCRSS มีผลก�าไรขั้นต้น 370 ล้านบาท มี EBITDA 565 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิ 40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนพบว่าลดลงร้อยละ 59, ร้อยละ 51 และร้อยละ 91 ตามล�าดับ 
 ทั้งนี้ ผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ปี 2560 ได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษเนื่องจากเหตุการณ์น้�าท่วมโรงงานจ�านวน 85 ล้านบาท

แผนภำพ	6	:	รำยได้และ	EBITDA	Margin	ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น
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ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 25,538 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,310 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 YoY เนื่องจากมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

สินทรัพย์ 31	ธ.ค.	2560 31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2558

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,559 6 425 2 157 1

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 1,205 5 1,504 6 4,591 20

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 7,368 29 6,510 27 2,949 13

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11,302 44 11,634 48 12,164 52

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,710 11 2,706 11 2,529 11

สินทรัพย์อื่นๆ 1,394 5 1,448 6 962 4

สินทรัพย์รวม 25,538 100 24,228 100 23,351 100

 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 1,205 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จาก 1,504 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิ 7,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น 
ของราคาและปริมาณวัตถุดิบ รวมถึงปริมาณสินค้าคงเหลือของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าสุทธิ 11,302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก ณ สิ้นปี 2559 
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หนี้สินและแหล่งที่มำของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31	ธ.ค.	2560 31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2558

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน

 สถาบันการเงิน 1,152 5 1,199 5 26,531 114

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกัน 

 และอื่นๆ 498 2 456 2 30,534 131

เจ้าหนี้การค้า 3,033 12 2,244 9 2,804 12

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน 50,345 197 55,150 228 73 0

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 61 0 90 0 120 0

หนี้สินอื่นๆ 9,385 37 8,528 35 3,929 17

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (39,554) (155) (44,089) (182) (41,271) (177)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 618 2 650 3 630 3

ส่วนของผู้ถือหุ้น (38,936) (152) (43,439) (179) (40,640) (174)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,538 100 24,228 100 23,351 100

 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 64,474 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จาก 67,667 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากการช�าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ในส่วนของหนี้ภาระค้�าประกัน โดยมียอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวม 51,996 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันและหนี้สินที่มีภาระ 
ดอกเบี้ยที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี จ�านวน 1,651 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระมีจ�านวน  
50,345 ล้านบาท โดยหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Net Debt) เท่ากับ 50,437 ล้านบาท 
 สืบเนื่องจากแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดจากสถาบัน 
การเงนิ ประมาณการหนีส้นิจากการเปน็ผูค้้�าประกนั และเจา้หนีอ้ืน่ภายใตแ้ผนฟืน้ฟกูจิการทีม่ภีาระดอกเบีย้รวมเปน็สว่นหนึง่ของแผนฟืน้ฟกูจิการ 
ทัง้นี ้การจดัประเภทของเงนิกู้ยมื ประมาณการหนีส้นิ และเจ้าหนีอ้ืน่ภายใตแ้ผนฟืน้ฟกูจิการทีม่ภีาระดอกเบีย้ดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
เป็นไปตามแผนการช�าระหนี้ที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ติดลบ 39,554 ล้านบาท ติดลบลดลงจาก 44,089 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทติดลบลดลง เนื่องจากผลก�าไรจากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
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สภำพคล่อง

 1.	 กระแสเงินสด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ จ�านวน 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 425 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559  
โดยมีส่วนประกอบหลักมาจาก
  • เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,626 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน  
3,527 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานสุทธิจ�านวน 99 ล้านบาท 
  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 421 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการใช้เพิ่มขึ้น  
52 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่างปี 367 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมอื่นๆ 
2 ล้านบาท
  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,071 ล้านบาท มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ คือ (1) เงินสดจ่ายช�าระต้นทุนทางการเงิน  
106 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 40 ล้านบาท และ (3) เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม 
ระยะยาว 1,818 ล้านบาท (4) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่น 107 ล้านบาท 

 2.		อัตรำส่วนสภำพคล่อง
  บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน 
ต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 2.15 2.04 0.13

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (เท่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N.A. N.A. N.A.

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)1) 39 84 92

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)1) 32 20 28

1) ปรับสูตรการค�านวณตามคู่มอืของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวอร์ชั่น 2.0 ค�านวณโดยใช้จ�านวนวัน 365 วัน จากเดมิ 360 วัน

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2.15 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.04 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เนื่องจาก 
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนดังกล่าวข้างต้น
  ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการด�าเนินงานของบริษัทย่อย การยื่นความจ�านงขอฟื้นฟูกิจการ  
ซึ่งมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในบริษัท และแนวทางของบริษัทในอนาคตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) ภายในหัวข้อ
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้สรุปสาระส�าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2559 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ด้วย 
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รำยจ่ำยเพื่อท�ำกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตำมแนวทำงของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ	
 
 ในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นการท�าการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุง 
คุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนและพัฒนาขีดความสามารถการน�าเอาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้งานต่อ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
10,825,635.34 บาท

รำคำหุ้น

 จากการที่บริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามค�าสั่งศาลให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้น
เครื่องหมาย SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดท�าการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อปรับปรุง
ฐานะการเงินของบริษัท จึงไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดปี 2560 โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 
2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น 

ควำมคืบหน้ำของกำรแก้ ไขกำรด�ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงิน	(กำรฟื้นฟูกิจกำร)

	 1.	 กำรช�ำระหนี้ตำมแผนฟื้นฟูกิจกำร
  1.1 บริษัทช�าระหนี้ตามก�าหนดแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในปี 2560 เป็นเงินต้น 1,538,882,372.18 บาท และดอกเบี้ย 
95,230,004.72 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,634,112,376.90 บาท ซึ่งเป็นการช�าระหนี้ได้ตามที่ก�าหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
  1.2 บริษัทมียอดช�าระหนี้เงินต้นก่อนก�าหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน ส�าหรับงบการเงินปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,405,000 บาท โดยเป็นการช�าระหนี้เงินต้นก่อนก�าหนดส�าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  
จ�านวน 279,505,000 บาท และส�าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 864,900,000 บาท 
   รวมการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2560 และยอดช�าระหนี้ก่อนก�าหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินส�าหรับ 
งบการเงินปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,778,517,376.90 บาท 

 2.	 กำรด�ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทุนตำมข้อ	7.3	ของแผนฟื้นฟูกิจกำร
  2.1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ 
เรียกช�าระจ�านวน 18,097,401,000 หุ้น ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อย ท�าให้ 
มทีนุจดทะเบยีนและทุนช�าระแลว้จ�านวน 32,166,262,124 บาท แบง่ออกเปน็หุน้สามญัจ�านวน 32,166,262,124 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท
  2.2 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจ�านวนหุ้นของบริษัทจ�านวน 31,053,243,844 
บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 
1,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  2.3 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน  
1,113,018,280 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�านวน 11,113,018,280 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น
   ต่อมา วันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 10,000,000,000 บาท 
ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 
11,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



เสนอ ผูถือหุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การไม่แสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำาไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

 ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่กล่าวข้างต้นได้ เนื่องจาก 
เรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสำาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

รายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

การถูกจำากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 20 บริษัทมีเจ้าหนี้ที่ยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท 
มีการโต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้อง มูลหนี้ซ้ำาซ้อนหรือไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 
2 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคำาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำาระหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
ตามแผนฟื้นฟูกิจการจำานวน 3,113.8 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเจ้าหนี้ 2 ราย ซึ่งมียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจำานวนเงินรวม 641.3 ล้านบาท 
ซึ่งได้มีคำาสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำาระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่เจ้าหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คำาส่ังของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคดียังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ท้ัง 4 รายดังกล่าวเป็นจำานวนเงินรวม 4.3 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผลแตกต่างในยอดหนี้อันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรืออยู่ในระหว่างอุทธรณ์ เป็นจำานวนเงินรวม 3,750.8 ล้านบาท

 ในปี 2558 ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ได้แสดงความจำานงเพื่อเลิกกิจการและผู้ชำาระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามา
ควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้รายใหญ่ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ได้เรียกร้องให้ชำาระเงินกู้ยืมในทันที ซึ่งเงินกู้
ยืมดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด เป็นหลักประกันและค้ำาประกันโดยบริษัท ซึ่งผู้ให้กู้รายใหญ ่
ดังกล่าวได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ำาประกันเงินกู้ยืมในเวลาเดียวกัน บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินภายใต้ 
สัญญาค้ำาประกัน เงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ทั้งจำานวนในปี 2558 เป็นจำานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ปัจจุบัน 
บริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการชำาระบัญชี ทั้งนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับชำาระคืนหนี้บางส่วนในอนาคตจากกระบวนการชำาระบัญชี  
ซึ่งจำานวนเงินดังกล่าวจะถูกนำามาหักจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำาประกันที่บริษัทได้บันทึกบัญชีไว้

 เนื่องจากเรื่องที่กล่าวข้างต้นทำาให้บริษัทไม่สามารถหามูลค่าหนี้สินที่ต้องจ่ายในอนาคตเพื่อรับรู้รายการ ตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จำาเป็นต่อบัญชีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกำาไรสุทธิ ตามลำาดับ และ ณ วันเดียวกันมีขาดทุนสะสม
เป็นจำานวนเงิน 40,667.2 ล้านบาท และ 40,683.2 ล้านบาท ตามลำาดับ 

 ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจำาเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน  
และเพื่อให้สามารถจ่ายชำาระหนี้สินจากการดำาเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับ
โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ บริษัทอธิบายความคืบหน้าในการดำาเนินการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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 อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการจะถือว่าได้ดำาเนินการเป็นผลสำาเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทได้ชำาระหนี ้
เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟื้นฟูกิจการในจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชำาระ 
ตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชำาระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก

 เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่งเริ่มต้นในปลายปี 2559 และในปี 2560 บริษัทยังสามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ และมีการชำาระหนี ้
กอ่นกำาหนดได้สว่นหนึง่ อยา่งไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการกำาหนดระยะเวลาชำาระหนีค้นืไว ้12 ป ีจงึยงัไมส่ามารถสรปุไดว้า่การดำาเนนิการตามแผน 
ฟื้นฟูจะสำาเร็จลงได้ สถานการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการดำาเนินงานต่อเนื่องอย่างมีนัยสำาคัญของกลุ่มบริษัท 
และบริษัท ทั้งนี้ มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำาคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำาเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่จำาเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัท 
ได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจำานวนเงินรวม 5,823.1 ล้านบาท และ 5,823.1 ล้านบาท ตามลำาดับ  
คิดเป็นร้อยละ 23 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดค้างชำาระของลูกหนี้การค้าจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจำานวนเงินรวม 982.6 ล้านบาท และ 961.5 ล้านบาท ตามลำาดับ 
นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัและบรษิทัไดซ้ือ้สนิคา้และบรกิารตามปกตธิรุกจิจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเปน็จำานวนรวม 131.2 ลา้นบาท และ 561.2 ลา้นบาท  
ตามลำาดับ 

เรื่องอื่น

 งบการเงินของกลุ่มบริษัทและของบริษัท สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งไม่แสดง 
ความเห็นไว้ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก 1) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
และความสำาเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ 2) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับยอดคงเหลือของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3) การถูกจำากัดขอบเขตการตรวจสอบ 
ของข้อมูลเปรียบเทียบ
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน 
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน 2982

บรษิัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 1,558,770,463  425,055,579  1,472,841,805  356,536,202 

ลูกหนี้การค้า 6 1,205,026,297  1,504,398,854  1,169,968,722  1,475,555,532 

ลูกหนี้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 4 270,308,689  267,707,207  305,068,943  281,248,152 

สนิค้าคงเหลอื 7 7,368,319,367  6,509,746,594  7,357,377,713  6,496,264,617 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 910,982,488  987,973,667  852,194,922  944,096,520 

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้จำาหน่ายจากการชำาระบัญชี

 ของบรษิัทย่อย 2 (ฉ)  -    -    -    -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,313,407,304 9,694,881,901 11,157,452,105 9,553,701,023

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจำากัดในการใช้ 8 56,807,634 4,683,334  35,784,832  -   

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 9  -    -   278,999,930 278,999,930

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 11  2,709,650,450  2,706,332,473  3,159,668,346 3,159,668,346

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 12  -    -    -    -   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 13 11,302,042,288 11,634,087,178  9,902,762,583 10,153,951,005

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 128,555,280 142,487,575  122,571,280 133,042,950

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 14 17,853,344 25,666,845  -    -   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 9,437,209 19,735,808  7,975,849 17,810,487

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,224,346,205 14,532,993,213 13,507,762,820 13,743,472,718

รวมสินทรัพย์ 25,537,753,509 24,227,875,114 24,665,214,925 23,297,173,741

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

146



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 15 72,110,249  112,361,675  -    -   

เจ้าหนี้การค้า 16 3,033,056,160  2,244,304,200 3,002,207,617 2,204,976,301

เจ้าหนี้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 4 41,722,401  36,169,356 44,819,133 45,066,594

หนี้สนิตามสัญญาเช่าการเงนิที่ถงึกำาหนดชำาระ

 ภายในหนึ่งปี 15,935,722 48,705,245  -    -   

หนี้สนิตามสัญญาเช่าซื้อที่ถงึกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  -   1,000,281  -    840,129 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิที่ถงึกำาหนดชำาระ 

 ภายในหนึ่งปี 18 1,038,619,703 1,013,618,655 1,038,619,703 1,013,618,655

ประมาณการหนี้สนิภายใต้สัญญาคำ้าประกันและอื่นๆ 18  498,484,800  455,667,455 498,484,800 455,667,455

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการที่ถงึกำาหนดชำาระ

   ภายในหนึ่งปี 18  60,632,780  73,450,343  60,632,780  73,450,343 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการ

 ที่ถงึกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18  -    4,403,967  -    4,403,967 

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -    223,274,305 7,990,859 231,265,164

ประมาณการหนี้สนิจากสัญญาที่สร้างภาระ  691,131  19,152,118  691,131  19,152,118 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  -    4,501,994  -    -   

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 17 513,048,746  506,801,307 463,209,163 466,211,632

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,274,301,692 4,743,410,901 5,116,655,186 4,514,652,358

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 18  23,319,835,439  24,599,428,069  23,319,835,439  24,599,428,069 

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการ 18  1,853,026,021  1,910,854,059  1,853,026,021  1,910,854,059 

ประมาณการหนี้สนิภายใต้สัญญาคำ้าประกันและอื่นๆ 18  25,476,910,040  28,489,627,803  25,476,910,040  28,489,627,803 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกจิการ 18  8,277,827,269  7,617,098,251  8,277,827,269  7,617,098,251 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าการเงนิ  17,739,839  37,111,357  -    -   

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสำาหรับผลประโยชน ์

 พนักงาน 19  192,018,776 178,571,581  159,047,386 147,464,628

หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 14  61,403,631 90,429,591  31,280,295 63,139,293

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  823,876 823,876  823,876  823,877 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 59,199,584,891 62,923,944,587 59,118,750,326 62,828,435,980

รวมหนี้สิน 64,473,886,583 67,667,355,488 64,235,405,512 67,343,088,338

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น 21

  ทุนจดทะเบียน 11,113,018,280 50,263,663,124 11,113,018,280 50,263,663,124

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  1,113,018,280 32,166,262,124 1,113,018,280 32,166,262,124

ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 21  -    (5,678,076,131)  -    (5,678,076,131)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคนืหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสทิธิ

   จากผู้ถอืหุ้น 21  -    366,207,178  -    366,207,178 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

  จัดสรรแล้ว

    สำารองตามกฎหมาย  -    530,226,819  -    530,226,819 

    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  (40,667,235,140)  (71,473,832,280)  (40,683,208,867)  (71,430,534,587)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (39,554,216,860) (44,089,212,290) (39,570,190,587) (44,045,914,597)

ส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม 10 618,083,786 649,731,916  -    -   

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,936,133,074) (43,439,480,374) (39,570,190,587) (44,045,914,597)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,537,753,509 24,227,875,114 24,665,214,925 23,297,173,741

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)
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งบก�าไรขาดทุน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

รายได้จากการขาย  24,976,384,730  19,109,985,667  24,975,851,521  19,102,407,550 

รายได้จากการให้บรกิาร  355,188,684  714,173,740  -    352,039,068 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  2,952,224,033  447,598,236  2,951,627,200  447,445,411 

รายได้เงนิปันผล  -    -    56,100,000  15,300,000 

ผลกระทบจากอุทกภัยสุทธิ 24  142,551,415  -    88,093,705  -   

รายได้อื่น  25,680,537  33,216,887  32,896,926  38,290,423 

รวมรายได้  28,452,029,399  20,304,974,530  28,104,569,352  19,955,482,452 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย  21,602,249,736  14,776,298,610  21,698,627,852  14,837,519,543 

ต้นทุนการให้บรกิาร  238,490,835  419,125,217  -    185,540,695 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  437,308,141  378,604,730  428,442,617  372,999,191 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  537,471,935  3,314,930,434  452,773,321  3,231,181,415 

ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการดำาเนนิงานที่ยกเลกิ  -    1,690,605,583  -    1,690,605,583 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 4  87,512,203  74,278,600  73,992,517  61,067,179 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  (18,460,987)  19,152,118  (18,460,987)  19,152,116 

ต้นทุนทางการเงนิ  1,034,740,671  2,633,202,252  1,025,329,020  2,614,082,566 

รวมค่าใช้จ่าย  23,919,312,534  23,306,197,544  23,660,704,340  23,012,148,288 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย

   การร่วมค้า 11  2,987,371  167,809,290  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  4,535,704,236  (2,833,413,724)  4,443,865,012  (3,056,665,836)

(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 25  21,212,459  (1,068,483)  31,858,998  27,839,851 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  4,556,916,695 (2,834,482,207) 4,475,724,010 (3,028,825,985)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  4,534,664,825  (2,869,108,143)  4,475,724,010  (3,028,825,985)

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาควบคุม 10  22,251,870  34,625,936  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  4,556,916,695 (2,834,482,207) 4,475,724,010 (3,028,825,985)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 26 4.07  (2.58) 4.02  (2.72)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  4,556,916,695  (2,834,482,207)  4,475,724,010  (3,028,825,985)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไร 

 หรือขาดทุนภายหลัง:

กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนักงานที่กำาหนดไว้

-   กลุ่มบรษิัท  -    46,787,247  -    29,679,535 

-   การร่วมค้า 11  330,605  9,438,975  -    -   

ภาษเีงนิได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน  

 เบ็ดเสร็จอื่น  -    (6,165,491)  -    (2,743,949)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  330,605  50,060,731  -    26,935,586 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 4,557,247,300 (2,784,421,476) 4,475,724,010 (3,001,890,399)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  4,534,995,430  (2,818,699,723)  4,475,724,010  (3,001,890,399)

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม  22,251,870  34,278,247  -    -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 4,557,247,300 (2,784,421,476) 4,475,724,010 (3,001,890,399)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบกระแสเงินสด
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  4,556,916,695  (2,834,482,207)  4,475,724,010  (3,028,825,985)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  742,126,121  694,309,453  636,506,294  585,252,922 

ต้นทุนทางการเงนิ  1,034,740,671  2,633,202,252  1,025,329,020  2,614,082,566 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจรงิ  (2,770,243,458)  (224,695,796)  (2,769,857,183)  (224,844,107)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  8,032,163  2,677,309,056  8,032,163  2,677,309,056 

ขาดทุนจากมูลค่าสนิค้าคงเหลอืลดลง (กลับรายการ)  (74,163,700)  (336,749,218)  (74,067,097)  (336,749,218)

ตัดจำาหน่ายภาษถีูกหัก ณ ที่จ่าย  6,929,493  -    6,929,493  -   

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน  20,545,454  24,074,656  16,698,008  19,688,687 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  (18,460,987)  19,152,118  (18,460,987)  19,152,118 

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  (172,731)  (1,194,130)  (149,170)  (844,499)

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  -    19,000,000  -    -   

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร  45,281,366  -    16,341,998  -   

ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการดำาเนนิงานที่ยกเลกิ  -    1,690,605,583  -    1,690,605,583 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า (สุทธจิากภาษเีงนิได้)  (2,987,371)  (167,809,290)  -    -   

เงนิปันผลรับ  -    -  (56,100,000)  (15,300,000)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) กลับรายการภาษเีงนิได้  (21,212,459)  1,068,483  (31,858,998)  (27,839,851)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 ในสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน 3,527,331,257 4,193,790,960 3,235,067,551 3,971,687,272 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน

ลูกหนี้การค้า  76,297,349  313,953,547  82,311,832  261,715,984 

ลูกหนี้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  (2,601,482)  (49,668,160)  (23,820,790)  (19,422,744)

สนิค้าคงเหลอื  (784,409,073)  (3,224,441,092)  (787,045,999)  (3,220,112,941)

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น  (5,179,534)  (776,386,067)  19,112,283  (795,305,983)

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  10,298,599  (6,825,856)  9,834,639  (9,996,767)

เจ้าหนี้การค้า  809,027,343  314,269,689  817,320,194  282,748,023 

เจ้าหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  5,553,045  15,226,092  (247,461)  8,382,026 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  21,975,896  (70,096,385)  (18,730,931)  (37,753,363)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  -    (93,439)  -    -   

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด�าเนนิงาน 3,658,293,400 709,729,289 3,333,801,318 441,941,507 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  (7,098,259)  (9,992,286)  (5,115,250)  (2,939,400)

จ่ายภาษเีงนิได้  (24,957,381)  (26,910,748)  (1,300,303)  (12,555,431)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,626,237,760 672,826,255 3,327,385,765 426,446,676 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจำากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (52,124,300)  8,036,809  (35,784,832)  -   

ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  (367,390,842)  (158,675,781)  (315,893,966)  (120,716,277)

ซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน  (2,124,750)  (1,201,055)  (859,860)  (1,201,055)

ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  194,006  1,143,171  168,329  887,851 

เงนิปันผลรับ  -    -  56,100,000  15,300,000 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (421,445,886) (150,696,856) (296,270,329) (105,729,481)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน             

จ่ายต้นทุนทางการเงนิ  (105,843,889)  (22,231,661)  (96,029,351)  (5,803,377)

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (40,251,426)  (158,066,285)  -    -   

จ่ายชำาระหนี้เงนิกู้ยมืระยะยาว  (1,254,591,582)  -    (1,254,591,582)  -   

จ่ายชำาระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกจิการ  (70,645,600)  -    (70,645,600)  -   

จ่ายชำาระหนี้ภายใต้สัญญาคำ้าประกันและอื่นๆ  (492,703,170)  -    (492,703,170)  -   

จ่ายชำาระหนี้สนิตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงนิ  (53,141,323)  (58,584,380)  (840,130)  (2,914,598)

เงนิปันผลจ่าย  (53,900,000)  (14,700,000)  -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,071,076,990) (253,582,326) (1,914,809,833) (8,717,975)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  1,133,714,884  268,547,073  1,116,305,603  311,999,220 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม  425,055,579  156,508,506  356,536,202  44,536,982 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,558,770,463  425,055,579  1,472,841,805  356,536,202 

รายการไม่เป็นเงินสดที่ส�าคัญ       

เจ้าหนี้อื่นที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์  17,085,984  1,535,627  17,085,984  1,357,526 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ สารบัญ หน้า

1 ข้อมูลทั่วไป 157

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 157

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 162
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 2-3 ถนนสุรศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 9 หมู่ 7 
ต าบลแม่ร าพงึ อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ประเทศไทย บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้าซึง่ต่อไปนีร้วมเรียกว่า “กลุ่ม
บริษัท” 
 
บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท เครือสหวิริยา จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 13.18 เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย) Vanomet Holding 
AG (ถือหุ้นร้อยละ 16.56  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)  และ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ถือหุ้น
ร้อยละ 4.86 เป็นนิตบิคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย) 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11    

 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงึแนวปฏิบตัทิางการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2544 เร่ืองการจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 
2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญัจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559 เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบญัชี  
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(ค) สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัด
เศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

 (ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และ
คา่ใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทกึโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป 
  
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซึง่มีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้องมี การ
ปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี ้ 
 
หมายเหตขุ้อ 2 (จ) การด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 
หมายเหตขุ้อ 9, 11 และ 13 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกบัการใช้ข้อสมมตท่ีิส าคญัในการประมาณการมลู

คา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
หมายเหตขุ้อ 14 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า

ขาดทนุทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตขุ้อ 19 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้เก่ียวกบัข้อ

สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตขุ้อ 29 การรับรู้รายการและการประเมินหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ เก่ียวกบัข้อสมมตสิ าคญั

ของความเป็นไปได้ท่ีจะสญูเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมลูคา่ความ
เสียหาย 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท/กลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษัท/กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผู้ประเมินมลูค่าซึง่มี
ความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร
สงูสดุทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มผู้ประเมินมลูคา่มีการทบทวนข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ และปรับปรุงการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่างสม ่าเสมอ หากมีการใช้
ข้อมลูจากบคุคลที่สามเพ่ือวดัมลูคา่ยตุธิรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจาก
บคุคลที่สามที่สนบัสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัระดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูคา่ท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท/กลุ่มบริษัท 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน บริษัท/กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้มูลค่า
ยตุธิรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 
 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 
 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นท่ีสงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับสินทรัพย์นัน้หรือ

หนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีไม่ได้มาจากข้อมลูท่ีสงัเกตได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้) 
หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของข้อมลูท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ี
มีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 
 
บริษัท/กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 
 
ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัข้อสมมตฐิานท่ีใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม อยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี  ้
 
 หมายเหตขุ้อ  28   เคร่ืองมือทางการเงิน 
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(จ) การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 4,556.9 ล้านบาท  (2559 : ขาดทนุสุทธิจ านวนเงิน 
2,834.5 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 40,667.2 ล้านบาท (2559: จ านวนเงิน 71,473.8 
ล้านบาท)  
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน4,475.7 ล้านบาท (2559 : ขาดทนุสุทธิจ านวนเงิน 3,028.8 
ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 40,683.2 ล้านบาท (2559: จ านวนเงิน 71,430.5 ล้านบาท)  
 
เน่ืองจากในปี 2558 บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ได้หยดุการผลิตเหล็กแทง่แบน และผู้ช าระบญัชีได้ถูกแต่งตัง้และเข้ามา
ควบคุมและถูกเรียกให้ช าระเงินคืนเงินกู้ ยืมโดยบริษัทถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค า้ประกันเงินกู้ ยืม นอกจากนีผู้้ ให้กู้ของ
บริษัทเรียกร้องการช าระเงินกู้ ยืมทัง้หมดของบริษัทในทนัที เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทย่ืน
ความจ านงเพ่ือขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางได้มีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผนฟืน้ฟกูิจการ ซึง่แผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน รายละเอียดของแผนฟืน้ฟูกิจการได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้โดยผู้บริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนข้อสมมติท่ีว่าการฟืน้ฟูกิจการจะ
ประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทนุและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม 
ความเหมาะสมของข้อสมมตินีข้ึน้อยู่กับการประสบความส าเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทัง้การด าเนินมาตรการในการปรับปรุง
ความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทนุ ความสามารถในการจ่ายช าระหนีต้ามก าหนดและ
ความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้มีเงินทนุเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึง่อาจ
จ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทัง้นีมู้ลค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่า
ตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญั และอาจจะมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 
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(ฉ) การช าระบัญชีและการสิ้นสุดการจัดท างบการเงนิรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงินของบริษัท 
สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทนุท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ช าระบญัชีได้ถกูแตง่ตัง้และเข้ามาควบคมุ ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ านาจในการควบคมุต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด อีกต่อไป ด้วยเหตดุงักล่าวสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด ถูกตดั
รายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนท่ีด้วยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด ซึ่งถูกตดั
จ าหน่ายเตม็จ านวนด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ในระหวา่งปี  
  
ส่วนได้เสียสทุธิและมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ื อ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 2560 และ 2559 ดงัตอ่ไปนี ้
 
    หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (ร้อยละ)  
เงินลงทนุบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จ ากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
  

- 
 

(ช) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
 
ในระหวา่งปีบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์การตีความและการให้แนว
ปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน  
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันีิไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตั ิ  
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถือปฏิบตัโิดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษัท”) และการร่วมค้า  และส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษัทในการร่วมค้า 

 
     การรวมธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษัทบนัทกึบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซือ้ เม่ือการควบคมุถกูโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการ
ใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุ
นัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้  การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดลุยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซึง่รวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้หกัด้วยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วันท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ ถูกซือ้เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิน้สุด
ความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซือ้ให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องค์ประกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน  
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หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีพนักงานของผู้ ถูกซือ้ถืออยู่ 
(โครงการผู้ถกูซือ้) ขึน้อยู่กบัต้นทนุบริการในอดีต ผู้ซือ้ต้องวดัส่วนของโครงการทดแทนด้วยมลูคา่ตามราคาตลาดซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งตอบแทนท่ีโอน หากมีข้อก าหนดเก่ียวกับการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไปและราคา
ตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง่เกิดขึน้จากเหตกุารณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 
 
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนัน้และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบริษัทวดัมลูคา่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ 
 
การสูญเสียการควบคมุ 
 
เม่ือกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัทย่อยนัน้ออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการ
สญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดมิที่ยงัคงเหลืออยู่ให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีสญูเสียการควบคมุ 
 
 
 
 
 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

163



ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุทีบ่นัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ 
 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท ารายการ
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัท่ีกลุ่มบริษัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายได้หรือคา่ใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงซึ่ง เป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนัน้  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง แตเ่ทา่ท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการด้อยคา่เกิดขึน้ 
 

(ข) เงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้   

 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึง่เกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึง่บนัทกึตามเกณฑ์ราคาทนุเดิม แปลงค่าเป็น
สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
  

(ค) เคร่ืองมือทางการเงนิท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้และความเส่ียงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพ่ือค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการ
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือค้า 
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(ง) การป้องกันความเส่ียง 
 
การปอ้งกนัความเสีย่งจากรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูกใช้ในการป้องกัน
ความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต จะถูกบนัทึกรอไว้ในบญัชีจนกว่ารายการท่ีคาดไว้
เกิดขึน้ หากรายการท่ีได้รับการปอ้งกนัความเส่ียงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ิน รายการดงักล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสญัญา 
 
สินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้องกนัความเส่ียงด้วยสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บนัทกึเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสญัญา 

 
 การปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ผลต่าง ท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี ย้ รับ รู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี ย้จ่ายของเ งินกู้ ยืม ท่ีไ ด้ รับ  
การปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ ในกรณีของสญัญาซือ้ขายอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้า จ านวนเงินท่ีได้รับหรือจ่ายเม่ือช าระด้วยเงินสด ซึง่เป็น
ก าไรหรือขาดทนุจะถกูบนัทกึรอไว้ในบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบีย้รับ
หรือดอกเบีย้จ่าย ในกรณีของสัญญาซือ้อัตราดอกเบีย้ชนิดสามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสญัญาจะรวมเป็น
สินทรัพย์อ่ืนหรือหนีส้ินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบีย้รับหรือดอกเบีย้จ่ายตลอดอายขุองสญัญา 
 

(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีข้อจ ากดั
ในการเบกิใช้ 

 
 
(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

 
 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้นอนาคตของลูกค้า 

ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหนีส้ญู 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากว่า 
 
 ต้นทนุของวตัถดุบิประเภทเหล็กแทง่แบนค านวณโดยใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ต้นทนุของวตัถุดิบประเภทสินแร่ค านวณโดยใช้วิธีเข้า

ก่อนออกก่อน สินค้าส าเร็จรูป ค านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือ
ต้นทนุอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทนุสินค้า 
รวมการปันส่วนของคา่โสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

 มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึง่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ิน) ท่ีคาดว่ามลูค่าตามบญัชีท่ีจะได้รับคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบ
ของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) วดัมลูค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทนุในการขาย ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่ส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนีส้ินตามสดัส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าส าหรับการลดมลูค่าในครัง้แรก และผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ    ผลก าไรรับรู้ 
ไม่เกินยอดผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงนิลงทุน 
 

เงินลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทนุ ส่วนการบนัทกึ
บญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ  ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทนุสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องที่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทนุส าหรับเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทนุท่ียงัถืออยู่
ใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 
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(ญ) สัญญาเช่าการเงนิ  
 
กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และเช่ากลบัคืนซึง่เข้าลกัษณะเป็นสญัญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายท่ี
สูงกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษัทบนัทกึสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ านวนเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือให้อตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัยอดหนีท่ี้คงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที่ 

 
(ฎ) ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 
สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคมุโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซึง่ไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นัน้ให้ถือวา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหนึง่ของอปุกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์แตล่ะรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตาม
บญัชีของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อ่ืนในก าไรหรือขาดทนุ 
  
สินทรัพย์ทีเ่ช่า 
 
การเช่าซึง่กลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านัน้ๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าการเงิน  ส่วนท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       หกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อย
ค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน     และส่วนท่ีจะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละ
งวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนีส้ิน  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

167



ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 
 
ต้นทนุในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการ
นัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ  ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน  อาคาร
และอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

 
ค่าเสือ่มราคา 
 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์  

 
คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุค านวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี  ้
 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและสิ่งปลกูสร้างอ่ืน 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์   

- ส่วนการผลิต    ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบริการ 5 - 10  ปี 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์อ่ืน 3 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินค้าและคลงัสินค้าทณัฑ์บน 5 ปี 

 
กลุ่มบริษัทไม่คิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างและตดิตัง้ 
 
วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมลูคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 
 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

168



(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากัดแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่สะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ
ระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องนัน้  คา่ใช้จ่ายอ่ืนรวมถงึคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

 
ค่าตดัจ าหน่าย 
 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึง่ไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงันี ้
 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 3 - 10 ปี 
 
วธีิการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์และมลูค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะ
ท าการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามลูค่าท่ีจะ
ได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  

 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บนัทึกในส่วนของผู้ ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการด้อยคา่  ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยไม่ต้องปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซือ้กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
สินทรัพย์  หกัขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทนุ 
 
 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

169



การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน 
 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ท่ีถือไว้จนกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย  ค านวณโดยการหามลูค่า
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ค านวณโดยอ้างอิงถงึมลูคา่ยตุธิรรม 
 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะได้รับในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ่สินทรัพย์ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน 
จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 
 
การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการ  เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลังและการเพิ่มขึน้
นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ  ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดั
จ าหน่ายและตราสารหนีท่ี้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรัพย์ทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารทนุท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงานว่า
มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน  ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่าย เสมือนหนึง่ไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 
 

(ฑ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลังจากการบนัทึกหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึใน
ก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ ยืมโดยใช้วธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ 
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(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ท างานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นัน้จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับอนญุาตเป็นประจ าทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคตในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขัน้ต ่าส าหรับโครงการ  
ตา่ง ๆ ของกลุ่มบริษัท 
 
ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
ถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อตัราคิด
ลดท่ีใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ
ซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์
รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ
ในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรและขาดทนุจากการ
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึน้ 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึง่ผลประโยชน์นีไ้ด้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหนึง่ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ก่อน เม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผล
ประโยชน์ดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทนุส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะถกูคดิลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้  หนีส้ินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่ม
บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนมุานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้ท างานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  
  

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ตอ่เม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึน้อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์
ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีส้ินดงักล่าว ประมาณการ
หนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้
สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อหนีส้ิน ประมาณการหนีส้ินส่วนท่ีเพิ่มขึน้
เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

 
ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสญัญาทีเ่สียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบนัทกึเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อย
กว่าต้นทนุท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามข้อผูกพนัในสญัญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมลูค่าปัจจุบนัของต้นทนุท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้เม่ือสิน้สุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือด าเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีเกิดขึน้จากสินทรัพย์ท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน 
 

(ต) รายได้ 
 
รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการค้า 
 
การขายสินคา้และใหบ้ริการ 
 
รายได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว  และ
จะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
หรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
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เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับและรายไดอื้่น 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืนบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  
 

ค่านายหนา้ 
 

ส าหรับรายการค้าท่ีกลุ่มบริษัทเข้าลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ านวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหน้า 
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงนิ  
 

ต้นทนุทางการเงินบนัทกึโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ ยืมและประมาณการหนีส้ินส่วนท่ี
เพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
(นอกเหนือลกูหนีก้ารค้า) และขาดทนุจากเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ต้นทุนการกู้ ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ ท่ีเข้าเง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสญัญาเช่า  
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนึง่ของคา่เช่าทัง้สิน้ตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
คา่เช่าท่ีอาจเกิดขึน้ต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือได้รับการยืนยนัการ
ปรับคา่เช่า 
 
การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่  
กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนัน้ขึน้อยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคมุการใช้สินทรัพย์  
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกคา่ตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืน
โดยใช้มลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินในจ านวนท่ีเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนั น้
จ านวนหนีส้ินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และต้นทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้ินจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษัท 
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(ธ) ภาษีเงนิได้ 
 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินและ
จ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปนี ้ การรับรู้ค่ า
ความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินในครัง้แรกซึง่เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งที่เก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อัตราภาษีท่ี
ประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้องช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่าย
ช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  
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(น) การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 
การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ท่ีแยกต่างหากท่ี
ยกเลิกหรือถือไว้เพ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซือ้มาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือ เม่ือ
เข้าเง่ือนไขของการถือไว้เพ่ือขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน  เม่ือมีการจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรับปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนัน้ได้ถกูยกเลิกตัง้แตต้่นงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

 
(บ) ก าไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายและ
ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด  

 
(ป) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
 

4  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมี
อ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุ่มบริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกัน การ
เก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ  
 

 ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 กรรมการ

ร่วมกนั 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นการร่วมค้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.19        

กรรมการร่วมกนั           
บริษัท เครือสหวริิยา จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.18 และมี

กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
Vanomet Holding AG สวติเซอร์แลนด์ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 16.56 และมี

กรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
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 ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท สหวริิยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ถือหุ้ นในบริษัทร้อยละ 4.86 และมี

กรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวทิย์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท อาคารเวสเทร์ิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท บริการจดัการสหวริิยา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วสิ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอบีซี เทรดดิง้ จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(เดมิ
ช่ือ บริษัท โรงถลงุเหล็กสหวริิยา จ ากดั) 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
   (เดมิช่ือ บริษัท สหวริิยา โลจิสติกส์ จ ากดั) 

ไทย มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อม 
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 ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ

หุ้นทางตรงและทางอ้อม 
Vanomet AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Vanomet Finance AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Vanomet International AG  สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Atlantic Steel AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
บริษัท บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สตีลโพรเซสโฮลดิง้ส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาแคปปิตอลโฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท พระราม 3 ท่าทราย จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท พิชยัเกษตรและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ลอง สตีล เทรดดิง้ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เครดติฟองซเิอร์ สหวริิยา จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท สหวริิยาออร์คดิ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน สรุศกัดิเ์มืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิง้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ซีบีเอส คอนซลัแทนท์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท บางปะกง สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท กฤษณา เรสซเิดนท์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
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 ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ชมุพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท ปอ้มพระจลุสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท พาณิชย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท อมัรินทร์สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตีโ้ฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สินทรัพย์ ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ธนารมย์ พร็อพเพอร์ตี ้เซลล์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
ผู้บริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษัท (ไม่วา่จะท าหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

178



 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
   
ขายสนิค้าและวตัถดุบิ ราคาเดียวกันกับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ

ปริมาณการสัง่ซือ้และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ราคาเดียวกันกับท่ีขายให้บุคคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ
ปริมาณการสัง่ซือ้และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

การให้บริการทา่เรือ รายได้จากการให้บริการทา่เทียบเรือก าหนดราคาตามอตัรา
ท่ีก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณ
การให้บริการและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

การให้บริการอ่ืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบ ารุง
ก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อมบ ารุง
ก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

รายได้เงินปันผล ตามสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผล ตามสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
รายได้อ่ืน รายได้จากการขายเศษวัสดกุ าหนดราคาขายตามน า้หนัก

ของเศษวสัดตุามอตัราท่ีบริษัทก าหนด 
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานในบริษัท
ย่อยและการร่วมค้าเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดกุ าหนดราคาขายตามน า้หนกัของ
เศษวสัดตุามอตัราท่ีบริษัทก าหนด 

รายได้จากการสง่เจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบตังิานในบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนั 

ซือ้สนิค้า รายการซือ้สินค้าเพ่ือใช้ในการผลิตก าหนดราคาตามราคา
และเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้าทัว่ไปส าหรับ
รายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือ้เหลก็แทง่แบนระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย สว่น
หนึง่ถกูก าหนดโดยสตูรค านวณราคาท่ีได้ตกลงกนัไว้แล้ว 

ซือ้ลกูรีด ก าหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการซือ้สนิค้าเพ่ือใช้ในการผลติก าหนดราคาตามราคา
ตลาด 

รับบริการอ่ืน คา่บริการงานซอ่มบ ารุงก าหนดราคาตามสญัญาซ่อมบ ารุง
ระยะยาวซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้าก าหนดราคาตามน า้หนักของสินค้าและ
ระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญาขนสง่ 

คา่เช่าคลงัสนิค้าก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 
คา่บริการตดัเหลก็ก าหนดราคาตามสญัญา 

รับบริการทา่เรือ ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราท่ีก าหนดโดย
กระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าบริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอัตราท่ีก าหนดโดย
กระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กับปริมาณการให้บริการ
และปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ค่าขนส่งในประเทศก าหนดราคาตามน า้หนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญาขนสง่ 

คา่เช่าส านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 
คา่คอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสญัญา 

ดอกเบีย้รับและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน  ดอกเบีย้รับและค่าใช้จ่ายทางการเงินก าหนดตามอตัราท่ี
ตกลงกนัซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตามท้องตลาด 
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย     
ซือ้สินค้าและบริการ - - 430,694 257,576 
รายได้เงินปันผล - - 56,100 15,300 
รายได้อ่ืน - - 18,901 14,129 
ต้นทนุทางการเงิน - - - 587 
     
การร่วมค้า     
ขายสินค้า 2,251,010 722,573 2,251,010 722,573 
รายได้จากการให้บริการ 96,962 103,408 - 34,005 
ซือ้สินค้าและบริการ 3,062 - 3,062 - 
รายได้อ่ืน 17,306 10,030 17,306 10,030 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 462 1,799 455 1,798 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ขายสินค้า 3,572,147 4,611,667 3,572,147 4,611,284 
รายได้จากการให้บริการ 11,493 342,257 - 319,682 
ซือ้สินค้าและบริการ (รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวข้อง) 

 
128,165 

 
1,079,787 

 
127,412 

 
1,079,405 

รายได้อ่ืน 7,299 15,626 4,998 14,045 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 393,949 369,192 386,576 362,467 
ต้นทนุทางการเงิน - 61 - 61 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 85,066 72,351 71,547 59,139 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,430 1,914 2,430 1,914 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 16 14 16 14 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 87,512 74,279 73,993 61,067 

  
ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 41,954 18,710 22,266 10,895 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,838,312 2,236,547 1,838,312 2,236,476 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,837,557 1,960,782 1,837,558 1,960,782 
อ่ืนๆ 1,425 2,077 -     - 
รวม 3,719,248 4,218,116 3,698,136 4,208,153 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
สุทธ ิ 982,581 1,481,449 961,469 1,471,486 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 36,904 13,541 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 1,731 42 23 42 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า) 267,190 267,190 267,190 267,190 
บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สทุธิจาก
ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 48 ล้านบาท - - 

 
- - 

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั - - - - 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั สทุธิจากส ารองหนีส้งสยั
จะสญู จ านวน 13 ล้านบาท - 

 
- - 

 
- 

อ่ืนๆ 1,388 475 952 475 
รวม 270,309 267,707 305,069 281,248 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

รายได้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 459 382 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 290 1,395 290 556 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั 4,625 3,824 4,625 3,824 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 5,036 5,658 5,036 5,658 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 136 219 136 219 
อ่ืนๆ - 949 - - 
รวม 10,087 12,045 10,546 10,639 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 9,210 3,400 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 11,849 7,588 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 37 1,145 37 1,145 

บริษัท รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จ ากดั 217 208 - - 

บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 43,410 34,828 43,392 34,810 

อ่ืนๆ 73 40 40 40 

รวม 43,737 36,221 64,528 46,983 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 2,209 7,451 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 1,601 2,206 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) - 303 - 8 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวทิย์ จ ากดั 335 310 335 270 
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั - 11,319 - 11,319 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 35,289 18,877 35,281 18,885 
บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 4,300 4,724 4,300 4,300 
อ่ืนๆ 1,798 636 1,093 628 
รวม 41,722 36,169 44,819 45,067 
 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
กรรมการบริษัท - 223,274 - 223,274 
รวม - 223,274 7,991 231,265 
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รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี  ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 7,991 8,000 
ลดลง - - - (9) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - 7,991 7,991 

     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 223,274 637,000 223,274 637,000 
เพิ่มขึน้ - - - - 
ลดลง (223,274) (413,726) (223,274) (413,726) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - 223,274 - 223,274 

 
 
กรรมการบริษัทซึง่เป็นเจ้าหนีต้ามสัญญาเงินกู้  จ านวน 637 ล้านบาทได้ท าหนังสือสญัญาซือ้ขายและโอนสิทธิเรียกร้อง เม่ือวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2 แห่งคือ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 413.7 ล้านบาท และ บริษัท 
บี เอส เมทลั จ ากดั จ านวน 223.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั(มหาชน) น ายอดหนีท่ี้ได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องมาหกักลบลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นท่ีมีกับบริษัท และท าให้บริษัทต้องบนัทกึยอดเจ้าหนีท่ี้ต้องจ่ายคืนบริษัท 
สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทลั จ ากดั น ายอดหนีท่ี้ได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องมาหกักลบลบหนีก้บัยอดลกูหนีก้ารค้าท่ีมีกบับริษัท จ านวน 223.3 ล้านบาท 
 
สัญญาท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสญัญาการร่วมค้าร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพ่ือการร่วมค้าส าหรับรับ
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 การร่วมค้าดงักล่าวยงัมิได้ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

185



 
 

5  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
เงินสดในมือ 702 686 600 600 
เงินฝากธนาคาร 1,558,068 424,369 1,472,242 355,936 
รวม 1,558,770 425,055 1,472,842 356,536 

 
6 ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3,719,248 4,218,116 3,698,136 4,208,153 
กิจการอ่ืนๆ 507,323 307,809 492,309 287,879 
รวม 4,226,571 4,525,925 4,190,445 4,496,032 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,021,545) (3,021,526) (3,020,476) (3,020,476) 
สุทธิ 1,205,026 1,504,399 1,169,969 1,475,556 
 
การวเิคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามีดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 234,491 1,476,186 216,546 1,471,486 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 น้อยกว่า  3  เดือน 519,390 941,810 516,233 936,667 
    3 - 6 เดือน 1,433,105 966,847 1,433,095 966,793 
    6 - 12 เดือน 1,532,262 833,273 1,532,262 833,207 
    มากกวา่  12 เดือน - - - - 
 3,719,248 4,218,116 3,698,136 4,208,153 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,736,667)  (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
 982,581 1,481,449 961,469 1,471,486 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 185,166 19,823 176,263 4,070 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 น้อยกว่า  3 เดือน 2,157 2,860 - - 
    3-6 เดือน        32,237 -        32,237 - 
    6-12 เดือน          2,617 - - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 285,146 285,126 283,809 283,809 
 507,323 307,809 492,309 287,879 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (284,878) (284,859) (283,809) (283,809) 
 222,445 22,950 208,500 4,070 
สุทธิ 1,205,026 1,504,399 1,169,969 1,475,556 
 

 
โดยปกตริะยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  
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7  สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
สินค้าส าเร็จรูป 2,189,583 1,654,806 2,189,583 1,666,492 
สินค้าระหวา่งผลิต 6,876 26,192 - - 
วตัถดุิบ 2,541,168 2,515,451 2,537,102 2,522,113 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 752,806 778,511 752,806 772,777 
สินค้าภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธิ
สินค้าและการบริหาร             (หมายเหต ุ16) 

 
982,316 29,175 

 
982,316 

 
29,175 

สินค้าระหวา่งทาง 1,309,923 1,994,128 1,309,924 1,994,128 
 7,782,672 6,998,263 7,771,731 6,984,685 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (414,353) (488,517) (414,353) (488,420) 
รวม 7,368,319 6,509,746 7,357,378 6,496,265 
     
มลูคา่ตามบญัชีของสินค้าคงเหลือ     
   ท่ีด ารงตามค าสัง่หรือจ านองเพ่ือ     
   ค า้ประกนัหนีส้ิน - 3,902,128 - 3,894,381 
     
 

8  เงนิฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 
 
บริษัทได้น าเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นวางเป็นหลกัประกันสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forword Contract) ตาม
สญัญาดงักล่าว บริษัทไม่สามารถน าเงินฝากธนาคารในบญัชีไปใช้ได้ตามอตัราท่ีก าหนดของอายสุญัญาฯ 
 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนได้น าเงินฝากประจ า ได้น าไปค า้ประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินและหนงัสือค า้ประกนัท่ี
ออกโดยธนาคาร 
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10  ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูเก่ียวกบับริษัทย่อยแตล่ะรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 

    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 49    
สินทรัพย์หมนุเวียน 102,376    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,290,265    
หนีส้ินหมนุเวียน (17,025)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (42,296)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,333,320    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 653,327 9 (35,252) 618,084 
     
รายได้ 238,387    
ก าไร 52,122    
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 52,122    
ก าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 25,540 8 (3,297) 22,251 
     
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 144,200    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (8,839)    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ: 

53.9 ล้านบาท) 

 
 

(129,005)    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 6,355    
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หน่วย : พนับาท 

31 ธันวาคม 2559 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 49 
สินทรัพย์หมนุเวียน 96,939 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,366,584 
หนีส้ินหมนุเวียน (33,946) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (38,379) 
สินทรัพย์สุทธิ 1,391,198 
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 681,687 8,887 (40,842) 649,732 

รายได้ 282,386 
ก าไร 78,337 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (710) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 77,627 

ก าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 38,385 (96) (3,663) 34,626 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ (348) 143 (143) (348)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 224,118 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (13,224) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ: 

14.7 ล้านบาท) (239,028) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (28,134) 
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การร่วมค้า 
 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูทางการเงินของการร่วมค้าท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี ้ 

  หน่วย : พนับาท 
 2560 2559 

   
รายได้ 12,773,280 10,095,781 
ก าไรจากการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 40,401 475,062 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 939 26,823 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 41,340 501,885 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 26,792 325,272 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ 14,548 176,613 
   
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,857,403 2,942,233 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,702,885 3,809,570 
หนีส้ินหมนุเวียน (2,218,314) (1,446,965) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (53,151) (57,354) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,288,823 5,247,484 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3,427,686 3,400,894 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ 1,861,137 1,846,590 
   
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สทุธิของผู้ถกูลงทนุ  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,706,332 2,529,084 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท 3,318 177,248 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2,709,650 2,706,332 
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หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้และภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการร่วมค้า 
 
 2560 2559 
หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงกบักลุ่มบริษทั   
ส่วนแบง่ของกลุ่มบริษัทในหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของ 
    การร่วมค้า 

 
9 ล้านบาท 

 
20 ล้านบาท 

 
ภาระผูกพนัเก่ียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียที่มีใน
การร่วมคา้ 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 
 
 

87 ล้านบาท 
0.18 ล้านเหรียญสหรัฐ 

0.25 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 
0.11 ล้านปอนด์ 
และ 0.11 ล้านยูโร 

65 ล้านบาท 
0.21 ล้านเหรียญสหรัฐ 

43 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 
0.11 ล้านปอนด์ 
และ 0.07 ล้านยูโร 

   -  จากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ 7 ล้านบาท 1 ล้านบาท 
   -  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี                                                   103 ล้านบาท 

และ 13.51 ล้านเหรียญสหรัฐ 
228 ล้านบาท 

และ 8.55 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 11 ล้านบาท  
  และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 

1 ล้านบาท 
และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 

 
 
ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมค้า_โดยพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ซึง่วดั
มลูค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของการร่วมค้า โดยมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสูง
กวา่มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
ข้อสมมตสิ าคญัท่ีใช้ในการประมาณการมลูค่าจากการใช้มีดงันี ้
 

 2560 2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคดิลด 7.02    10.23 
ประมาณการอตัราการเตบิโตของก าไร EBITDA (อตัราถวัเฉล่ีย 5 ปีข้างหน้า) 4.90    11.00 
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ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้
งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 2,597.4 ล้านบาท (2559: จ านวน 2,514.1 ล้านบาท) 
 
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์  ซึง่ได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งาน
จนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 2,068 ล้านบาท (2559: จ านวน 1,972 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 19 ล้านบาท  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ านอง/จ าน าสินทรัพย์จ านวนประมาณ 9,428 ล้านบาท และ 9,113 ล้านบาท 
ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2559: จ านวน 9,733 ล้านบาท และ 9,418 ล้านบาท ตามล าดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือค า้ประกนัไฟฟ้า จดัตัง้ท าเนียบท่าเรือและ
โรงพกัสินค้า ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15, 18 และ 29 

 
14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2560 2559 2560 2559 

     
รวม 29,405 37,868 (72,955) (102,631) 
การหกักลบรายการของภาษี (11,552) (12,201) 11,551 12,201 
สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17,853 25,667 (61,404) (90,430) 

 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2560 2559 2560 2559 

     
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - - (31,280) (63,139) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารค้า 210 4 - 214 
สินค้าคงเหลือ   19 (19) - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22 (22) - - 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13,600 (3,436) - 10,164 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 9,789 (3,194) - 6,595 

ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 14,228 (1,796) - 12,432 
รวม 37,868 (8,463) - 29,405 

     
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (312) 55 - (257) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (93,360) 28,723 - (64,637) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (6,342) 3,598 - (2,744) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,617) (2,700) - (5,317) 
รวม (102,631) 29,676 - (72,955) 

     
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2560 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (60,395) 31,859  (28,536) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744) 

รวม (63,139) 31,859 - (31,280) 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
รายละเอียดดงันี ้  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้     
   - ผลแตกตา่งชัว่คราว 7,673,301 7,779,268 7,673,301 7,725,190 
   - ยอดขาดทนุยกไป 561,592 1,692,146 561,592 1,692,146 
สุทธิ 8,234,893 9,471,414 8,234,893 9,417,316 
     
 
ขาดทนุทางภาษีของบริษัทในประเทศไทยจะสิน้อายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีท่ียงัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนันัน้ กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
คอ่นข้างแน่วา่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต  

 
15  เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึง่ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 102.9 ล้านบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรับ
บริษัท (2559: ส าหรับกลุ่มบริษทัมี 57 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเชือ่ส าหรับบริษทั) 

 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ของบริษัท ทา่เรือประจวบ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้ ว
และ/หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทย่อย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกนัภยัสินทรัพย์
ของบริษัทย่อยดงักล่าว เงินฝากประจ าของบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 และ 13 
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16 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 43,737 36,221 64,528 46,983 
กิจการอ่ืนๆ  2,989,319 2,208,083 2,937,680 2,157,993 
รวม 3,033,056 2,244,304 3,002,208 2,204,976 
     
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซื้อขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทได้ท าสญัญาซือ้สินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารกบับริษัทสองแห่งในประเทศ
สิงคโปร์และญ่ีปุ่ นภายใต้เง่ือนไขของสญัญาบริษัทจะต้องช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินค้าจาก
บริษัทตวัแทนบริษัทยังคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสินค้าท่ีอยู่ภายใต้สัญญา
ดงักล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษัทตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากบริษัทผู้ ขาย 
บริษัทบนัทกึรายการซือ้ในบญัชีสินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร และเจ้าหนีก้ารค้า
ภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
17  หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 118,470 170,620 110,809 156,598 
เจ้าหนีอ่ื้น 50,541 30,865 34,855 24,681 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า         291,195 271,370         283,929 262,696 
อ่ืนๆ 52,843 33,946 33,616 22,236 
รวม 513,049 506,801 463,209 466,211 
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18 หนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระใน 1 ปี     
เจ้าหนีอ่ื้น 60,632 73,450 60,632 73,450 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,038,619 1,013,619 1,038,619 1,013,619 
ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 498,485 455,667 498,485 455,667 
 1,597,736 1,542,736 1,597,736 1,542,736 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เจ้าหนีอ่ื้น 1,853,026 1,910,854 1,853,026 1,910,854 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,319,835 24,599,427 23,319,835 24,599,427 
ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 25,476,910 28,489,629 25,476,910 28,489,629 
 50,649,771 54,999,910 50,649,771 54,999,910 

 52,247,507 56,542,646 52,247,507 56,542,646 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 8,277,827 7,617,098 8,277,827 7,617,098 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 60,525,334 64,159,744 60,525,334 64,159,744 

 
 
รายการเคล่ือนไหวของหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ    

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 56,542,646 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (2,477,199) 
จ่ายช าระคืน (1,817,940) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 52,247,507 
 
หนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 13  
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2560
บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)

205



 
 
 

 

ในปี 2558 ผู้ให้กู้ ยืมรายใหญ่ได้เรียกร้องการช าระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกู้ ยืมคงเหลือจ านวน 788 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง ตามล าดบั (เทียบเทา่กบั 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดบั) และยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ล้านบาทกบับริษัทสหวิริ
ยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั และในเวลาตอ่มาผู้ให้กู้ ยืมรายใหญ่ยงัขอให้บริษัทรับผิดชอบตอ่มลูหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกนัเงินกู้ ยืม 
 
มีผลให้บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกบัธนาคาร โดยผู้ ให้
กู้ รายใหญ่ของบริษัทได้เรียกร้องการช าระเงินกู้ ยืมทัง้หมดในทนัที เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นเหตใุห้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้บริษัทย่ืน
ความจ านงเพ่ือขอฟืน้ฟกูิจการตอ่ศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟืน้ฟูกิจการท่ีได้รับอนมุัติจากศาล
ล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีส้ินจากการเป็นผู้ค า้ประกัน 
และเจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุข้อ 20) ทัง้นีก้ารจัดประเภทของเงินกู้ ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน เจ้าหนีอ่ื้นและดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหนีท่ี้ระบใุนแผนฟืน้ฟกูิจการ 

 
ยอดหนีส้ินตามแผนฟืน้ฟกูิจการ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ได้ดงันี ้ 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สกลุเงินบาท 26,731,983 25,070,775 26,731,983 25,070,775 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 25,515,524 31,425,634 25,515,524 31,425,634 
สกลุเงินปอนด์สเตอร์ลิง - 46,237 - 46,237 
รวม  52,247,507 56,542,646 52,247,507 56,542,646 
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19 ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 179,590                                                                                                              169,738 150,452 138,405 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 12,429 8,834 8,595    9,060 
รวม 192,019 178,572 159,047 147,465 

     
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 15,371 21,699 11,969 17,972 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 5,174 2,376 4,729 1,717 
รวม 20,545 24,075 16,698 19,689 
     
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์     
    พนกังานท่ีก าหนดไว้ - (46,787) - (29,680) 
     

 
เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 แสดงดงัตารางได้ดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 178,572 

 
211,276 

 
147,465 

 
160,395 

รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ต้นทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบีย้ 20,545 24,075 16,698 19,689 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ก าไรจากการประมาณตามหลกั     
    คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหว่างปี - (46,787) - (29,680) 
อ่ืนๆ     
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (7,098) (9,992) (5,116) (2,939) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
 

192,019 
 

178,572 159,047 147,465 
     
 

 
ก าไรและขาดทนุจากการก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เกิดขึน้
จาก 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

สมมตฐิานประชากร - (52,553) - (50,958) 
สมมตฐิานทางการเงิน - 21,298 - 21,368 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - (15,532) - (90) 
รวม - (46,787) - (29,680) 
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ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั)ได้แก่ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคดิลด (ร้อยละ) 3.03 - 3.20 3.03 - 3.20 3.03 3.03 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.59 - 6.64 5.59 - 6.64 6.59 6.59 
 
ข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ   
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ข้อสมมตฐิานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์ท่ีก าหนด
ไว้เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560     

อตัราคดิลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (6,305) 6,696 (5,304) 5,629 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 6,356  (6,000) 5,306   (5,041) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (14,670)        16,556        (12,239)       13,794  
 
แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมตฐิานตา่งๆ 
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20  แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้บริษัทย่ืนค าร้องเพ่ือขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้บริษัทฟืน้ฟูกิจการและตัง้บริษัทเป็นผู้ท าแผนฟืน้ฟูกิจการ (“ผู้ท าแผน”)  โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้จดัประชมุเจ้าหนีเ้พ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจ้าหนีไ้ด้มีมติพิเศษยอมรับ
แผนฟืน้ฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตัง้เจ้าหนีจ้ านวน 3 รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารทิสโก้
เป็นกรรมการเจ้าหนี ้ 
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน ซึง่แผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจ้าหนีร้ายหนึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาล
ล้มละลายกลางได้น าส่งอุทธรณ์ต่อยงัศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษเพ่ือพิจารณารับอุทธรณ์หรือไม่   ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ยงั
ไม่ทราบผล 
 
สาระส าคญัของแผนฟืน้ฟกูิจการท่ีศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เห็นชอบด้วย มีดงันี ้
 
1.  การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้

 
ในแผนฟืน้ฟกูิจการได้จดัแบ่งกลุ่มเจ้าหนีท่ี้ย่ืนค าร้องขอรับช าระหนีอ้อกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเ้งินบาทจ านวน 
33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราตา่งประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน 990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
จ านวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโรจ านวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซึง่ในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 
1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากบั 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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เจ้าหนี ้
กลุ่มที่ 

กลุ่มเจ้าหนี ้
ยอดหนีร้วมเทียบเท่าสกุลเงนิบาท (พันบาท) 

เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม 

1 เจ้าหนีมี้ประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูคา่

หลกัประกนั 
 12,468,299   2,271,120   14,739,419  

3 เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินซึง่เป็นเจ้าหนีร่้วมตามสญัญาปรับ
โครงสร้างหนี ้ 

 3,968,607   526,228   4,494,835  

4 เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้   28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจ้าหนีผู้้จ าหน่ายวตัถดุบิหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจ้าหนีท่ี้เก่ียวข้องกบับริษัทฯ  872,574   587   873,161  
8 เจ้าหนีก้ารค้า  15,110   387   15,497  
9 เจ้าหนีต้ามสญัญาค า้ประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจ้าหนีค้่าปรับและหรือคา่เสียหายจากการไม่ปฏิบตัติาม

สญัญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจ้าหนีค้่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสญัญาว่าจ้างที่
ปรึกษา 

 1,927,893   21,251   1,949,144 

13 เจ้าหนีผู้้ออกหนงัสือค า้ประกนั  105,562   925   106,487  
 รวม  63,924,365   5,295,829   69,220,194  

 
หมายเหต ุ: เจ้าหนีท้กุรายท่ีย่ืนขอรับช าระหนีใ้นการฟืน้ฟกูิจการตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะได้รับช าระหนีต้ามแผนนีภ้ายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผนก็ต่อเม่ือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) มี
ค าสัง่ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
2.  การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,263.7 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแล้วจ านวน 32,166.3 ล้านบาท และเป็นทนุท่ียงัมิได้เรียกช าระจ านวน 
18,097.4 ล้านบาท ซึง่ผู้บริหารแผนจะด าเนินการปรับโครงสร้างทนุดงักล่าวตามล าดบั ดงันี ้
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2.1 การลดทนุจดทะเบียนทีย่งัมิไดจ้ดัสรร 
 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุ้นท่ียงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 18,097.4 ล้านหุ้น จะท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 32,166.3 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 32,166.3 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
2.2   การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุน้ 

 
ภายใน 90 วนันับจากวันท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
32,166.3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวนประมาณ  1,109 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทใน
สดัส่วนจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียน
และทนุช าระแล้วจ านวนประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  

 
2.3   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทอีก
จ านวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุอีกจ านวน 10,000 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบั
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 และหรือกลุ่มท่ี 3 และหรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนหุ้นละ 0.05 
บาท ตอ่ 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้สามารถขยาย
ระยะเวลาในการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียน
เพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที่ 1 ดงักล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่2 

 
ภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ท่ี 1 แล้วเสร็จ ในกรณีท่ีเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัของบริษัทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ี
ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยให้ใช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ีราคาตลาดตอ่หุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจ้าหนีไ้ด้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนีเ้ป็นทนุดงักล่าว 
กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่
เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
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2.5   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุใหก้บัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 กลุ่มที ่9 และกลุ่มที ่12 
 

ภายใต้หลกัการช าระหนีข้องเจ้าหนีต้ามแผนนี ้ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนช าระแล้ว
ของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 
กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแผน 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้วดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  
 

3.   การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้

3.1  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่1 (เจ้าหนีมี้ประกนั)  

3.1.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี  ้และ/หรือ กระแสเงิน
สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาล
มีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

3.1.2 (ก) นับถัดจากวันท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับ
ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 
144 

 (ข) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับ
ดอกเบีย้ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.5 
ตอ่ปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144 

3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ให้กบัเจ้าหนี ้เจ้าหนีก้ลุ่มนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้นบัถดัจากวนัท่ีมีการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป จนกวา่จะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน ในอตัรา MLR ตอ่ปี 

 
3.1.4 เม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 ได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่ อน

ก าหนดทัง้จ านวน หรือบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ท่ี 2 ให้กับเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 
แล้ว เจ้าหนีก้ลุ่มนีต้กลงจะลดหนี ้ดอกเบีย้ระหว่างกาลและดอกเบีย้ตัง้พกัในอตัราร้อยละ  50 ของดอกเบีย้ระหว่างกาล
และดอกเบีย้ตัง้พกัดงักล่าว 

 
 3.1.5 ส าหรับดอกเบีย้คงค้างจ านวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบีย้ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือจากข้อ 

3.1.4 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับช าระคืนในเดือนท่ี 144 เว้นแต่ ในกรณีท่ีบริษัทได้ช าระคืนหนีเ้งินต้นให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 
กลุ่มที ่3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด บริษัทจะช าระหนีด้อกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ 
และดอกเบีย้ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือ ให้เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 1 ภายในปีดงักล่าว 
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3.1.6 นอกจากนี ้ในระหวา่งการช าระหนีต้ามแผน เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 1 ซึง่มีหุ้นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลกัประกนั สามารถ
เลือกรับช าระหนีด้้วยวิธีการโอนหุ้นช าระหนีเ้งินต้นคงค้างและดอกเบีย้คงค้างทัง้จ านวนได้ โดยเจ้าหนีร้ายดงักล่าว
ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ระหวา่งกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ านวนให้ทนัทีในวนัท่ีได้ท าการโอนหุ้นช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนี ้
แล้ว  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 (เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหลกัประกนั)  ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 

2,319.2 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับ
การผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินซึง่เป็นเจ้าหนีร่้วมตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี)้  ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 

722.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับ
การผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน
เป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 3,246.0 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้ )ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 5,209.4 ล้านบาท จะได้รับ

ช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้น
ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนี ้
เงินต้นคงค้างจ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี  144 จากเงิน  เพิ่มทุนและหรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 5 (เจ้าหนีผู้้จ าหน่ายวตัถดุบิหลกั)ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแส

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้าง
จ านวน 1,300.3 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและหรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 5 มีภาระหนีค้้างช าระอยู่กับบริษัทให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีก้ับ
จ านวนหนีด้งักล่าวก่อนท าการช าระหนี ้

 
3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่ม ท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ

ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบั
ถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะ
ได้รับดอกเบีย้ ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ดงันี ้ 
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เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75  ตอ่ปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 
 
ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และ
ดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 และ 4 จะได้รับช าระหนีเ้งินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัท และเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะ

เลือกรับช าระหนีเ้งินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัทด้วยการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 

 
3.2.7 เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้น ด้วยหุ้นสามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 
3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ให้กับเจ้าหนีแ้ล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค านวณ

ดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 เป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี ส าหรับ
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ตอ่ปี ส าหรับเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 จนกว่าเจ้าหนีจ้ะได้รับช าระหนีเ้งิน
ต้นครบถ้วน 

 
3.2.9 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 1,865.5 ล้าน

บาท และ 172.3 ล้านบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระ
หนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ านวน หรือได้รับการ
แปลงหนีเ้ป็น ทนุครัง้ที่ 2 ตาม หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.2.10 เน่ืองจากภาระหนีใ้นเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 ใช้สิทธิเรียกร้องตอ่บริษัทในฐานะผู้ค า้ประกนัการช าระหนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยเูค จ ากดั ดงันัน้ ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 ได้รับช าระหนีจ้ากกระบวนการช าระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ท่ีจะได้รับช าระหนีจ้ากบริษัท
ตามแผนฟืน้ฟูกิจการฉบบันีล้ดลงเพียงนัน้ โดยให้น าเงินท่ีเจ้าหนีร้ายนัน้ได้รับช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหนีเ้งิน
ต้นของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสดุย้อนขึน้มาตามล าดบั (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 

 
3.3.1 ภาระหนีเ้งินต้นของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 6 จ านวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็นราย

เดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1)  
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3.3.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 6 รวมทัง้หนีเ้บีย้ปรับเงินเพ่ิม จ านวน 204.0 ล้านบาท หนี ้ดอกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ผิด
นดั คา่ปรับ คา่ฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการ
ช าระหนีไ้ว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่าได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนีร้าย
ดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 (เจ้าหนีที้เ่ก่ียวข้องกบับริษทัฯ)  
 
3.4.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยงัไม่มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้
ให้ผู้บริหารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 ดงักล่าวไว้ก่อน โดย
จะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถงึท่ีสดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.4.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบีย้ผิดนดั ค่าปรับ เบีย้ปรับ เงิน

เพิ่ม คา่ฤชาธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนี ้
ไว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่าได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าว
ครบถ้วน 

 
3.5   เจ้าหนีก้ลุ่มที ่8 (เจ้าหนีก้ารคา้) 
 

ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 8 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนีแ้ต่ละรายจะได้รับการ
ช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้ภายใต้เง่ือนไขธุรกิจการค้าตามปกต ิ  

 
3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่9 (เจ้าหนีต้ามสญัญาค ้าประกนัร่วม)  
 
3.6.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี ้ดอกเบีย้คงค้างจ านวน 

224.8 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการเม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ในฐานะผู้ค า้ประกนัร่วมได้ช าระหนีช้ัน้ต้น
แทนบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ให้กบัเจ้าหนีช้ัน้ต้น และเจ้าหนีช้ัน้ต้นดงักล่าวจะต้องได้รับช าระหนีช้ัน้ต้น
ตามสญัญา Senior Facilities Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครัง้คราว) ครบถ้วนแล้ว  

 
3.6.2 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ได้ช าระหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกันร่วมให้กับเจ้าหนีช้ัน้ต้นไปเป็นจ านวนเท่าไร ให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 มีสิทธิ

เรียกร้องตอ่บริษัทเทา่กบัจ านวนกึง่หนึง่ของภาระหนีท่ี้เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 ได้ช าระ  
 
3.6.3 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 และบริษัทในฐานะผู้ค า้ประกันร่วม ต่างก็ได้ช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีช้ัน้ต้นไปตามสัญญาค า้

ประกันร่วมดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีร้ะหว่างกันดงักล่าว ก่อนท่ีจะด าเนินการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับ
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 
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3.6.4 ภาระหนีเ้งินต้นคงเหลือหลงัจากการหกักลบลบหนี ้จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนี ้
เป็นทนุท่ี 0.05 บาทตอ่หุ้น โดยจะได้รับช าระภายใน 180 วนันบัแตว่นัท่ี เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ได้น าเอกสารหลกัฐานการช าระ
หนีม้าแสดงตอ่ผู้บริหารแผน 

 
3.6.5 ให้ผู้บริหารแผนเจรจากบัเจ้าหนีก้ลุ่มนีเ้พ่ือท าข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัเจ้าหนีก้ลุ่มนี ้ในการลดภาระหนีแ้ละหรือไม่ใช้

สิทธิเรียกร้องที่มีหรืออาจจะมีซึง่กนัและกนั เพ่ือลดภาระหนีล้งหรือไม่ต้องช าระหนีใ้ห้แก่กนัและกนั 
3.6.6 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรับ เบีย้ปรับเงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม 

คา่ใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนีไ้ว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่า
ได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่10 (เจ้าหนีภ้าระค ้าประกนัความเสียหายในอนาคต)  
 
3.7.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมี

เง่ือนไขและยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทได้เข้าค า้ประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความ
เสียหายท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 อาจได้รับหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลท่ี  3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับ
สิ่งแวดล้อมตามสญัญาซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้ เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 
10 จะได้รับช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการก็ต่อเม่ือได้มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้เจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนี ้ประกอบกบับุคคลท่ี 3 เช่น 
หน่วยงานของรัฐท่ีประเทศองักฤษ หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือ
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 ได้ช าระคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 
เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 จงึจะได้รับช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือน
แรกภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้(เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือน
แรกนีเ้ป็นเดือน 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นับถัดจากวันท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้น า

เอกสารหลักฐานอันเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่าชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผู้บริหาร
แผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไป แล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนี ้ กลุ่ม ท่ี 
10 จะได้รับดอกเบีย้ใหม่ จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อ 3.2.5 ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้
ใน อตัราร้อยละ 0.1 ตอ่ปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระ
ในเดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มีการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 
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ให้กบัเจ้าหนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มที ่10 จะมีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนีแ้ละได้ช าระค่าเสียหายตามสญัญาซือ้
กิจการและสัญญาท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลังจากท่ีมีค าสั่งถึง
ท่ีสดุให้ได้รับช าระหนี ้และเจ้าหนีไ้ด้น าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัตอ่ผู้บริหารแผนวา่ตนได้มีการช าระเงินคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนี ้
จะได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน  

3.7.6 เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก่้อนก าหนดทัง้จ านวนหรือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  10 ได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 (เจ้าหนีค้่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา) 

 
3.8.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือน
แรกภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้(เร่ิมนับเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือน
แรกนีเ้ป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีได้มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  11 จะได้รับดอกเบีย้

ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อ 3.2.5 ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.1 
ตอ่ปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.8.3 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแผน หากบริษัทฯ ได้มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 
ให้กบัเจ้าหนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 จะมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 ได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 แล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้จริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนีจ้ะได้รับ
ช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน  

 
3.8.5 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พกัทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

รวมถงึกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ านวน หรือได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน
แล้ว  
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3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่12 (เจ้าหนีค้่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามสญัญาว่าจ้างทีป่รึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการ

ผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็น
เดือนท่ี 1) แตท่ัง้นี ้บริษัทจะจ่ายช าระเงินให้กบัเจ้าหนีใ้นกลุ่มท่ี 12 รายใดก็ต่อเม่ือเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้มีค าสัง่ถึงท่ีสุด
ให้ได้รับช าระหนีแ้ล้ว  

 
3.9.2 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วย
แผนเป็นเดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 12 รายใด ยงัไม่มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้
ให้ผู้บริหารแผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  12 ดงักล่าวไว้ก่อน 
โดยจะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถงึท่ีสดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.9.3 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ล้านบาท รวมทัง้ภาระหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 21.3 ล้านบาท หนี ้

ดอกเบีย้ผิดนดั คา่ปรับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตาม
กฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนีไ้ว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่าได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผน
ฟืน้ฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน  

 
3.10  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่13 (เจ้าหนีผู้อ้อกหนงัสือค ้าประกนั) 
 
 เจ้าหนีก้ลุ่มนีเ้ป็นเจ้าหนีท่ี้ออกหนงัสือค า้ประกนัให้แก่บริษัทเพ่ือเป็นประกนัหนีข้องบริษัทโดยเจ้าหนีใ้นกลุ่มนีจ้ะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนนี ้เน่ืองจากเป็นเจ้าหนีท่ี้เกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ียงัไม่
ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้เจ้าหนีย้งัคงได้รับการจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสญัญาและข้อตกลงท่ีมีอยู่
เดมิ 

 
4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซ้ึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีภาระหนีค้งค้างอยู่กบั   บริษัทและเงินท่ี
บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีท้ัง้สองรายดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดท่ีจะน ามาช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีต้ามแผน
ฟืน้ฟกูิจการ ดงันัน้ ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ให้บริษัทท าการค้ากบั บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั  และ บริษัท 
สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี  ้

 
4.1 หากลกูหนีท้ัง้สองรายยงัคงท าการค้าขายอยู่กบับริษัท ให้บริษัททยอยลดยอดหนีก้ารค้าหมนุเวียนท่ีบริษัทฯ ให้แก่ลูกหนี ้

ทัง้สองรายโดยในการสั่งซือ้สินค้าจากบริษัท บริษัทจะส่งสินค้าใหม่มูลค่าไม่สูงกว่าร้อยละ 95  ของเงินท่ีช าระในงวด
นัน้ๆ และบริษัทจะต้องน าเงินคา่สินค้าดงักล่าวที่ได้รับทัง้หมดมาช าระหนีเ้ดมิ 

 
4.2 จากการด าเนินการตามข้อ 4.1  ลกูหนีท้ัง้สองรายจ าต้องช าระหนีเ้ดมิหรือค่าสินค้าท่ีสัง่ในแต่ละคราวทัง้หมดเป็นเงินสด

ล่วงหน้าก่อนวนัส่งสินค้า 
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4.3 บริษัทจะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนี ้ โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆระหว่างมูลค่าสินค้า
ใหม่กบัราคาสินค้าท่ีน าไปช าระหนีเ้ดมิ และหรือจ านวนเงินท่ีลกูหนีท้ัง้สองรายทยอยช าระหนี ้(กรณีไม่ได้ท าการซือ้ขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนีค้ิดค านวณตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.3 ดงักล่าว เม่ือรวมกันจะต้องไม่ต ่ากว่า 300 

ล้านบาทตอ่ปี และลกูหนีท้ัง้สองรายจะต้องช าระหนีค้งค้างทัง้หมด (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) แก่บริษัทให้เสร็จสิน้ภายใน 
7 ปีนับตัง้แต่ 2560 เป็นต้นไป โดยภายในสิน้ปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่)  รวมกัน      
ไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท และภายในสิน้ปี 2564 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกัน      
ไม่เกินกวา่ 1,760.0 ล้านบาท 

 
4.5 หากคราวใดลกูหนีไ้ม่ช าระเงินตามก าหนด เวลาดงักล่าวในข้อ 4.2  ต้องระงบัการส่งสินค้าให้แก่ลกูหนี ้
 
4.6 หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บหนีค้งค้างจากบริษัท บี .เอส. เมทลั จ ากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากดั ได้ตามท่ีก าหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนีไ้ด้มีหนังสือแจ้งถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษัทแล้ว 
ถือเป็นเหตผุิดนดัตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟืน้ฟู 

 
5.  ผลส าเร็จของแผน 

 
เม่ือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขึน้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี ้ ให้ถือวา่การฟืน้ฟกูิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว 

 
5.1  บริษัทได้ช าระหนีเ้งินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนีท้กุรายตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของภาระหนี ้

เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามแผน และ 
5.2  บริษัทได้รับเงินลงทนุใหม่จากผู้ ร่วมลงทนุมาช าระหนี ้เป็นผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามแผนฟืน้ฟกูิจการ และท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 
 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนท าให้ทนุจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือ
วนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ย่ืนค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุโดย
การลดจ านวนหุ้นของบริษัท และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลด
หุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท 
เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
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เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ เป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียน10,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิ่มทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้
จาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
 
ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหนีท่ี้ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือแปลงหนีเ้ป็นทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
กระบวนการตามกฎหมายซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ 
 
การขอรับช าระหน้ีของเจ้าหน้ี 
 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561  มีค าขอรับช าระหนีท่ี้อยู่ระหว่างรอค าสัง่โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อีก 2 ราย โดยยอดหนีจ้ านวน 
3,113.8 ล้านบาท  ทัง้นีบ้ริษัทยงัไม่ได้บนัทกึหนีส้ินจากเจ้าหนีท้ัง้สองราย (เจ้าหนีใ้นกลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 12)  
 
รายละเอียดความคืบหน้าของการรับช าระหนีข้องเจ้าหนีท่ี้ยงัไม่มีค าสัง่เป็นท่ีสิน้สดุ ณ วนัท่ีในรายงานฉบบันี ้มีดงันี ้
 
เจ้าหนีร้ายหนึง่ในกลุ่ม 7 ได้ย่ืนอทุธรณ์การยกค าร้องของศาลล้มละลายต่อศาลคดีช านญัพิเศษ โดยเป็นหนีท่ี้กรรมการบริษัทซึง่เป็น
เจ้าหนีเ้งินให้กู้ ยืมบริษัทจ านวน 641.3 ล้านบาท ท าหนงัสือสญัญาซือ้ขายและโอนสิทธิเรียกร้องหนีด้งักล่าวให้กบัเจ้าหนี  ้2 ราย โดย
เจ้าหนีร้ายหนึ่งมีจ านวน 413.7 ล้านบาท และเจ้าหนีด้งักล่าวขอหกักลบลบหนีก้ับลูกหนีข้องบริษัทซึ่งหลังจากหกักลบแล้ว ท าให้
บริษัทต้องบนัทกึยอดเจ้าหนีท่ี้ต้องจ่ายคืนเจ้าหนีร้ายนี ้จ านวน 4.3 ล้านบาท 
 
เจ้าหนีร้ายหนึ่งในกลุ่มท่ี 10 อยู่ระหว่างการรอค าสั่งโดยเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นเทียบเท่าสกุลเงินบาทจ านวน 
1,185.1 ล้านบาท ซึง่บริษัทยงัไม่ได้บนัทกึเป็นหนีส้ิน เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นหนีท่ี้มีเง่ือนไขขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ในอนาคต
ซึง่ยงัมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทจะสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระ
ผกูพนั   
 
เจ้าหนีร้ายหนึ่งในกลุ่มท่ี 12 อยู่ระหว่างการรอค าสัง่โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นและดอกเบีย้สกุลเงินบาทจ านวน 
1,907.7 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่บริษัทยังไม่ได้บนัทกึหนีสิ้น เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาว่ายงัมีความไม่แน่นอน
และไม่มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทจะสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหนีด้งักล่าว 
 
ปี 2560 บริษัทได้ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟืน้ฟูจ านวน 1,538.4 ล้านบาท และจากกระแสเงินสด
ส่วนเกินจ านวน 279.5 ล้านบาท รวมช าระเงินต้นตามแผนทัง้สิน้ 1,817.9 ล้านบาท และดอกเบีย้รวม 94.3 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,912.2 ล้านบาท 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคล่ือนไหวของทนุเรือนหุ้นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้ 
 
 มลูคา่หุ้น

ตอ่หุ้น 

 2560 2559 
 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

 (บาท) (พนัหุน้)  (พนับาท) (พนัหุน้)  (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1 50,263,663 50,263,663 50,263,663 50,263,663 
- ลดทนุ - ครัง้ที่ 1 1 (18,097,401) (18,097,401) - - 
- ลดทนุ - ครัง้ที่ 2 1 (31,053,243) (31,053,243) - - 
- เพิ่มทนุ 1 10,000,000 10,000,000 - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1 11,113,019 11,113,019 50,263,663 50,263,663 
      
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  32,166,262 32,166,262 32,166,262 32,166,262 
- ลดทนุ ครัง้ที่ 2 1 (31,053,243) (31,053,243) - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1 1,113,019 1,113,019 32,166,262 32,166,262 

 
การลดทนุจดทะเบียนทีย่งัไม่จดัสรร 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  เป็นหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2560  
 
การลดทนุหุน้สามญั 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ย่ืนค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุโดย
การลดจ านวนหุ้นของบริษัท และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลด
หุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท 
เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
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การเพ่ิมทนุหุน้สามญั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ เป็นการเพิ่มทนุจดทะเบียน 10,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิ่มทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้
จาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
 
ทัง้นีก้ารลดทนุและการเพิ่มทนุข้างต้นเป็นการปฏิบตัติามระบไุว้ในแผนฟืน้ฟกูิจการ 
 
รายการบัญชีท่ีมีผลกระทบจากการลดทุน 
 

 การเคล่ือนไหวในทนุ และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

22 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างล่าง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญันี ้
ผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกัน  ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคัญ  
อย่างน้อยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดงันี ้  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการทา่เรือน า้ลกึ 

 
ข้อมลูผลการด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่ง
น าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเช่ือว่าการใช้
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนัน้เป็นข้อมลูท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับ
กิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงานท่ี 1  มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี 2 และ 3  มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี

สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า  สินทรัพย์ตามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของสินทรัพย์ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย : พนับาท 
 2560 2559 
รายได้   
ไทย 25,286,629 19,786,704 
ตา่งประเทศ 44,945 37,455 
รวม 25,331,574 19,824,159 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลกูค้า 3 รายจากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 10,319 ล้านบาท (2559: 2 ราย จ านวน 6,368 ล้านบาท)  
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23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า     (515,461) (259,240) (523,091) (237,544) 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 20,421,843 13,933,384 20,645,898 14,083,206 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 835,814 722,914 625,754 613,226 
คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและพลงังานไฟฟ้า 597,271 591,598 592,614 585,168 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 502,705 490,260 401,219 394,502 
คา่ซอ่มบ ารุง 240,036 188,245 240,506 184,869 
คา่ขนส่ง 380,449 335,829 380,449 335,829 
กลบัรายการขาดทนุจากมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลง  (74,163) (336,749) (74,067) (336,749) 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 150,787 160,473 127,671 151,435 
คา่ใช้จ่ายขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญา                     

เช่าด าเนินงาน 28,034 23,794 25,486 23,794 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 8,032 2,677,309 8,032 2,677,309 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 6,400 4,329 6,400 3,933 
คา่เบีย้ปรับ 12,414 16,297 12,414 16,297 
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24 ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
 
การด าเนินการของกลุ่มบริษัทและบริษัทท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ท่วมใหญ่
ทางภาคใต้ของไทย โดยน า้ได้เข้าท่วมโรงงานในระหว่างวนัท่ี  9 - 13 มกราคม 2560 ส่งผลให้การผลิตท่ีโรงงานดงักล่าวต้อง
หยุดชะงกัลงชัว่คราว บริษัทได้เร่ิมด าเนินการผลิตเป็นปกติในวนัท่ี 23 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายและเงิน
ชดเชยจากการประกนัภยัอนัเน่ืองมาจากความเสียหายจากอทุกภยั ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกนัภยั 364,888 - 246,362 - 
รายได้จากการขายเศษซาก 102 - - - 
รวมรายได้ท่ีได้รับรู้ 364,990 - 246,362 - 
     
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ  25,914 - 20,902 - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 67,089 - 38,150 - 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนซึง่เกิดเน่ืองจากอทุกภยั 129,435 - 99,216 - 
รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับอุทกภัย 222,438 - 158,268 - 
     
ก าไรสุทธิอันเน่ืองมาจากอุทกภัยท่ีรับรู้  142,551 - 88,094 - 
     

คา่ชดเชยได้รับจากบริษัทประกนัภยั 364,888 - 246,362 - 
รับเงินคา่สินไหมระหวา่งปี 364,888 - 246,362 - 
เงนิชดเชยค้างรับ - - - - 
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25  ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรับปีปัจจุบนั  - 13,924 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว    21,212 (12,856) 31,859 (27,840) 
รวม 21,212 1,068 31,859 (27,840) 

 
 
ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน     

ก่อนภาษีเงินได้ 331 56,226 - 29,680 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ - (6,165) - (2,744) 
สุทธิจากภาษีเงินได้ 331 50,061 - 26,936 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560 2559 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  4,538,886  (2,833,413) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 907,777 20 (566,683) 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี    (74,268)  (45,171) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  8,082  14,096 
ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้    

รอการตดับญัชี  -  
 

106,057 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้ท่ีไม่ได้บนัทกึระหวา่งปี  27,851  480,665 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทกึต ่าไป  -  12,104 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (848,230)  - 
รวม - 21,212 - 1,068 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  4,443,865  (3,056,665) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 888,773 20 (611,333) 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี    (61,813)  (3,060) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  3,403  4,616 
ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้    

รอการตดับญัชี  -  
 

106,057 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้ท่ีไม่ได้บนัทกึระหวา่งปี  31,859  475,880 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (830,363)  - 
รวม - 31,859 - (27,840) 
 
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขึน้อยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสดุของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย   ถ่วงน า้หนกัท่ีคาดไว้
ส าหรับงวดท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี  ้
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 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด ซึ่งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับการบันทึก 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีก าไรสทุธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถน ามาใช้ได้ 
 ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของธุรกรรมดงักล่าวได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
 ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะน ามาสุทธิกบัก าไรของบริษัทย่อยแห่งอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทใน

การค านวณภาษีเงินได้ 
 
26 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหวา่งงวดโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  

ปี 2559 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ถูกค านวณขึน้ใหม่ด้วยหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักจากการลดทุนหุ้นสามัญ โดยถือ
เสมือนวา่มีลดทนุหุ้นสามญัเกิดขึน้ตัง้แตว่นัเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน  
 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงการค านวณดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท (พนับาท) 4,534,665 (2,869,108) 4,475,724 (3,028,826) 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 
(ขัน้พืน้ฐาน) (พนัหุ้น) 1,113,018 1,113,018 1,113,018 1,113,018 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.07 (2.58)  4.02 (2.72) 
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27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุอนมุัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน า้มนั (2) บริการขน
ถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดนิทะเล (3) บริการเรือก าลงัสงู (4) ผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกล 
การซอ่มแซมและปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส าหรับงานอตุสาหกรรม 

 
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
 
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุบิและวสัดท่ีุจ าเป็นท่ีน าเข้ามา 
 
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด

ร้อนเคลือบน า้มนัรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
(วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100  

ของเงินลงทนุ  ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี  นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้      
(14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทัง้นี ้จะปรับเปล่ียนตาม
จ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตั ิ

 
(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิตบิคุคลที่ได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทัง้นี ้จะปรับเปล่ียนตามจ านวน
เงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

 
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ ภาษีเงินได้
นิตบิคุคลที่ได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 167 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามท่ีระบุไว้ในบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 
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รายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2560 2559 
 
 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการตา่งประเทศ - 44,945 44,945 - 37,455 37,455 
ขายและบริการในประเทศ 2,084 25,715,239 25,717,323 1,227 20,043,812 20,045,039 
ตดัรายการระหว่างกนั - (430,694) (430,694) - (258,335) (258,335) 
รวมรายได้ 2,084 25,329,490 25,331,574 1,227 19,822,932 19,824,159 
       
      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 
 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้รับ
การส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการตา่งประเทศ - 30,837 30,837 - 30,587 30,587 
ขายและบริการในประเทศ - 24,945,015 24,945,015 - 19,423,860 19,423,860 
รวมรายได้ - 24,975,852 24,975,852 - 19,454,447 19,454,447 
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28 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสาร
อนพุนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุของระดบัความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทนุของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการ
ควบคมุความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ละความเช่ือมั่นของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่กลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยังก ากับ
ดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั  
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  
 
ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่ส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มี
อตัราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15 และ 18) กลุ่มบริษัท
ได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุันธ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เพ่ือใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมเป็นการเฉพาะ 
 
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัรา
ใหม่มีดงันี ้
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2560  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  
    -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
1.00 

 
25,807 

  
- 

  
- 

  
25,807 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั MOR, MLR 72,000  -  -  72,000 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  -  -  266,942 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 15,936  -  -  15,936 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ 0.39-6.69 -  -  -  - 
ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั 1.00 498,485  

 
- 

  
- 

 
498,485 

ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  
    -ท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
1.00 

 
- 

  
118,635 

  
1,411,610 

  
1,530,245 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 -  17,740  -  17,740 
ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั MLR 

 
- 

  
2,266,871 

  
23,210,039 

  
25,476,910 

รวม  1,650,847  6,717,090  43,627,640  51,995,577 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2559  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  
   - ท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
1.00-7.50 

 
23,470 

  
- 

  
- 

  
23,470 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั MOR 112,362  -  -  112,362 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-28.00 241,942  -  -  241,942 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 48,705  -  -  48,705 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ 0.39-6.69 1,000  -  -  1,000 
ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั LIBOR+4.50 455,667  

 
- 

  
- 

 
455,667 

ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  
   - ท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
1.00-7.50 

 
- 

  
114,722 

  
1,453,382 

  
1,568,104 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  5,401,740  8,488,449 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-28.00 -  1,183,358  14,927,620  16,110,978 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 -  37,111  -  37,111 
ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั LIBOR+4.50 

 
- 

  
2,191,899 

  
26,297,730 

  
28,489,629 

รวม  1,654,823  6,613,799  48,080,472  56,349,094 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี   
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2560 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  

-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 25,807  
 

- 
  

- 
 

25,807 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  -  -  266,942 

ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั MLR 498,485  

 
- 

  
- 

 
498,485 

ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  

-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 
 

- 
  

118,635 
  

1,411,610 
  

1,530,245 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569 

ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั MLR 

 
- 

  
2,266,871 

  
23,210,039 

  
25,476,910 

รวม  1,562,911  6,699,350  43,627,640  51,889,901 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี   
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

ปี 2559 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  

-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-7.50 23,470  
 
- 

  
- 

 
23,470 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-28.00 241,942  -  -  241,942 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ 4.76-6.69 840  -  -  840 
ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั LIBOR+4.50 455,667  

 
- 

  
- 

 
455,667 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี   
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 
 
ไม่หมุนเวียน 

        

เจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ  
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-7.50 

 
- 

  
114,722 

  
1,453,382 

  
1,568,104 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ท่ีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709   5,401,740  8,488,449 
-ท่ีไม่มีหลกัประกนั 1.00-2.80 -  1,183,358  14,927,620  16,110,978 

ประมาณการหนีส้ินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้ค า้ประกนั LIBOR+4.50 

 
- 

  
2,191,899 

  
26,297,730 

  
28,489,629 

รวม  1,493,596  6,576,688  48,080,472  56,150,756 
 
ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า ซึง่รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการซือ้และขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี ้
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 120,446  23  120,446  23 
ลกูหนีก้ารค้า 186  -  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (2,928,296)  (1,905,141)  (2,918,545)  (1,895,211) 
ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 
และอ่ืนๆ (25,515,525)  (28,384,212)  (25,515,525)  (28,384,212) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (1,386)  -  (1,386)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (28,324,575)  (30,289,330)  (28,315,010)  (30,279,400) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  (503,966)  (5,632)  (503,966)  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (28,828,541)  (30,283,698)  (28,818,976)  (30,279,400) 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
เงนิปอนด์สเตอร์ลิง        
ลกูหนีก้ารค้า 449  -  449  - 
หนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  (46,237)  -  (46,237) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (7,312)  (3,121)  (7,312)  (3,121) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (6,863)  (49,358)  (6,863)  (49,358) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (6,863)  (49,358)  (6,863)  (49,358) 

        
เงนิยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 280,949  -  280,949  - 
ลกูหนีก้ารค้า 1,433  449  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (7,081)  (113,001)  (7,081)  (113,001) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (4,727)  (5,721)  (4,727)  (5,721) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (270,574)  (118,273)  (269,141)  (118,722) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (270,574)  (118,273)  (269,141)  (118,722) 

  
เงนิเยนญ่ีปุ่น  
เจ้าหนีก้ารค้า (310)  (328)  (282)  (299) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (310)  (328)  (282)  (299) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (310)  (328)  (282)  (299) 

        
เงนิเหรียญออสเตรเลีย        
ลกูหนีก้ารค้า -  600  -  - 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง -  600  -  - 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ -  600  -  - 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดให้มีการก าหนดมลูค่ายุติธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน   มลูค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ีทัง้
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี ้ ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมตฐิานในการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ๆ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืนๆ เป็นมลูคา่ท่ีใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนและตราสารหนีท่ี้ถือไว้เพ่ือค้า ท่ีจะถือไว้จนครบก าหนด และเผ่ือขาย 
พิจารณาโดยอ้างอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านัน้สามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ และวนัสิน้สุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท าสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลตา่งระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา กบัราคาล่วงหน้าของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใช้กบัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธุ์ ซึ่งพิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค านวณจาก
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึง่คิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน ใน
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กรณีของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากหนีสิ้นท่ีมีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรับหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคล้ายคลงึกนั 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินพร้อมทัง้มูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงันี ้
 
   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 
ตามบญัชี  

มลูคา่ยตุธิรรม
ระดบั 2 

 มลูคา่ 
ตามบญัชี 

ปี 2560        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน 503,966  508,108  503,966  508,108 
รวม 503,966  508,108  503,966  508,108 

        
ปี 2559        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน 5,551  5,632  -  - 
รวม 5,551  5,632  -  - 
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29 ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาทีย่งัไม่ไดร้ับรู้     
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 76 7 75 7 
รวม 76 7 75 7 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 28.8  ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.1 ล้านยูโร 
(2559 : จ านวน  4.5 ล้านบาท จ านวน 0.06 ล้านยูโร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 27.6 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและจ านวน 1.1 ล้านยูโร (2559 : 
จ านวน 4.5 ล้านบาท จ านวน 0.06 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
    ท่ียกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึง่ปี 9 8 8 5 
ระยะเวลามากกว่าหนึง่ปีถงึห้าปี 9 1 8 1 
รวม 18 9 16 6 

     
ภาระผูกพันอ่ืนๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 3,247 1,493 3,247 1,493 
เลตเตอร์ออฟเครดติ 10 - - - 
สญัญาอ่ืนๆ 481 97 453 90 
รวม 3,738 1,590 3,700 1,583 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซือ้อะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสญัญาซ่อมบ ารุงเป็น
จ านวน 170 ล้านบาท จ านวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 3.7 ล้านยูโร และจ านวน 11.3 ล้านเยนญ่ีปุ่ น  (2559: จ านวน 84 ล้าน
บาท จ านวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 0.1 ล้านยูโร และจ านวน 0.1 ล้านเยนญี่ปุ่ น) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดอุุปกรณ์และสญัญาซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 
142 ล้านบาท จ านวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 3.7 ล้านยูโร และจ านวน 11.3 ล้านเยนญ่ีปุ่ น (2559: จ านวน 77 ล้านบาท 
จ านวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 6.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ านวน 0.1 ล้านยูโร) 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารได้ออกหนงัสือค า้ประกนั ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

     
การใช้ไฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกนัผลงาน 42 31 - - 
อ่ืนๆ 16 12 5 1 
รวม 165 150 109 105 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกตธิุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึง่ประกอบด้วย หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือค า้ประกนั  
 

 การจดัตัง้ท าเนียบทา่เทียบเรือและโรงพกัสินค้าให้ไว้แก่กรมศลุกากรจ านวน 11 ล้านบาท (2559: จ านวน 11 ล้านบาท)  
 การปฏิบตังิานตามสญัญาจ านวน 42 ล้านบาท  (2559: จ านวน 298 ล้านบาท จ านวน 0.02 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)  
 การใช้ไฟฟ้าจ านวน 107 ล้านบาท (2559: จ านวน 107 ล้านบาท)   
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ข้อพิพาทและคดีความ 
 
ก) ที่ดนิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อยท าการส่ง
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนหลายแปลง (มลูค่ารวม 
123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย)เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด าเนินการออกใบแทนหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้
ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลปกครองกลางมีค า
พิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงัได้ย่ืนค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก าหนดมาตรการ
หรือวธีิการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว  ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามในการจดัท างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทกึค่าเผ่ือการด้อยค่าของท่ีดินและสินทรัพย์
ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดนิดงักล่าวทัง้จ านวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามล าดบั 
 
วนัท่ี 1 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่อธิบดีกรมที่ดนิลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ีได้มีค าสัง่เพิกถอนและแก้ไข
รูปแผนท่ีและเนือ้ท่ีของหนงัสือรับรอง และให้เพิกถอนค าวนิิจฉยัอทุธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ได้ขอให้ศาลไต่
สวนค าร้องขอทเุลาค าบงัคบัตามค าสัง่ทางปกครองดงักล่าว ขณะนีค้ดีอยู่ระหวา่งศาลส่งค าให้การของผู้ถกูฟ้องให้แก่บริษัท และ
บริษัทย่อย นอกจากนัน้ศาลได้มีค าสัง่ให้รวมการพิจารณาคดีนี ้เข้ากับคดีซึง่บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดิน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวข้างต้นแล้ว 
 
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองแม่ร าพึง 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มีค าสัง่เป็นหนงัสือแจ้งแก่บริษัทและบริษัทย่อย ให้ออกจากท่ีดนิ และงดเว้นการกระท าใดๆในเขตท่ีดิน 
ซึง่อธิบดีกรมท่ีดนิได้มีค าสัง่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดนิตามหนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ได้ออกใบ
แทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  
 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสัง่นายอ าเภอบางสะพาน 
ท่ีมีค าสั่ง เ ม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม 2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง  จังหวั ด
ประจวบคีรีขนัธ์และงดเว้นการกระท าใดๆในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ทเุลาการบงัคบัคดีท่ีสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าคลองแม่ร าพงึ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
ต่อเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสัง่กลบัเป็นยกค าขอให้ทเุลาการบงัคบัคดีท่ีสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อย
ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ  อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้อง ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
ได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    
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ข) สินค้าระหว่างทาง 
 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค าร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้มีค าสัง่กกัเรือ
เอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. เน่ืองจากบริษัทมีสิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหลังจากเรือไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีในการส่งมอบเหล็กแท่งแบน
จ านวน 38,016.95 เมตริกตนั อนัเป็นการผิดสญัญารับขนของทางทะเล  แม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้ รับใบตราส่งและเป็นผู้ทรงใบตรา
ส่งมีสิทธิรับมอบเหล็กแท่งแบนดงักล่าว ซึง่ได้ขนมากบัเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี.  บริษัทประสงค์ให้เรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. 
เอวี. ส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัท ณ ทา่เรือประจวบ อ าเภอบางสะพาน ประเทศไทย ซึง่เป็นทา่เรือปลายทาง 
 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ศาลได้มีค าสั่งให้กักเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. โดยก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทวางเงินต่อศาล
จ านวน 10 ล้านบาท เพ่ือประกนัความเสียหายหรือความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการกกัเรือ ศาลอาจมีค าสัง่ปล่อยเรือ หากผู้ มี
ส่วนได้เสียวางเงินจ านวน 20 ล้านบาท เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนีต้่อบริษัท ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 เจ้าพนกังานบงัคบัคดี
และตวัแทนบริษัทได้ส่งหมายกกัเรือแก่นายเรือของเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิติส. เอวี. โดยเรือดงักล่าวถูกศาลมีค าสัง่ให้ กกัไว้และ
จอดทอดสมออยู่กลางทะเล ด้านหลงัเกาะสีชงั อ าเภอสีชงั จงัหวดัชลบรีุ  
 
เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2559 บริษัทได้ย่ืนฟ้องบริษัท เซาท์ เคป นาวิเกชั่น เอส.เอ. และบริษัท ยูนิบลัค์ ชิปปิง้ เอ็นเตอร์ไพร้ส  
เอส.เอ. ซึง่เป็นเจ้าของและผู้จดัการเรือเอ็ม.วี. พานอร์มิตสิ. เอวี. และในวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนฟ้องนายโซริน โลซิฟ    
โอโปรอิอ ู ซึง่เป็นนายเรือรวมถงึเจ้าหน้าท่ีและลูกเรือ เน่ืองจากไม่ส่งมอบเหล็กแท่งแบนให้กบับริษัททัง้ท่ีมีหน้าท่ีตามใบตราส่ง
และผิดสญัญารับขนของทางทะเล 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค าร้องขอให้ศาลมีค าสัง่คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีท่ีบริษัทฟ้องเจ้าของและ
ผู้จดัการเรือและศาลนดัไตส่วนค าร้องในวนัท่ี 11 เมษายน 2560  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 บริษัทและผู้ถูกฟ้องทัง้หมดสามารถเจรจาตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกนั โดยได้ท าสญัญา
ประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยผู้ถูกฟ้องตกลงส่งมอบสินค้าเหล็กพิพาทให้แก่บริษัทในทนัทีเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
บริษัทได้ด าเนินการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือ เรือเอ็ม.วี. พานอร์มิตสิ. เอวี. เสร็จสิน้  
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30       การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
น าเสนอในงบการเงินปี 2560 ดงันี ้

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินและจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 335,635,980 (335,635,980) - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 112,361,675 112,361,675 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 223,274,305 223,274,305 
  -  
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินและจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 231,265,164 (231,265,164) - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 231,265,164 231,265,164 
  -  

 
31 การอนุมัตงิบการเงนิ 

 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท ์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

สำานักงานโรงงาน : 
9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย 
ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403-5,
  0-3269-1412-5,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421




