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ผลประกอบการ

สําคัญ

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 2561 2560 2559

รายได้จากการขายและให้บริการ ล้านบาท 31,428  25,332  19,824 

รายได้รวม ล้านบาท 31,809 28,452 20,305

ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท 29,290  21,841  15,195 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท 2,139 3,491 4,629

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 194 4,535 (2,869)

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 25,909  25,538  24,228 

หนี้สินรวม ล้านบาท 64,208  64,474  67,667 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท  (38,299)  (38,936)  (43,439)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท  (38,862)  (39,554)  (44,089)

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ 0.63 17.90 (14.47)

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

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ 4.33 22.30 (0.99)

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า N.A. N.A. N.A.

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น* บาท 0.02 4.07 (2.58)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  บาท (3.50) (35.54) (1.37)

* คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29)    
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สารจาก

ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2561 

บริษัทและบริษัทย่อย

มีรายได้จากการขาย

และให้บริการรวม 

31,428 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 

จากปีก่อนหน้า
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นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการบรษิัท



เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนฟืน้ฟกูิจการของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบถึงการกำากับดูแล 
ให้การดำาเนินงานของบริษัท ความคืบหน้าในการดำาเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท 
ในปี 2561 ซึ่งบรรลุผลตามที่ได้กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

 1. ผลการดำาเนินงาน

  ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 31,428  
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 จากปีก่อนหน้า จากราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ของธรุกจิเหลก็แผน่รดีรอ้น
ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,441 
พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มี EBITDA 1,665 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 (หากไม่รวมกำาไร 
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากภาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 162 ล้านบาท  
จะมี Operating EBITDA เท่ากับ 1,503 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 จาก 3,347 ล้านบาท 
ในปี 2560) มีกำาไรสุทธิ 194 ล้านบาท ลดลงจาก 4,535 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96  
จากปีกอ่นหนา้ จากตน้ทุนขายและคา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ สว่นตา่งระหวา่ง
ราคาขายและตน้ทุนวัตถดุบิหลกัทีน่ำาเขา้มรีะดบัทีล่ดต่ำาลงตามสภาวะราคาเหล็กในประเทศ
และราคาเหล็กโลกของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

 2.  ความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ

  บริษัทสามารถชำาระหนี้เงินต้นได้มากกว่าที่กำาหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ทำาให้ 
ยอดหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการลดลงเร็วกว่าที่กำาหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผิดนัดตามแผนฟื้นฟู
กิจการ
  1)  การชำาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
   ในปี 2561 บริษัทชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
1,678 ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น 1,597 ล้านบาท และดอกเบี้ย 80 ล้านบาท และยังสามารถ
ชำาระหนี้ได้เร็วกว่าที่กำาหนด 1,398 ล้านบาท รวมชำาระหนี้ในปี 2561 ทั้งสิ้น 3,076 ล้านบาท 
นอกจากนี้ จากการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ครั้งที่ 1 ทำาให้ยอดหนี้ลดลง 500 ล้านบาท  
รวมการชำาระหนี้และแปลงหนี้เป็นทุนในปี 2561จำานวน 3,576 ล้านบาท
   นับตั้งแต่เริ่มดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในปี 2559 - 2561 บริษัทชำาระหนี ้
แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,312 ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น 3,136  
ล้านบาท และดอกเบี้ย 175 ล้านบาท และสามารถชำาระหนี้ได้เร็วกว่าที่กำาหนด 1,678  
ล้านบาท รวมชำาระหนี้ท้ังสิ้น 4,990 ล้านบาท และมีการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ทำาให้
ยอดหนี้ลดลง 500 ล้านบาท รวมการชำาระหนี้และแปลงหนี้เป็นทุนจำานวน 5,490 ล้านบาท
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่

การสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติของสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เท่านั้น 

แต่บริษัทได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน

เพื่อตอบสนองวาระการพัฒนา

ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ที่เป็น

การสร้างคุณค่าหรือผลกระทบในเชิงบวก

  2)  การดำาเนินการเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟู 
   กิจการ
   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน 
ชำาระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำานวนหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อนายทะเบียน 
บริษัทมหาชนจำากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เสร็จสิ้น ทำาให้มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
1,113,018,280 บาท เป็น 11,113,018,280 บาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจำานวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   
โดยเป็นการดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำาการแปลงหนี้ 
เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ และทำาให้ 
บริษัทมียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการลดลงเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น  
500 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้
   ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนนั้น คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นกำากับดูแล 
ในการดำาเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท 
ยงัคงไดร้บัการรบัรองเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง คณะทำางานดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยได้สื่อสารนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ อาทิ กลุ่มผู้ขายสินค้าและบริการ 
พนักงาน การเข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้าน 
การทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561 นอกจากนี้ ได้มี 
การสอบทานมาตรการควบคุมภายในในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อติดตามการนำามาตรการไปปฏิบัติอย่าง 
มีประสิทธิผล 
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 เช่นเดียวกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่การสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติของสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม เท่านั้น แต่บริษัทได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
เพื่อตอบสนองวาระการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน” ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เป็นการสร้าง
คุณค่าหรือผลกระทบในเชิงบวก บริษัทได้ดำาเนินโครงการเพื่อ
สังคมและชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา 
รายได ้และการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี รวมทัง้การสนบัสนนุเพิม่เตมิ 
ในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นจำานวน 44 โครงการ  
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 17,874 คน
 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยรางวัล Thailand Energy  
Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น  
รางวัล “EIA Monitoring Awards 2018” ยอดเยี่ยม ประเภท
อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรโครงการนำาร่องระบบการซื้อขาย 
ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย  
(T-VETS) ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการทบทวน 
แผนกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายจัดการด้วย  
3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) ขับเคลื่อนธุรกิจเดิม โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับทิศทางอนาคตของกลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเติบโต
อย่างยั่งยืน 2) สร้างธุรกิจใหม่ในขอบเขตของฐานธุรกิจ (Home 
Ground) และ 3) สร้างฐานธุรกิจของกลุ่มให้แข็งแกร่งโดยหน่วยงาน
สนับสนุนกลุ่ม 

 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัท ความคืบหน้าในการดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
รายงานประจำาปี และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านสารสนเทศ 
ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ 
ของบริษัทที่ http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์
ของบริษัท ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2238-3063-82 หรือทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com 
 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบัน 
การเงิน องค์กรกำากับดูแล ชุมชน คณะผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทตลอดมา ด้วยการสนับสนุน 
ทีด่นีี ้ลว้นมสีว่นสำาคญัใหก้ารดำาเนนิของเอสเอสไอบรรลผุลตามแผน 
ที่กำาหนด 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ผลิต

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และผู้ผลิต

เหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า 

ด้วยกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี 

และกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและ

เคลือบน้ํามันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็ก

ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง

บริษัทมีการร่วมลงทุนในโครงการเหล็กปลายนํ้าต่อเนื่องที่สําคัญ 

ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 

(“TCRSS”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกและรายใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย ด้วยกําลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อป ี

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ

สังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ มีกําลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี

โรงงานท้ังหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนชายฝั่งด้าน

ตะวันตกของอ่าวไทย ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทําเล

ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสําหรับการดําเนินธุรกิจเหล็กแบบ

ครบวงจร บริษัทมีการร่วมลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 

(“PPC”) ให ้บริการท ่าเรือพาณิชย ์ เอกชน ที่มีความลึกที่สุด

ในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้

ในปริมาณมาก นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถในงาน

วิศวกรรมบริการโดยลงทุนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เวสท์โคสท์ 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“WCE”) ให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดการ

งานซ่อมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบและผลิตเครื่องจักร

และชิ้นส่วนจักรกล งานขึ้นรูปและประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึง

การให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษทัมีพนกังานรวมทัง้สิน้ 2,645 คน 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัยงัคงยดึม่ันในนโยบายการรับคนในท้องถิน่เข้าทาํงาน 

โดย ณ สิ้นปี 2561 มีจํานวนพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่นคิดเป็น

ร้อยละ 69 ของจํานวนพนักงานท้ังหมด 2,326 คนที่ทํางานที่โรงงาน

ในบางสะพาน 

การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

นโยบายและภาพรวม

การประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจ

วิศวกรรม

ธุรกิจ

ทางทะเล

ธุรกิจ

เหล็ก

ดํ า เนินการโดย  WCE ซึ่ ง ในช ่ วง

เริ่มต ้นให ้บริการแก ่กิจการภายใน

กลุ่มบริษัทเป็นหลัก ปัจจุบันได้ขยาย

การให้บริการไปสู ่ลูกค้าในประเทศ

และต่างประเทศ ท้ังในกลุ่มอุตสาหกรรม

เหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ กลุ่ม

อุตสาหกรรมซีเมนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมผู้ผลิต

เครื่องจักรและเทคโนโลยี

บริ ษัทได ้ร ่ วมลงทุนใน PPC ซึ่ งมี

ท่าเทียบเรือให้บริการจํานวน 4 ท่า 

สามารถรอง รับเรือขนถ ่ายสินค ้ า

ที่มีระวางขับนํ้าสูงสุดถึง 100,000 DWT 

พร้อมกัน 2 ลํา โดยในปี 2555 ได้เริ่ม

เปิดให้บริการขนถ่ายเหล็กแท่งแบน

ด้วยเครนหน้าท่าขนาดน้ําหนกัยกสูงสุด 

100 ตัน จํานวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุน

การขนส่งและรองรับการขนถ่ายผลติภัณฑ์

เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

  

ธรุกจิเหล็กรดีร้อน ดาํเนนิการโดยบรษิทั 

สําหรับใช ้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส 

ท่อเหลก็ และก่อสร้าง และใช้เป็นวตัถดุบิ

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ธุรกิจเหล็กปลายน้ํา ประกอบด้วย 

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น ดําเนินการโดย 

TCRSS ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง

ของบริษทัเป็นวตัถดุิบในการผลิต ธรุกิจ

เหล็กแผ่นเคลือบ ดําเนินการโดย TCS 

และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิต

ร ายงานประจําป 2561
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 28 มีนาคม 2561

บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ชํ า ร ะ แ ล้ ว ใ น ส่ ว น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า น ว น 

10,000,000,000 บาทต่อนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทําให้บริษัท

มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ทุ น ชํ า ร ะ แ ล้ ว

จํานวน 11,113,018,280 บาท แบ่งออก

เปน็หุน้สามญัจาํนวน 11,113,018,280 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 19 กันยายน 2561

บริษัทเข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการ

นํ าร่ องระบบการซื้ อขายใบอนุญาต

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Trading Scheme หรือระบบ 

Thailand V-ETS) ประเภทอุตสาหกรรม

เหล็กและเหล็กกล้า จากพลเอก สุรศักดิ์ 

กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อ เชิดชู เกียรติผู้ ประกอบการและ

ภ า ค ส่ ว น ต่ า ง ๆ  ที่ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี

ในการบริหารจัดการและลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และ

ส่ ง เสริมการดํา เนินงานด้านการลด

ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ตลาดคาร์บอน

ภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยมี

การออกแบบระบบการตรวจวัด รายงาน 

และทวนสอบ (Measurement, Reporting, 

and Verification System หรือระบบ 

MRV) เพื่อใช้ทดสอบระบบที่ได้ออกแบบ

ไว้กับโรงงานนําร่อง  และยั งพัฒนา

แนวทางการบริหารจัดการ รวมท้ัง

กฎการดําเนินงานของระบบการซื้อขาย

ใ บ อ นุ ญ า ต ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย จัดโดย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง

และพัฒนาการท่ีสําคัญในป 2561 

ร ายงานประจําป 2561
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 21 ธันวาคม 2561

บริษัทรับรางวัลโครงการที่ปฏิบัติตาม

มาตรการในรายงานการวิ เคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจําปี 2561 

ยอดเยี่ยม “EIA Monitoring Awards 

2018” ประเภทอุตสาหกรรม จากพลเอก 

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงงานของบริษัท

ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ที่กําหนดไว้ ในรายงานการวิ เคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไก

การจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

ร ายงานประจําป 2561
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เสริมสรางรายได และสนับสนุน

ความมั่นคงอยางยั่งยืน

 ลดตนทุน และเพิ่มรายได  ลดตนทุน และเพิ่มรายได

ธุรกิจ

เหล็กปลายนํ้า

ธุรกิจ

ทางทะเล

ธุรกิจ

วิศวกรรม

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กปลายนํ้า

เสริมสรางรายได และสนับสนุน

ความมั่นคงอยางยั่งยืน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

 เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

    ประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน  

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 งานดานวิศวกรรมและซอมบํารุง  

 และออกแบบทางวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

 เหล็กแผนรีดเย็น

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี

 ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา   

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

 ทาเรือพาณิชยเอกชน 

ธุรกิจ

เหล็กรีดรอน

โครงสราง

กลุมเอสเอสไอ                                     

35
.19

 %

99
.9

9%

3.
7 %

51
 %
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ความสัมพันธ

กับกลุมธุรกิจ

ของผูถือหุนใหญ

 ตามที่บริษัทมีหน้าที่ดําเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการของบริษัท เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน ภายใต้แผนฟื้นฟู

กิจการ ข้อ 7.3 (3) บริษัทจะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนและเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทอีกจํานวนหนึ่งหมื่น

ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจํานวนหนึ่งหมื่นล้านหุ้น 

เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่  2 และหรือ

กลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 และบริษัทได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่ม

ต่างๆ ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดปรากฏใน

หัวข้อ 7.2 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มี

ความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หลักของบริษัทด้วยนั้น เป็น

ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินต่างๆ ได้ 

ตามผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ระยะยาว 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ

ของเครอืสหวริยิาซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้อืหุ้นใหญ่เดมิของบรษัิท เครอืสหวริยิา

ดําเนินธุรกิจประเภทผลิตและจําหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ มีรายละเอียด

รายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน โดยบริษัท

มีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม บริษัท

ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จําหน่ายสินค้าของบริษัทให้กับ

ลูกค้าท้ังท่ีเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ในมาตรฐานราคาทีไ่มแ่ตกตา่งกัน โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณการสัง่ซือ้และ

ความสมํ่าเสมอในการส่ังซื้อ และเนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกัน 

บริษัทจึงมีข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินให้ระบุ

รายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยถ้าเป็นการซื้อขาย

ระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายกําหนดราคาไว้ด้วย ตามรายละเอียด

ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil) 

ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เป็น

จํานวนมาก เช่น โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ การผลิตท่อเหล็ก 

การผลิตถังแก๊ส การผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ การผลิตเครื่องใช้

ไฟฟ้า การผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิต

เหล็กแผ่นรีดเย็น หม้อต้มไอนํ้าแรงดันสูง อุตสาหกรรมต่อเรือ และ

ศูนย์บริการเหล็ก (Service Center) เป็นต้น

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 • เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิม้วน ที่มขีนาดความกว้างระหว่าง 750 - 

1,565 มิลลิเมตร และความหนาระหว่าง 0.90 - 20.00 มิลลิเมตร 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับการใช้ใน

ประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese Standard, 

American Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ 

โดยบริษัทได้ดําเนินโครงการขยายกําลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วนเป็น 4 ล้านตันต่อปีเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กได้

บางสดุ 0.90 มลิลเิมตร ไปจนถงึหนาสดุ 20.00 มลิลเิมตร และปรบัปรงุ

คุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตลดลง ท้ังนี้ 

ในป ี2551 บริษทัเปน็หน่ึงในผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีดรอ้นชนิดมว้นไมก่ีร่าย

ของโลก ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้ถึง 

0.90 มลิลเิมตร ในเชงิพาณชิย ์และ ณ ปัจจบุนั บรษัิทประสบผลสาํเรจ็

ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดบางสุด 0.80 มิลลิเมตร 

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน 

หรอื “Clean Strip” ที่มขีนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 มลิลเิมตร 

และความหนาระหว่าง 1.20 - 7.00 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์

และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โครงการนี้เริ่มเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 

 นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือยกระดับคณุภาพของสินคา้ให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นําในตลาด

เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 

ออกสู่ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้

 1. เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade Products) 

เหมาะกับการนําไปใช้งานที่ต้องการคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนสูง 

เช่น การนาํไปใชง้านในอตุสาหกรรมการผลติเหล็กแผ่นรดีเย็น ชิ้นสว่น

รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

 2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products) 

ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท

โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือเหล็ก

แผ่นลาย เป็นต้น

 3. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated 

Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ท้ังในกระบวนการผลิตและการใช้งาน

ของลูกค้าปลายทาง 

การตลาดและการแขงขัน

 บริษัทมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้การบริหารงานขายเป็นไป

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เนน้ให้ความสาํคญัตัง้แตก่ารสัง่ซือ้วตัถดุบิ 

การพัฒนาคุณภาพในการผลติอย่างตอ่เนื่อง การรักษาส่วนแบ่งตลาด 

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการส่งมอบสินค้า

ให้ตรงตามกําหนด และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ
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กลยุทธทางการตลาด 

 

 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุม

กลุ่มลูกค้าทุกตลาด เพื่อทดแทนการนําเข้าและครองส่วนแบ่งตลาด

สงูสดุและรกัษาฐานลกูคา้โดยใชก้ลยทุธด์า้นราคาและบริการ รวมถึง

การขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน

คุณภาพสูง ตลอดจนการส่งออกเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออํานวย และ

บริษัทมีกําลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 

เช่น การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 

การผลติเครื่องใช้ไฟฟา้ การผลติเฟอร์นเิจอร์ทีม่เีหล็กเป็นส่วนประกอบ 

การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และ

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการเหล็ก (Service 

Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms) 

ลักษณะของลูกคา

 ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1 ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เหล็กแผ่น

รีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ้ามันและเหล็กชั้น

คุณภาพพิเศษต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทาง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม

ผู้ผลิตยานยนต์ ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงกันเป็นรายไตรมาส 

โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงาน

ผลิตถังแก๊ส ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ และลูกค้ากลุ่มโรงงาน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่ 

5 ราย โดยเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภาพผิวและการส่งมอบเป็นสําคัญ

และมีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งการซื้อขาย

จะมีการตกลงกันรายเดือน หรือการซื้อขายแบบล่วงหน้า โดยมี

การซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท 

 3. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 คือ ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อผ่าน

ตัวแทนการค้า ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้าง ลูกค้า

กลุม่ผูผ้ลติยานยนต์ ลกูคา้กลุม่ผูผ้ลติเหล็กแผน่ และลูกคา้กลุ่มผูผ้ลติ

เหล็กท่อ ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงเป็นรายไตรมาส รายเดือน 

หรือขายแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 4. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

โครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตท่อเหล็ก และลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น 

ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงเป็นรายเดือน หรือการขายแบบ Spot 

โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 5. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S5 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

โครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตท่อเหล็ก 

และลูกค้ากลุ่มขายเหล็กแผ่นลาย ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลง

เป็นรายเดือน โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 6. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้า และลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการซื้อขายจะมี

การตกลงเป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 7. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S7 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

โครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ประเภทที่ต้องการ

สินค้าสําเร็จรูป สามารถนําไปใช้งานได้ทันที ซึ่งการซื้อขายจะมี

การตกลงเป็นแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

 8. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S8 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ

สินค้าเหล็กสําเร็จรูป ในลักษณะโครงการพิเศษต่างๆ 

 9. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมเหล็ก

ขั้นปลายมีการซื้อขายแบบ Spot โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลดอลลาร์

สหรัฐ

นโยบายการขาย

 1. การขายแบบไตรมาส เป็นไปตามกลไกของ Seaborn Market 

เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการในการกําหนดปริมาณและราคา

รายไตรมาส ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1 ตลาดภายในประเทศ

กลุ่ม S3 และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6

 2. การขายแบบรายเดือน เป็นไปตามกลไกตลาดภายใน

ประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณและเทอมการชําระเงิน เพื่อรองรับ

ลูกค้าที่สามารถแจ้งแผนการซื้อได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 

ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 

ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4 และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S5

 3. การขายแบบ Spot เปน็ไปตามกลไกราคาตลาดภายในประเทศ 

และความเร่งด่วนในการส่งมอบสินค้า รองรับลูกค้าที่ต้องการซื้อโดย

ไม่มีการแจ้งแผนล่วงหน้า ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 ตลาด

ภายในประเทศกลุ่ม S4 และตลาดส่งออก 

 4. การขายแบบ Forward เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุน

ของวัตถุดิบ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเพื่อใช้ในงาน

โครงการ import for export ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2
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การขายผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมพิเศษ

 ในปี 2561 บริษัทมีปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จํานวน 732,460 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจาก

ปริมาณการจําหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้า Gold Partnership ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงิน

และวตัถดุบิคงคลงัของบรษิทัมทีศิทางทีด่ขีึน้สามารถรบัคาํส่ังซือ้ไดม้ากขึน้ แต่อยา่งไรก็ตามเมื่อเทยีบเปน็อัตราส่วนของผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่

พิเศษต่อปริมาณการขายรวมยังคงที่ที่ประมาณร้อยละ 51 

สัดส่วนปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อยอดขายรวม (ร้อยละ)

ประเภทผลิตภัณฑ 2557 2558 2559 2560 2561

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) 34 38 41 59 51

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products) 66 62 59 41 49

อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศไทย

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดดําเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนท้ังหมด 6 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

ผูประกอบการ กําลังการผลิตสูงสุด (ตันตอป) เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ

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

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

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

4.  บจก. ไพร์ม สตีล มิลล์ 840,000 2558 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

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

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

 ในปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรงประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 ในปีที่ผ่านมา โดยสินค้านําเข้า

มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 58 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 5 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ

ร้อยละ 23 ลดลงจากร้อยละ 24 ในปีที่ผ่านมา ท้ังนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 สินค้านําเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 57 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56 ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มีส่วนแบ่ง

ตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 21 
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การจัดหาผลิตภัณฑ 

การผลิต

 บริษัทมี โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จํานวน 

1 แห่ง และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิว

และเคลือบน้ํามัน 1 แห่ง ทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน 

ณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กําลังการผลิตและนโยบายการผลิต 

 

 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีกําลังการผลิตสูงสุด 

(Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพกําลังการผลิต

จริง (Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี 

  บริษัทมีนโยบายการผลิตตามคําส่ังซื้อของลูกค้า (Made to 

Order) รวมท้ังการผลิต เพื่อให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน 

(Made to Stock) ซึ่งจะเลือกผลิตสินค้า โดยพิจารณาความต้องการ

ของตลาดและความเหมาะสมทางด้านเทคนคิในการผลติ โดยกําหนด

แผนการผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และจัดให้มีการผลิตวันละ 

3 กะ กะละ 8 ช่ัวโมง โดยมีการหยุดซ่อมบํารุงประจําปี ปีละ 1 คร้ัง 

ครั้งละประมาณ 10 วัน

วัตถุดิบ 

 

 เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเป็นการนําเหล็กแท่งแบน 

(Slab) มาผ่านกระบวนการรีดแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตจึงมีเพียง Slab เท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย 

จึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศท้ังหมด

 Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งยาวทรงแบน มีพื้นที่หน้าตัดทึบ 

ได้จากกระบวนการถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron & Steel 

Making) เม่ือนําเข้าเคร่ืองหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซ่ึงมีความหนา

ตั้งแต่ 160 - 250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800 - 1,550 มิลลิเมตร 

ความยาว 4,300 - 10,800 มิลลิเมตร นํ้าหนัก 15.5 - 32.0 ตัน

 เหล็กแท่งแบนในตลาดโลกมีหลายชนิดตามประเภทของเหล็ก 

เช่น ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ 

Stainless และในแต่ละประเภทจะมีหลายชั้นคุณภาพ ในปัจจุบัน

บริษัทผลิตเหล็กประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพ

ของเหล็กแท่งแบนที่บริษัทจะนํามารีดน้ันจะขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็ก

แผ่นรีดร้อนที่ต้องการผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

แหลงท่ีมาและจํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 

 บรษิทันาํเข้าวตัถดุบิเหลก็แท่งแบน (Slab) จากตา่งประเทศทัง้หมด 

ซึง่ในปจัจบุนัมผีูผ้ลติเหลก็แทง่แบนกระจายอยูต่ามแหลง่ตา่งๆ ทัว่โลก 

เช่น จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เป็นต้น 

โดยในปี 2561 บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตจํานวน 10 ราย

ใน 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บราซิล ไต้หวัน เกาหลีใต้ 

เวียดนาม รัสเซีย และยูเครน โดยวิธีการซื้อจะเป็นรายเดือน ท้ังผ่าน

ตัวแทนจําหน่ายและซื้อตรงกับผู้ผลิต โดยบริษัทไม่มีข้อผูกพัน

ใดๆ ในการส่ังซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้งให้

ผู้จําหน่ายและผู้ผลิตวัตถุดิบทราบล่วงหน้าถึงปริมาณความต้องการ

ใช้วัตถุดิบเป็นรายปีหรือรายไตรมาส โดยการตกลงซื้อขายจะขึ้นอยู่

กับราคาในแต่ละช่วง ซึ่งการแจ้งปริมาณความต้องการใช้ล่วงหน้า

ทําให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบได้
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สายผลิตภัณฑ / 

กลุมธุรกิจ

ดําเนินการโดย รอยละ

การถือหุน

ของบริษัท

2561 2560 2559

(ปรับปรุงใหม)

รายได

2)

 

(ลานบาท)

รอยละ รายได

2)

 

(ลานบาท)

รอยละ รายได

2)

 

(ลานบาท)

รอยละ

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี - 30,842 95.37 24,9761) 86.27 19,4541) 94.48

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 99.99 699 2.16 548 1.89 346 1.68

ธุรกิจท่าเรือ บจก. ท่าเรือประจวบ 51.00 280 0.86 238 0.82 282 1.37

รายได้อื่นๆ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

บจก. ท่าเรือประจวบ

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

511

3

3

1.50

0.01

0.01

3,129

5

56

10.81

0.02

0.19

501

3

6

2.43

0.01

0.03

32,338 100.00 28,952 100.00 20,592 100.00

1)  รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํานวน 2,126 ล้านบาท 2,251 ล้านบาท และ 723 ล้านบาท ในปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ตามลําดับ

2)  ตัวเลขรายได้ทั้งหมดมาจากงบการเงินรวม

โครงสราง

รายได
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ภาวะอุตสาหกรรม

และการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกป 2561 

 สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงาน

ตัวเลขประมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) 

ในปี 2561 อยู่ที่ 1,790 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.51 จากปี 2560 

ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 51.87 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบท้ังหมด โดยประเทศจีน

มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 928 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 

จากปี 2560 

 ด้านราคาเหล็กในปี 2561 นั้น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

FOB China ปรับราคาหดตัวลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 565 - 612 

เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2561 มาอยู่ที่ระดับ 570 - 595, 

565 - 590 และ 475 - 565 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2561 

ไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 4/2561 ตามลําดับ เช่นเดียวกับราคา

วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน CFR East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้น

อยา่งตอ่เนือ่งจาก 522 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมาส 1/2561 มาอยู่

ที่ระดับ 548.83, 538.71 ในไตรมาส 2/2561 และไตรมาส 3/2561 

ตามลําดับ จากน้ันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 493.96 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ในไตรมาส 4/2561 ราคาสินแร่เหล็ก CFR China ปรับตัวลดลง

จากระดับ 63.12 - 79.39 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2561 

มาอยู่ที่ระดับ 62.02 - 69.49, 63.14 - 69.82 และ 64.25 - 77.72 

เหรยีญสหรัฐตอ่ตนั ในไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 

4/2561 ตามลําดับ 

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศป 2561

 อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2561 มี Apparent Steel 

Supply อยู่ที่ 17.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 2560 

(ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) 

และเม่ือพิจารณาในรายผลิตภณัฑ ์พบวา่ การบริโภคเหลก็ผลิตภณัฑ์

เหล็กทรงยาวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.2 และการบริโภคเหลก็ทรงแบนเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 6.1 

 ในปี 2561 ปรมิาณการผลติเหล็กในประเทศประมาณ 7.1 ล้านตนั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

020



รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป 2561

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

และมีประสบการณ์ ได้แก่ 

 1.  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์      ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 2.  นายเพิ่มพูน  ไกรฤกษ์         กรรมการตรวจสอบ   

 3.  นายญาณศักดิ์  มโนมัยพิบูลย์   กรรมการตรวจสอบ        

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละสองคร้ัง 

 สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 • สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ซึ่งมิได้ผ่านการสอบทาน

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับทราบประเด็นพิจารณาจากที่ผู้บริหารสายการเงินและบัญชีนําเสนอ รวมทั้งมีการติดตามผลกระทบ

และการเตรียมความพร้อมของบริษัทสําหรับการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 

พร้อมนําประเด็นที่สําคัญเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 • สอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2561 และประจําปี 2561 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 

เพื่อสอบถามและรับฟังคําชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมท้ังการรายงานของผู้สอบบัญชี 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

 • ผู้สอบบัญชีได้รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

ดังกล่าว เพราะไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้ เนื่องจากการถูกจํากัด

ขอบเขตการตรวจสอบโดยสถานการณ์ ในเรื่อง 1) หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนและยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ได้แก่ 

เรื่องบริษัท SSI UK ที่บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ภายใต้สัญญาคํ้าประกันเงินกู้ยืมซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการชําระบัญชี และเรื่องเจ้าหนี้ 1 ราย 

ที่บริษัทมีการโต้แย้งในมูลหนี้ซึ่งยังไม่มีคําส่ังถึงที่สุด ทําให้บริษัทยังไม่สามารถคํานวณหามูลค่าหนี้สินที่ต้องจ่ายในอนาคตของหนี้สิน 

เพื่อบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีได้ และ 2) ลูกหนี้การค้าที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 2 ราย บริษัทมิได้พิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากปี 2559 เนื่องจากฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเห็นว่า คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ทั้ง 2 รายดังกล่าว

ได้ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการผ่อนชําระหนี้ค่าสินค้าทั้งจํานวน ทําให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี

ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําปี 2561 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป เป็นที่เชื่อถือได้ การรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของ

 สํานักตรวจสอบภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบ

 ภายใน

 • ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท สําหรับปี 2561 - 2563 และแผนการตรวจสอบประจําปี 2561 ของสํานักตรวจสอบภายใน

กลุ่ม รวมท้ังรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในกลุ่ม 

 • ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับปี 2561 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมท้ังรับทราบ

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย สําหรับปี 2561 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ความเหน็ : คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และเหน็วา่หวัหนา้

สํานักตรวจสอบภายในกลุ่มมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 

 กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว

 • รายงานจากสํานักกฎหมายกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท รวมท้ังติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

 •  รายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับรายงาน

จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเส่ียงที่สําคัญของบริษัท

 • ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 

และผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนมาตรการป้องกัน เป็นรายปี

 • รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นรายปี 

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

 • พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายจุมพฏ 

ไพรรัตนากร หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ม่ังจิตร แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท ประจําปี 2562 ซึ่งเป็นสํานักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับปี 2560 - 2561 รวมท้ังเสนอแนะค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับ

ปี 2562

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําสั่ง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

 ตามกฎหมายดังกล่าว

 • รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน

 • รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  

 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กําหนด 

7. พิจารณาในเร่ืองสําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท  

 • พิจารณาให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ที่ค้างชําระเกินกําหนดจากลูกหนี้ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด 

โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ทําจดหมายทวงถามให้ชําระหนี้กับลูกหนี้ดังกล่าวจํานวน 3 คร้ังให้ชําระหนี้และดอกเบี้ย

8. อ่ืนๆ 

 • รับทราบมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Securities)

 • เห็นชอบในการยื่นต่ออายุใบรับรอง (Recertifi cation) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee: CAC) และให้ว่าจ้างสํานักงานสอบบัญชี KPMG เป็นผู้สอบทาน

แบบประเมินตนเองฯ

 • ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 4)

 • ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

 • ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 • สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ในรายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

 • รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กําหนด 

ด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

นายสมชาย สกุลสุรรัตน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2562
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 1. “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 

2550 เพือ่ทาํหนา้ทีช่ว่ยคณะกรรมการบรษิทัในการกาํกบัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประกอบดว้ย

กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2559 มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 จนถึง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1 นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. 2.1  “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” ทําหน้าท่ีกํากับดูแลงานด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทานรายงานการบริหาร

ความเส่ียงเพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญ และให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมสําหรับการจัดการความเส่ียงรวมถึงนําเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง

ปญัหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงให้แกค่ณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือชว่ยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการในการกํากบัดแูล

การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทําการพิจารณาทบทวนและให้คําปรึกษาแนะนําฝ่ายจัดการ 

ประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็น

รายไตรมาส ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 2561 รวมท้ังหมด 4 คร้ัง เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทมีการดําเนินการบริหารความเส่ียง

ตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต

  2.2  นอกจากความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทแล้ว จากการที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงยังไดพิ้จารณาความเส่ียงของบริษทั ในการดําเนินการตามแผนฟืน้ฟกิูจการ (Rehabilitation Plan) รวมถึงมาตรการดําเนินการ

ของบริษัทเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการฟ้ืนฟูกิจการตามที่ตั้งไว้ได้

  2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“WCE”) บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ จํากดั (“PPC”) และความคืบหน้าในการชําระบัญชีของบริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั (“SSI UK”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

และอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นการร่วมค้าด้วย

  2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ประจําปี 2561 ตามที่บริษัทได้เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  2.5  ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ รวมถึงนําเสนอรายงานระบบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานและมีความเหน็ตอ่ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท พิจารณารายงาน

ปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 และพิจารณาการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2561 ตาม “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” และ “แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.ทองฉัตร หงศลดารมภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562

รายงานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

ป 2561

ร ายงานประจําป 2561
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 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง 

(“ศาล”) ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ

และต้ังบริษัทเป็นผู้ทําแผน จนกระท่ัง “ศาล” มีมติเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู

กิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยในแผนฟื้นฟู

กิจการได้ระบุให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน ท้ังนี้ ในปี 2561 บริษัท

ในฐานะผูบ้รหิารแผน  ยงัสามารถดาํเนนิธรุกจิหลกัไดโ้ดยปกตภิายใต้

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตระหนักถึง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท 

ในฐานะผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการ ในการกาํกับดแูลงานดา้นการบรหิาร

ความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ และ

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ สอบทานระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ โดยตลอดปี 

2561 ทีผ่า่นมา บรษิทัไดด้าํเนนิการการทบทวนและประเมนิปัจจยัเสีย่ง

พรอ้มกบักาํหนดมาตรการควบคมุเพือ่ลดความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

ความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญในปี 2561 

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงดานการตลาด

 • ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา 

  ปริมาณและสวนตางราคาขายและราคาวัตถุดิบ

  ของบริษัท

  ความผันผวนของราคา ปริมาณและส่วนต่างราคาขาย

และราคาวัตถุดิบของบริษัท เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและอาจทําให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ภาวการณ์แขง่ขนัในอุตสาหรรม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกดิขึ้น

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลกระทบต่อราคาและ

ความต้องการบริโภควัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้าเหล็กแผ่น

รีดร้อนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  ในปี 2561 สถานการณ์ตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึง

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เป็นผลเชิงบวกกับภาคอุตสาหกรรม

พื้นฐาน ส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 

นอกจากนี้ มีการนําเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศ รวมท้ังมีการทุ่ม

ตลาดสินค้าเหล็กบางประเภทที่ยังไม่มีมาตรการป้องกัน ด้านราคา

เหล็กแผ่นรีดร้อนมีการแข่งขันที่สูงทําให้ราคาปรับตัวลดลง ในขณะที่

ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ 

  จากปัจจัยเสี่ยงความผันผวนด้านราคาและปริมาณและ

ส่วนต่างราคาขายและราคาวัตถุดิบของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัท

ได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้ 1) บริหารการจัดซื้อ

วัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคาที่จะทําให้บริษัทมีส่วนต่าง

ระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตามที่ต้องการและในจํานวน

ที่คาดว่าจะขายได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 

รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 2) มีการจัดทํา Gold Partnership 

Program เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดซบเซาและมีการใช้

นโยบายการขายตามความเหมาะสมในแตล่ะลกูคา้เพือ่รกัษาสว่นตา่ง

ราคาขายและราคาวตัถุดบิเป็นไปตามที่วางไว ้3) ตดิตามสถานการณ์

ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์และ

พิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อและการนําเข้า

วตัถดุบิเหลก็แทง่แบนจากตา่งประเทศ  ตลอดจนแสวงหาแหลง่นาํเขา้

วัตถุดิบให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาตํ่า 

ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถส่งมอบได้ในระยะ

เวลาอันส้ัน 4) ดําเนินการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขาย 

และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น 5) ติดตามสถานการณ์

การทุ่มตลาดของสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ การนําเข้าอย่าง

ไม่เป็นธรรม รวมท้ังมีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว และ 

6) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สําหรับ

การใช้งานแบบเฉพาะของลูกค้าผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้งาน

ก่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

ปจจัย

ความเส่ียง 
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2. ความเสี่ยงดานการเงิน 

 • ความเส่ียงดานสภาพคลอง

  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกําหนด

อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ

ไมส่ามารถจดัหาเงนิในจาํนวนทีเ่พยีงพอกับความตอ้งการภายในระยะ

เวลาท่ีกาํหนดและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อบริษัทได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ของบริษัท เป็นผลต่อเนื่องมาจากยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตามแผน

และลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดชําระหนี้ 

ซึง่กระทบกับกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจา่ยและเงินทนุหมุนเวียน

ของบริษัท

  ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท ในปี 2561 นอกจาก

ปริมาณและราคาขายสินค้าที่มีความผันผวน และลูกหนี้การค้า

ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดแล้ว บริษัทยังมีภาระหนี้ที่ต้อง

ชําระตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังจากที่ “ศาล” มีมติเห็นชอบด้วย

แผนฟ้ืนฟูกิจการต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัท

ได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด ผ่านการจัดทํา

ประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม่ําเสมอ 

เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคตและมีเวลา

เตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแกป้ญัหาสภาพคล่องได้ทนัการณ ์

บรหิารจดัการและใหค้วามสาํคญักับการขายสนิคา้และสรา้งนวัตกรรม

เพ่ือสร้างรายได้และมูลคา่เพ่ิมให้กบัสินคา้ ลดค่าใช้จา่ยในด้านต้นทนุ

การผลิตและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมี

การประชุมหารอืร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหนี้อย่างสมํ่าเสมอทุกเดอืน

ในการติดตามการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการติดตาม

การจัดการเงินสดโดยผู้สอบทานกระแสเงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

มีการบริหารจัดการเงินสดได้อย่างเหมาะสม 

 • ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

  เงินตราตางประเทศ 

  เนือ่งจากการซือ้เหลก็แทง่แบนซึง่เปน็วัตถุดบิหลกัในการผลติ

ของบริษัทเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศท้ังจํานวน ทําให้บริษัท

มีภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่รายรับของ

บริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สิน

ตามแผนฟื้นฟูกิจการบางส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น อันเป็น

ผลมาจากการที่อตัราแลกเปลี่ยนมคีวามผันผวน จนอาจส่งผลกระทบ

ต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ ฝ่ายจัดการได้มีการบริหาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้นโยบาย

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการ Matching 

คือการนาํรายไดส้กลุเดียวกนัจากคูค่า้รายหนึง่มา Match กบัรายจา่ย

ที่ต้องชําระให้แก่คู่ค้าอีกรายหนึ่ง ส่วนที่เหลือจะทําสัญญาซื้อขาย

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) 

  ในป ี2561 บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการทําธุรกรรมการซื้อ

หรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สําหรับ

การซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกระงับวงเงิน

ในการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากการที่บริษัท

เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดบัญชีเงินฝาก

เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ไว้สําหรับ

การถือเงินตราต่างประเทศอีกด้วย ส่งผลให้ความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มาจาก

การดําเนินงานลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มาจาก

ยอดหนี้เงินเหรียญสหรัฐตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ยังไม่มีเครื่องมือ

ในการป้องกันความเสี่ยงได้เพียงพอ 

 • ความเส่ียงจากการใหสินเช่ือทางการคา

  ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือทางการค้า เปน็ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการท่ีลกูคา้ของบริษทัไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลง

ในสญัญาซ้ือขายท่ีไดต้กลงรว่มกนัไว ้ทาํใหไ้มส่ามารถชาํระหน้ีได้เมื่อ

ครบกําหนด ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 

  ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับคุณภาพของ

สินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุม

ภายในทีด่ ีและรวมถงึนโยบายการปล่อยสนิเชือ่ที่เข้มงวด การทบทวน

การให้สินเชื่อ ตลอดจนอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด

มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อจํากัดความเสี่ยง

จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับ

ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการดําเนินการ

ติดตามยอดหนี้คงค้างเกินกําหนดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกําหนด

แผนการชําระเงนิ และกาํหนดนโยบายสนิเชือ่ในการใหช้าํระหนี้คงคา้ง

เกินกําหนด (ถ้ามี) ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 

3. ความเสี่ยงดานการผลิต 

 • ความเส่ียงดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

  ในการผลิต

  ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยงด้าน

การผลิตทั้งที่มาจากเครื่องจักร กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี

ในการผลิต โดยความเสี่ยงที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร

สาํคญัทีอ่าจเสียหายจากการใชง้าน ความเสีย่งจากกระบวนการผลิต

ทีไ่มเ่หมาะสมทาํใหผ้ลติสนิคา้ผดิไปจากความตอ้งการของลกูคา้หรอื

ไมส่ามารถผลติสนิค้าบางเกรดได้ รวมถงึความเสี่ยงจากความสูญเสยี

ของกระบวนการผลิต (Yield Loss) จํานวนมาก และความเสี่ยงจาก

เครื่องจักรไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากอะไหล่ล้าสมัย (Obsolete Part) 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออาจ

ทําให้ต้องหยุดการผลิต และมีผลต่อเนื่องต่อการส่งมอบสินค้าให้กับ

ลูกค้าอีกด้วย
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  เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิต 

บริษัทมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหา

และบริหารความเสี่ยง จัดทําและทบทวนแผนบริหารวัสดุคงคลัง

เพื่อเตรียมอะไหล่สํารองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึง

มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้

ประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมีความแม่นยําสูงขึ้น จึงทํา

การติดตั้งระบบการตรวจสอบผิว (Surface Inspection System) 

เพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบ Real Time ซึ่งจะทําให้สามารถรับรู้

และปรับปรงุกระบวนการผลติได้อยา่งทนัททีีผ่ลติภณัฑไ์มไ่ดค้ณุภาพ 

ทําให้ช่วยลดการเกิดสินค้าด้อยคุณภาพจํานวนมากได้ และบริษัท

ยงัมกีารจัดหาระบบอัตโนมัตใินการบรหิารคุณภาพสนิค้าให้เหมาะสม

กับการใช้งานของลูกค้าเพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ระดับคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมี

ความสม่ําเสมอ นอกจากนี้  บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะทํางาน

ในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ลดลง

อีกด้วย โดยคณะทํางานจะทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผน

การปรับปรุงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในโครงการที่ดําเนินการแล้ว 

และคิดคน้โครงการใหม่ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทนุการผลิต 

รวมทั้งมีการปรับปรุงด้านคุณภาพ โดยมีโครงการต่างๆ ที่สําคัญ 

เชน่ 1. โครงการ Zero Scrap 2. โครงการลดอุณหภมูเิผาไหม้ในเตาเผา 

3. โครงการลดความสิ้นเปลืองการใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด 

4. โครงการซ่อมบํารุง Edge Induction Heater โดยบุคลากรภายใน

บริษัท 5. โครงการระบบควบคุมเครื่องม้วนเก็บแบบอัตโนมัติเพื่อ

ลดของเสียจากการกดทับชิ้นงานที่ผิดปกติ 6. โครงการปรับปรุง

และถ่ายโอนโปรแกรมพร้อมทั้งข้อมูลของระบบควบคุมการผลิต

ด้วยตนเอง 7. โครงการเพิ่มอัตราการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรด

และเคลือบน้ํามัน 8. โครงการการบํารุงรักษาด้วยตนเองที่ทุกคน

มีส่วนร่วม (TPM) และ 9. โครงการ Zero Accident 10. โครงการ

จิตอาสาสร้างวินัย วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS)

 • ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อคัคภียั และเหตุฉุกเฉินอืน่ๆ 

  บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสใน

การผลิต และการส่งมอบ จึงได้มีการบริหารจัดการตั้งคณะทํางาน 

และเตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและอุปกรณ์ เพื่อตอบสนอง

ต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหาย

ในด้านทรัพย์สิน ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่อาจ

เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการหยุดชะงักทางธุรกิจ

ที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 

  ในช่วงปลายปี 2561 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอ

บางสะพาน บริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการรองรับ

เหตุการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และ

มีการฝึกซ้อมเพื่อพร้อมรับต่อเหตุการณ์อุทกภัยปีละ 1 ครั้ง สําหรับ

ด้านอัคคีภัยบริษัทได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินไปแล้วท้ังหมด 18 คร้ัง 

ในปี 2561 เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน

หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต 

 • ความเส่ียงจากการผลิตท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

  ตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน 

  บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านสังคมความเป็นอยู่ ด้าน

ความปลอดภัย รวมถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ 

  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทต่อชุมชน

ภายนอก  บริษัทได้ดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ISO14001:2015 และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้เลือกใช้เชื้อเพลิงน้ํามันเตา

ที่มีกํามะถันต่ํา ไม่เกินร้อยละ 2 มีการควบคุมและตรวจสอบระบบ

การเผาไหมใ้หม้กีารเผาไหมท้ีส่มบรูณ ์ควบคมุตรวจสอบอปุกรณร์ะบบ

บําบัดอากาศและระบบบําบัดน้ําให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการนําน้ํา

ที่บําบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีการระบายออก

สู่ภายนอก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ําไม่เกินมาตรฐาน

ที่ราชการกําหนด ดําเนินการตรวจประเมินบริษัทรับกําจัดกาก

ของเสียและใช้บริการบริษัทรับกําจัดกากท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม และตดิตามตรวจสอบการขนส่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

กาํจดัของเสยี นอกจากนี้ ยงัได้มกีารฝึกซอ้มแผนตอบสนองเหตุฉกุเฉนิ

จากการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

  ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก

การขนส่งสินค้า บริษัทมีการควบคุมรถขนส่งสินค้าของบริษัทในเครือ

สหวิริยา และติดตามผลการดําเนินงานผ่านคณะขับเคลื่อนสภา

ผู้นําชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง เช่น 

การอบรมพนักงานขับรถ การติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ

พฤติกรรมการขับรถผ่านพื้นที่ชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบ GPS กับ

รถขนส่งทุกคันและมีการควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมตลอด 24 ชม. 

และการตัง้จดุตรวจวัดความพร้อมของพนกังานขบัรถระหว่างเสน้ทาง

ขึ้นกรุงเทพฯ รวมถึงมีสถานที่ให้พักผ่อนให้กับพนักงานขับรถ เป็นต้น

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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4. ความเสี่ยงจากการท่ีไมสามารถดําเนิน

 กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการใหสําเร็จ

 หรือกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเกิดความลาชา

 จนเกิดความเสียหายตอการดําเนินกิจการ

 จากการที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

กลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟู

กิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามคําสั่ง “ศาล” ให้บริษัท

ฟื้นฟูกิจการ การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในข้ันตอนใดๆ อาจถูก

คัดค้านจากเจ้าหนี้ หรือมีเหตุให้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากศาล 

จนส่งผลให้ฟื้นฟูกิจการล่าช้าหรือไม่สําเร็จ ซึ่งอาจมีผลให้บริษัท

อาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายได้ เพราะหาก “ศาล” มีคําสั่งยกเลิก

ฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 90/12 

ในเรื่อง สภาวะการพักชําระหนี้ (Automatic Stay) อีกต่อไป 

 ในป ี2561 บรษัิทไดด้าํเนนิการตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนฟืน้ฟกูจิการ 

ดังนี้

 • ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน 

ครัง้ที ่1 เสรจ็สิน้ตามแผนฟืน้ฟูกจิการ โดยจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้

ในส่วนที่เพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทําให้บริษัท

มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 11,113,018,280 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ ทําให้บริษัทฯ มียอดหนี้

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 500 ล้านบาท

 • ชําระหนี้ตามกําหนดแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในปี 

2561 เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 1,677,932,367.92 บาท โดยเป็นเงินต้น 

1,597,673,236.44 บาท และดอกเบี้ย 80,259,131.48 บาท 

ซึ่งเป็นการชําระหนี้ได้ตามที่กําหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจการ

 • ชําระหนี้เงินต้นก่อนกําหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน 

รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 1,398,513,000.02 บาท โดยเป็นเงนิต้นกอ่นกําหนด

จากกระแสเงนิสดส่วนเกนิสําหรับงวด 6 เดอืน สิ้นสดุวันที ่31 ธนัวาคม 

2560 จํานวน 864,900,000 บาท และสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 533,613,000.02 บาท 

 • คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้มีมติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดจาก

การชําระหนี้เงินต้นก่อนกําหนดด้วยกระแสเงินสดส่วนเกินเกินกว่า

กาํหนดเวลาสําหรบัสาํหรบังวด 6 เดอืน สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2560 

ซึ่งส่งผลให้บริษัทมิได้ผิดนัดชําระหนี้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 16.1 

วรรคท้ายของแผน

 • บริษัทปฏิบัติตามแผนในบทท่ี 9 เก่ียวกับหน้าท่ีในการจัดเก็บเงิน

จากลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่งมีภาระหนี้คงค้างอยู่กับ

บริษัท และไม่สามารถลดหนี้คงค้างได้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ใน

แผน โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ออกหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้

ไปยังลูกหนี้ทั้งสองรายจํานวน 3 ฉบับ ต่อมาลูกหนี้ได้อธิบายเหตุแห่ง

ความล่าช้าในการลดหน้ีคงค้าง  และได้เสนอแผนปรับแนวทางการชําระหน้ี

คงคา้งทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการพจิารณาขอ้เสนอดงักล่าว

 บริษัทได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผน

ฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจํา

ทกุไตรมาสและเม่ือมีเหตกุารณ์สาํคญั โดยมีบริษทัทีป่รึกษากฎหมาย 

ผู้สอบทานกระแสเงินสด ผู้ตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบ และตัวแทน

หลกัประกัน ในการที่จะชว่ยให้บรษัิทสามารถดําเนนิการตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการได้จนเป็นผลสําเร็จ

5. ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุน

 ของผูถือหลักทรัพย

 จากการที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

กลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟู

กิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามคําส่ัง “ศาล” ให้บริษัท

ฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ส่งผลให้บรรดาสิทธิ

ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 

โดยตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดทําการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 

27 เมษายน 2559 เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัท สืบเนื่อง

จากงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า

ศูนย์ ทําให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้พ้นเหตุเข้าข่ายอาจถูก

เพิกถอนภายในระยะเวลาที่กาํหนด บริษทัอาจจะถูกตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยพิจารณาเพิกถอนจากการเปน็หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคา

ปิดอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น

 บริษัทได้จัดทําแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอต่อ “ศาล” และเมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม 2559 “ศาล” มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูของบริษัท 

โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กําหนดให้บริษัทเป็น “ผู้บริหารแผน” ทั้งนี้ 

ในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในการปรับ

โครงสร้างทุนแล้ว โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ทาํใหบ้รษิทัมทีนุจดทะเบยีน

และทุนชําระแล้วจํานวน 11,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจํานวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 บริษัทได้เปิดเผยความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟู

กิจการรวมทั้งข้อมูลทางการเงิน แสดงความคืบหน้าในการปรับปรุง

ฐานะการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

หลักทรัพย์ของบริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยเร็ว
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ชื่อบริษัท : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

  SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ : เอสเอสไอ

  SSI

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688

เว็บไซต์ : http://www.ssi-steel.com

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ด้วยกาํลังการผลิตสงูสุด 4 ล้านตันต่อปี และเหลก็แผ่นรีดร้อนชนดิม้วน

  ประเภทล้างผิวและเคลือบน้ํามนั ด้วยกําลงัการผลิตสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหลก็แผ่น

  ช้ันคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน 

  การขนส่ง และการก่อสร้าง ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้า บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่น

  รีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นรีดเย็น และบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด 

  (TCS) ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกท้ังยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้

  การดําเนินงานของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE) และธุรกิจท่าเรือ ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท 

  ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

ท่ีต้ังสํานักงาน

สํานักงานใหญ่  : เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์  0-2238-3063-82

  โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892

สํานักงานโรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

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

  โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จํานวนและชนิดของหุนของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561)

ทุนจดทะเบียน    จํานวน 11,113,018,280 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จํานวน 11,113,018,280 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท

ทุนชําระแล้ว    จํานวน 11,113,018,280 บาท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จํานวน 11,113,018,280 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท 

ขอมูลท่ัวไป

และขอมูลสําคัญอื่น
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ชื่อ สถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุน

ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ชื่อและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญของนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน

(บาท)

มูลคาที่ตราไว

หุนละ

(บาท)

จํานวนหุนสามัญ

ท่ีจําหนายไดแลว

(หุน)

อัตราสวน

จํานวนหุนท่ีถือ

(%)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

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 จํากัด

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 จํากัด (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 สถานท่ีต้ัง ของบุคคลอางอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

  ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์  0-2009-9000 

  โทรสาร  0-2009-9991

  TSD Call Center 0-2009-9999  

ผู้สอบบัญชี : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

  นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

  ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์  0-2259-5300 

  โทรสาร  0-2260-1553

ผู้รับผิดชอบสูงสุด  : นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 

ในสายงานบัญชี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและบัญชี

และการเงิน  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 

Chief Financial  โทรสาร  0-2236-8892

Officers (CFO)  อีเมล  veerawitt@ssi-steel.com 

(วันที่เริ่มต้น 

1 มิถุนายน 2560)

ผู้ควบคุมดูแล : นายฐนภัทร พงศ์พิพัฒนา  

การทําบัญชี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

(สมุห์บัญชี)  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 

(วันที่เริ่มต้น  โทรสาร  0-2236-8892

14 สิงหาคม 2561)  อีเมล  thanapatrp@ssi-steel.com 

เลขานุการบริษัท  : นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 

  ผู้จัดการทั่วไป สํานักเลขานุการบริษัท

  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 

  โทรสาร  0-2236-8892

  อีเมล  surasakn@ssi-steel.com 
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ผูถือหุน

รายใหญ

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ

 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน

เพิ่มทุนชําระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2561 

ชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2561

จํานวนหุนท่ีถือ รอยละของจํานวนหุนท้ังหมด

 1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   4,499,394,589 40.488

 2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  4,469,534,816 40.219

 3.  ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 874,888,641 7.873

 4.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก 590,833,147 5.317

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

 6.  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 156,181,954 1.405

 7. บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด 146,739,141 1.320

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,809,597,679 หุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 303,420,601 หุ้น

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ

 

 บริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีบุคคล

ต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.81
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นโยบาย

การจายเงินปนผล

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะจา่ยเงินปนัผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สํารอง

ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่าย

เงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญา

ต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 มตคิณะกรรมการบรษิทัที่อนมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลจากงบการเงนิ

เฉพาะกิจการน้ัน ให้นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท

มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้ว

ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท 

บริษัทไม่ได้กําหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ

ผลประกอบการของแต่ละบรษัิทยอ่ย  และคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย

นั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟู

กจิการของลกูหนีต้ามคาํสัง่ศาลลม้ละลายกลาง เมือ่วนัที่ 15 ธนัวาคม 

2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
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1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน 

  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  อายุ 70 ป

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 26 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี-

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4414)

• ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร 

 สถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ 

• ประกาศนียบัตรช้ันสูงหลักสูตรการเมืองการปกครอง

 ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

 และกําหนดค่าตอบแทน

 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ 

 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท)

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

 (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 

• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

• ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

รายละเอียดเก่ียวกับ

คณะกรรมการบริษัท
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การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 14/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สจุริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

2.  นายทองฉัตร หงศลดารมภ

  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  

  และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  อายุ 80 ป 

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 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)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2548 - 2555 • กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

2547 - 2553 • กรรมการอิสระ 

     บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)

2549 - 2551 • กรรมการ 

     บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

     (มหาชน)

2546 - 2551 • กรรมการ 

     บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2540 - 2551 • ประธานกรรมการ 

     บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั

2544 - 2546  • ผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จํากัด 

     (มหาชน)
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2539 - 2544 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคช่ัน 

     จํากัด (มหาชน)

2530 - 2534 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

     (มหาชน)

2522 - 2530 • ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2519 - 2522 • ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด์ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัลแฮสโคนิ่ง จํากัด 

• กรรมการ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จํากัด

• นายกสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 12/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาํคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ   

  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ   

  และประธานกรรมการสรรหา

  และกําหนดคาตอบแทน

  อายุ 70 ป 

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 30 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-
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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 Certifi cation Program 

 (DCP 131/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2551 - 2560 • ประธานคณะกรรมการบริหาร 

     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

     และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2554 - 2559 • กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิก.พ.ร.  (ดา้นบรหิารธรุกจิ) 

     และประธาน อ.ก.พ.ร. ลดข้ันตอน

     ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     สํานักงาน ก.พ.ร.

2553 - 2559 • กรรมการอิสระ 

     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

2555 - 2556 • กรรมการ กสท. - ประธาน

     คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

     และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 

     บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

    • กรรมการ กวท. - ประธานคณะอนุกรรมการ

     พัฒนาทรัพยากรบุคคล

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     แห่งประเทศไทย

2553 - 2556 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

     ประธานกรรมการ

     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2553 - 2554 • กรรมการและประธานกรรมการ

     บริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2552 - 2553 • กรรมการ 

     ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

2550 - 2552 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์

    • กรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

     และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ

     กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    • กรรมการในคณะกรรมการกํากับ

     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

     สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

    • กรรมการในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย

     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 

     สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย

     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 

2546 - 2552 • ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหาร

     ในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย

     สินค้าเกษตรล่วงหน้า

     สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย

     สินค้าเกษตรล่วงหน้า

2548 - 2551 • กรรมการ ธนาคารออมสิน

2544 - 2550 • อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 1/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 0/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

 และกําหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  

4.  นายเพ่ิมพูน ไกรฤกษ

  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 67 ป  

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 8 ธันวาคม 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 3/2003) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพื้นฐาน Understanding the Fundamental of 

 Financial Statements (UFS 12/2007) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 

 (RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2542 - 2554 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

     สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกคา้บุคคล

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2550 - 2552 • ประธานกรรมการ

     บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 

     จํากัด

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 8/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 0/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 คร้ัง

4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 คร้ัง
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

5.  นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย   

  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

  และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

  อายุ 60 ป   

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 1 มีนาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.197% (2,202,097 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• พาณิชยการ (Commerce) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

• -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• เจ้าของกิจการและผู้จัดการ บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จํากัด

• กรรมการ บริษัท เอสวี นิททัน จํากัด

• กรรมการ บริษัท อัมรินทร์สตีล จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 14/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 0/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

 กํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 คร้ัง
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

6.  นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย 

  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

  อายุ 55 ป 

 

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 27 กุมภาพันธ์ 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ

 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 

 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร

 ระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3

 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2557 - 2559 • ประธานกรรมการ 

     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

     (บสย.)

    • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด

2554   • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

     และกรรมการบริหารความเสี่ยง

     ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

    • ประธานกรรมการ 

     บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด 
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2553 - 2554 • กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2552 - 2554 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

    • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     และกรรมการบริหาร

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

    • กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2551   • กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด

2550 - 2554 • กรรมการบริหารและอุปนายก 

     สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2550 - 2551 • อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี

     สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - 2552 • กรรมการผู้อํานวยการและกรรมการบริหาร 

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จํากัด

• กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล ดิจิทัลไอดี จํากดั

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เคมีแมน จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 10/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 1/2 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง

4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

 กํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ :

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 

 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 •  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา

 •  ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี

   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

 •  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

   ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

7.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง

  และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

  อายุ 79 ป  

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 29 เมษายน 2546

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี- 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State University, 

 U.S.A.

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การสัมมนาผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทย 2547

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 

2553 - 2557 • ประธานกรรมการ 

     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)

2547 - 2557 • กรรมการ 

     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)

2552 - 2555 • กรรมการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2533 - 2542 • กรรมการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

    • กรรมการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2529 - 2541 • กรรมการ 

     บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

2527 - 2542 • กรรมการ 

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

2526 - 2542 • กรรมการ 

     บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 7/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

 และกําหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําใหส้ําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

8.  นายกมล จันทิมา 

  กรรมการบริษัท 

  และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

  อายุ 80 ป   

 

วันท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 28 เมษายน 2541

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.00399% (44,429 หุ้น)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท 

 (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (Board & CEO 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2559 - 2561 • ประธานอนุกรรมการกํากับดูแลคุณภาพ

     งานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2551 - 2556 • ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

     สภาวิชาชีพบัญชี

2546 - 2556 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

     บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จํากัด 

     (มหาชน)

2550 - 2555 • ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

     กระทรวงศึกษาธิการ

2543 - 2545 • ประธานกรรมการ 

     องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

     (ปรส.)

2541 - 2543 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2541   • อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2539 - 2541 • ประธานกรรมการ 

     สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2538 - 2542 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

     ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2536 - 2541 • รองปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 14/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

 กํากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 คร้ัง

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ร ายงานประจําป 2561
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9.  นายวิน วิริยประไพกิจ 

  กรรมการบริษัท 

  ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม 

  กํากับดูแลและบริหาร 

  - หนวยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก  

  - หนวยธุรกิจเหล็กรีดรอน 

  และกรรมการผูจัดการใหญ

  อายุ 48 ป 

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 30 มิถุนายน 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 

 (RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 

2553 - 2558 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2551 - 2557 • กรรมการ และกรรมการจัดการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2556 • ประธานกรรมการ 

     และประธานคณะกรรมการจัดการ

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2539 - 2555 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

2542 - 2546 • กรรมการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั

• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด

• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด

การเข้าร่วมประชุม :

• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 13/14 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ร ายงานประจําป 2561
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10. นายนาวา จันทนสุรคน   

  กรรมการบริษัท 

  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

  และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

  กํากับดูแล

  - สํานักรัฐกิจสัมพันธ

  บริหาร

  - สายธุรกิจ

  อายุ 53 ป    

 

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 18 มิถุนายน 2558

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 

 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2555 - 2561 • กรรมการ และกรรมการบริหาร

     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

2557 - 2558 • ประธานกรรมการ

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558 • ประธานคณะกรรมการจัดการ

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2557 • กรรมการผู้จัดการใหญ่

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - 2550 • ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานกลาง

     เครือพิกุลทองลํ่าซํา

2534 - 2546 • รองผู้อํานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการและกรรมการจัดการ

 บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

 

การเข้าร่วมประชุม :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 14/14 คร้ัง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

 และกําหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-
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11. นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว

  กรรมการบริษัท 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

  กํากับดูแลและบริหาร

  - หนวยธุรกิจวิศวกรรม

  - สํานักเทคโนโลยีกลุม

  และประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี

  อายุ 52 ป 

  

วันที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ :

• 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.00588% (65,467 หุ้น)

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2555 - 2561 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

2556 - 2558 • กรรมการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2553 - 2555 • กรรมการ และกรรมการจัดการ

      บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด 

การเข้าร่วมประชุม :

• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 10/11 คร้ัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

ร ายงานประจําป 2561
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รายละเอียด

เก่ียวกับคณะผูบริหาร

1.  นายวิน วิริยประไพกิจ 

  ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม 

  กํากับดูแลและบริหาร

  - หนวยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

  - หนวยธุรกิจเหล็กรีดรอน

  และกรรมการผูจัดการใหญ 

  อายุ 48 ป

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี-

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 100/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 

 (RCP 20/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2553 - 2558 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2551 - 2557 • กรรมการ และกรรมการจัดการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2556 • ประธานกรรมการ 

     และประธานคณะกรรมการจัดการ

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2539 - 2555 • กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

2542 - 2546 • กรรมการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

 บริษทั ท่าเรือประจวบ จํากัด

• กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด

• กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จํากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

• กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จํากัด
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

2.  นายนาวา จันทนสุรคน

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

  กํากับดูแล

  - สํานักรัฐกิจสัมพันธ

  บริหาร

  -  สายธุรกิจ

  อายุ 53 ป 

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 เมษายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 

 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2555 - 2561 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

2557 - 2558 • ประธานกรรมการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558 • ประธานคณะกรรมการจัดการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2555 - 2557 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - 2550 • ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานกลาง 

     เครือพิกุลทองลํ่าซํา

2534 - 2546 • รองผู้อํานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการและกรรมการจัดการ

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

3.  นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว   

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

  กํากับดูแลและบริหาร  

  - หนวยธุรกิจวิศวกรรม

  - สํานักเทคโนโลยีกลุม

  และประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี

  อายุ 52 ป 

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 พฤษภาคม 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.00588% (65,467 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2555 - 2561 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

2556 - 2558 • กรรมการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2553 - 2555 • กรรมการ และกรรมการจัดการ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2534 - 2535 • Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษท์รัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-
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4.  นายณรงคฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

  กํากับดูแล

  -  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม

  สังกัด

  - หนวยธุรกิจเหล็กปลายน้ํา

  อายุ 49 ป  

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 มกราคม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2554 - 2561 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2556 - 2560 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     สายบัญชีและการเงิน

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558 • กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2552 - 2554 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     สายการเงินและบัญชี

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ประวัติการกระทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสาํคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี- 

5.  นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย   

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

  กํากับดูแลและบริหาร

  - หนวยธุรกิจเหล็กปลายน้ํา

  - หนวยธุรกิจทางทะเล

  กํากับดูแล

  - สํานักกลยุทธองคกรกลุม

  อายุ 56 ป   

วันท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 มีนาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.00310% (34,602 หุ้น)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 

 (DAP 60/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 

 (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2558 - 2560 • ประธานกรรมการ

     และประธานคณะกรรมการจัดการ

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2556 - 2558 • กรรมการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด

2553 - 2557 • ประธานกรรมการ 

     บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จํากัด

2553 - 2555 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

    • กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

2549 - 2555 • รองประธานกรรมการ 

     บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

2547 - 2555 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

2544 - 2555 • กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

2548 - 2553 • กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จํากัด

2544 - 2553 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

2543 - 2548 • กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จํากัด

2540 - 2543 • General Manager - Sales & Marketing 

     บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ และกรรมการจัดการ 

 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด

• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-
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6.  นายจิร โชตินุชิต 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 

  กํากับดูแลและบริหาร

  - หนวยธุรกิจพลังงาน

  - สํานักกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุม

  - สํานักจัดซ้ือกลุม

  - สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนกลุม

  กํากับดูแล

  - สํานักกฎหมายกลุม 

  และเลขานุการคณะกรรมการ  

  กํากับดูแลกิจการท่ีดี

  วันที่ดํารงตําแหน่ง : 1 กันยายน 2561

  อายุ 51 ป 

 

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 กันยายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขา Comparative and International Law, 

 University of IOWA, U.S.A. 

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2555 - 2561 • Managing Director,

     บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ จํากัด 

2550 - 2555 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

     ประจําสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

7.  นายถาวร คณานับ 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

  สังกัด

  - หนวยธุรกิจทางทะเล

  อายุ 56 ป  

วันท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 พฤษภาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 

2539 - 2556 • ผู้จัดการท่ัวไป 

     ประจําสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

8.  นายทินกร ผดุงวงศ 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

  บริหาร

  - สํานักวิศวกรรมวัสดุกลุม

  อายุ 51 ป   

 

วันท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 พฤษภาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกลและกระบวนการ)

 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร-ไทยเยอรมัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2556 - 2558 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2549 - 2555 • ผู้จัดการท่ัวไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี- 

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ร ายงานประจําป 2561
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

9.  นายมนินทร อินทรพรหม 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

  บริหาร

  - สายการผลิต

  อายุ 48 ป 

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 19 พฤษภาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) : 

2557 - 2558 • ผู้จัดการท่ัวไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2555 - 2557 • ผู้จัดการท่ัวไป สํานักจัดซื้อกลุ่ม 

     สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด  

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนนุการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-
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10. นายปเตอร โรวสัน   

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

  บริหาร

  - สํานักพัฒนาองคกรกลุม

  อายุ 55 ป    

 

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 พฤศจิกายน 2557

 

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2556 - 2558 • Finance Director, 

     Sahaviriya Steel Industries UK Limited 

2552 - 2554 • Finance Director, 

     V2O Management Company Limited

2547 - 2551 • CFO, Focus Energy Company Limited

 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี-

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

11. นายวีระวิทย ดุละลัมพะ

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

  บริหาร

  - สายการเงินและบัญชี 

  กํากับดูแลและบริหาร

  - สํานักการเงินและบัญชีกลุม

   - สํานักบริหารความเสี่ยงกลุม

  ประธานเจาหนาที่การเงินกลุม  

  ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

  (CFO) และเลขานุการคณะกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง 

  วันที่ดํารงตําแหน่ง : 1 มิถุนายน 2560

  อายุ 48 ป 

  

วันท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 มิถุนายน 2560

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• 0.00588% (65,467 หุ้น)

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :

2557 - 2560 • ผู้จัดการท่ัวไป สํานักการเงินและบัญชีกลุ่ม 

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2547 - 2557 • รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

12. นายยงยุทธ มลิทอง

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

  กํากับดูแล

  - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  - สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม

  สังกัด 

  - หนวยธุรกิจเหล็กรีดรอน

  และเลขานุการคณะกรรมการ 

  สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  วันที่ดํารงตําแหน่ง : 1 มกราคม 2559

  อายุ 48 ป 

  

วันท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 1 มกราคม 2559

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

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)
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การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• กรรมการ และรักษาการในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่   

 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

13. นายสุรศักด์ิ งามสิทธิพงศา

  เลขานุการบริษัท 

  วันที่ดํารงตําแหน่ง : 21 มกราคม 2537 

  อายุ 60 ป 

  

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

•  21 มกราคม 2537

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certifi cation Program 

 (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตรผู้ที่ทําหน้าที่สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 

 (CSP 5/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 8)

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2531 - 2536 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

     บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จํากัด

2528 - 2536 • นักวิจัยอาวุโส 

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี- 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 
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ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-

14. นางสาวปทมวรรณ บุญท่ัง

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  วันที่ดํารงตําแหน่ง : 6 มกราคม 2559 

  อายุ 43 ป 

  

วันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร :

• 6 มกราคม 2559

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

• -ไม่มี- 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

• -ไม่มี-

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

 Southeastern University (London Campus)

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) :

2554 - 2558 • หวัหนา้สายตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

2548 - 2554 • ผู้ช่วยหัวหน้าสายตรวจสอบ

     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา :

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• -ไม่มี-

กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

• -ไม่มี- 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา 

 •  -ไม่มี-

2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 •  -ไม่มี-

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

 •  -ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ เฉพาะความผิดในเร่ืองดังต่อไปน้ี :

1. การกระทําการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

 •  -ไม่มี-

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จ

 ที่อาจทําให้สําคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง

 ในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 •  -ไม่มี-

3. การกระทําอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน

 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

 •  -ไม่มี-
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ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการ

และผูบริหารของบริษัท

31 ธันวาคม 2560

(มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท)

31 ธันวาคม 2561

(มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท)

จํานวนหุนท่ีเพิ่มข้ึน 

หรือ (ลดลง) 

ระหวางป 2561

(มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท)

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ - - -

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ - - -

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

5. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 2,202,097 หุ้น 2,202,097 หุ้น -

6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ - - -

7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร - - -

8. นายกมล จันทิมา 44,429 หุ้น 44,429 หุ้น -

9. นายวิน วิริยประไพกิจ - - -

10. นายนาวา จันทนสุรคน - - -

11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 65,467 หุ้น 65,467 หุ้น -

12. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

13. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 34,602 หุ้น 34,602 หุ้น -

14. นายจิร โชตินุชิต - - -

15. นายถาวร คณานับ - - -

16. นายทินกร ผดุงวงศ์ - - -

17. นายมนินทร์ อินทร์พรหม - - -

18. นายปีเตอร์ โรวสัน - - -

19. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ - - -

20. นายยงยุทธ มลิทอง - - -

การถือหุนในบริษัท

ของกรรมการและผูบริหาร
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รายงาน

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ควบรวม

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination 

and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล

และธุรการเป็นเลขานุการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท 

หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และทําหน้าที่

ในการพิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน 

และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

 (1) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 (2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  เป็น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 (3) นายนาวา จันทนสุรคน   เป็น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 (4) นายยงยุทธ มลิทอง    เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขอสรุปรายงาน

การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2561 รวม 2 คร้ังด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

  1.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน

ประจําปี 2561 ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยคณะกรรมการได้พจิารณาจากผลการปฏบัิตงิานที่สาํคญัในรอบปีทีผ่า่นมาของกรรมการผู้จดัการ

ใหญ ่ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลการดําเนนิงานของบรษัิทเปน็สําคญัและปัจจยัอืน่ๆ ในการพจิารณาขึ้นเงนิเดอืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่สําหรับปี 2561 แม้ว่าบริษัทมีข้อจํากัดในการอยู่ภายใต้การฟ้ืนฟูกิจการ ก็ยังสามารถนําพาบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการ

ที่ดี และได้พิจารณาจากอัตราเงินเดือนในปัจจบุันของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือว่าต่ํากว่าตลาดแรงงานที่มีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีมติ

ให้ขึ้นเงินเดือนประจําปีในอัตราร้อยละ 7.8 ของฐานเงินเดือน เดือนมีนาคม 2561 และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหาร

แผนฟ้ืนฟูกิจการ เพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
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  1.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2561 เพือ่พจิารณาการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืพเิศษ 

ของปี 2561 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นความทุ่มเทความรู้ความสามารถของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทําให้

บริษัทฯ มีผลการดําเนินการโดยประมาณได้ EBITDA ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ จํานวน 1,850 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าแผนฟ้ืนฟูกิจการ

ที่กําหนดไว้ที่ 1,857 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้เกิดการแกว่งตัวของราคา ซึ่งปัจจัยภายนอก ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตํ่ากว่า

แผนฟืน้ฟกูิจการ ซึ่งเปน็ปจัจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้และดว้ยในสภาวะการอยูใ่นการฟืน้ฟกูิจการ การทาํงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญน่ัน้จะยากกวา่

สภาวการณ์ปกติ ท้ังด้านบุคลากร เงินทุนหมุนเวียน และอื่นๆ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะผลการทํางานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรได้รับ

เงินช่วยเหลือพิเศษในอัตรา 2.5 เท่าของเงินเดือน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษจําเป็น

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะของดรับเงินช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งเป็นความประสงค์ของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่เอง ดังน้ัน ทางคณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่กรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2562 รวม 1 ครั้ง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งสามารถสรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 

  2.1 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ทางบริษัทฯ ยัง

ไมส่ามารถจดัการประชมุสามัญผู้ถือหุน้และคดัเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระได ้จึงจาํเป็นตอ้งหยดุดําเนินการไวก้อ่น หากมีการประชมุผูถื้อหุน้ 

จะพิจารณาตามรอบคณะกรรมการที่ครบวาระปี 2559 ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจํานวนกรรมการท้ังสิ้น 11 คน คือ

   1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  

   2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 

   3.  นายกมล จันทิมา 

   4.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  

   5.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  

   6.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

    7.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  

   8.  นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 

    9.  นายวิน วิริยประไพกิจ  

   10. นายนาวา จันทนสุรคน

     11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

   การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแล้ว แต่ยังไม่สามารถพิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตาม

วาระได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 

และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําส่ังเห็นชอบด้วยแผนและกําหนดให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผนน้ัน ดังนั้น บริษัทฯ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จึงจําเป็นต้องหยุดการพิจารณากรรมการ

ที่ออกตามวาระไว้ก่อน 

   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ “ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ

ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล” และสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นของผู้บริหารช่ัวคราว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทําแผน 

หรือผู้บริหารแผน (ตามข้ันตอนของกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ) ตามรายละเอียด ตามมาตราต่างๆ ดังนี้

   มาตรา 90/21 วรรคแรก

   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ทําแผน ให้บรรดาสิทธิ

ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารช่ัวคราวหรือเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการต้ังผู้ทําแผน”

   มาตรา 90/24 วรรคแรก

   “ถ้าศาลมีคําสั่งตั้งผู้ทําแผน ให้ศาลแจ้งคําสั่งนั้นแก่ผู้ทําแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้บริหารช่ัวคราว

โดยไม่ชกัชา้ อาํนาจหน้าทีข่องผูท้าํแผนใหเ้ริม่แตว่นัทีศ่าลมีคาํส่ังดงักลา่ว และใหอ้าํนาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานพิทกัษท์รพัยผ์ูบ้ริหารของลกูหนี ้

หรือผู้บริหารช่ัวคราวสิ้นสุดลง”
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   มาตรา 90/25 วรรคแรก

   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผู้ทําแผนแล้ว ให้อํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ทําแผน และให้นําบทบัญญัติ

มาตรา 90/12(9) มาใช้บังคับแก่ผู้ทําแผนโดยอนุโลม”

   มาตรา 90/42 วรรคสุดท้าย

   “มิให้นํามาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้”

   มาตรา 90/59 วรรคแรก

   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําส่ังเห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลแจ้งคําสั่งน้ันแก่ผู้บริหารแผนและ

ผู้ทําแผนโดยไม่ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอํานาจหน้าที่ของผู้ทําแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนต้ังแต่ผู้บริหารแผนได้ทราบคําสั่งศาล”

  2.2 กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษทั แล้วเห็นวา่ค่าตอบแทนอัตราปัจจบุนัเป็นอตัราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจัจบุนั จึงเหน็ควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ตามข้อ 1 ถึง 6 และเว้นการจ่ายบําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   2.2.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

     หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

     2.2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น

ตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

       (1) เบี้ยประชุม 

       (1.1) กรรมการบริษัท  25,000  บาท/เดือน 

       (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาท/คร้ัง

        กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาท/คร้ัง

       (1.3) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาท/คร้ัง

          กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาท/คร้ัง

       (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาท/คร้ัง

         กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาท/คร้ัง

       (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 12,500  บาท/คร้ัง

          กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10,000  บาท/คร้ัง

       (2) เบี้ยประชุมเพิ่มเติม

       กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 

     2.2.1.2 ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ

เต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลําดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดตา่งๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

     2.2.1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คําแนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ 

นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

     2.2.1.4  กรรมการทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัดว้ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของพนกังานบรษิทัเท่านัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน

ในฐานะกรรมการแต่อย่างใด
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

   2.2.2 ค่าตอบแทนรวมที่ไม่เป็นตัวเงิน 

     ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัทคนใด

ที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว

ในวงเงินเทา่กบัวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ทีบ่ริษทัผูร้บัประกันชีวิต ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุใหค้วามคุม้ครองแก่กรรมการ

บริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

   2.2.3  ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําปี 

     2.2.3.1 การจา่ยเงินบาํเหน็จกรรมการจะจา่ยเมื่อมีการจดัสรรเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้เท่าน้ัน หากปีใดบริษทั มิไดม้ีการจ่าย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ก็จะไม่ได้รับเงินบําเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

     2.2.3.2 อัตราการจ่ายบําเหน็จกรรมการน้ัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล

ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับเงินบําเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 

และร้อยละ 5 ตามลําดับ

     2.2.3.3 ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหน่ง

  2.3 การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของปี 2561 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งว่า 

ในการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเจ้าหนี้ ซึ่งได้ขอทบทวนมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ให้ความเห็นชอบการงดจ่ายเงินช่วยเหลือ

พิเศษแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ขอ รวมทั้งให้ชะลอการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสอีก 5 ท่านไว้ก่อน 

เพื่อพิจารณาแผนงานที่ฝ่ายจัดการกําลังดําเนินการอยู่ตามเงื่อนไข Collaboration M.O.U. ก่อน

   ฝา่ยจดัการไดน้าํเสนอแผนงานดังกลา่วแก่ผูบ้รหิารระดับสงูของธนาคารเจ้าหนี้เปน็ทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในการประชุม ณ ประเทศญี่ปุน่ 

เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2561 และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเจ้าหนี้ไดใ้หค้วามเห็นชอบให้บริษทัสามารถจ่ายชว่ยเหลือพิเศษแกผู่บ้ริหารระดับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 5 ท่าน ได้ตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ทบทวนมติที่เห็นชอบให้งดจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้ขอมา

   ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 ต่ํากว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเกิดจากความผันผวนขอราคาเหล็กทั่วโลก แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ทุ่มเท ความรู้ความสามารถ ทําหน้าที่อย่าง

เตม็กาํลงัความสามารถ จนทาํใหบ้รษิทัฯ ยงัสามารถทาํกาํไรได ้แตต่่าํกวา่เปา้หมาย เนือ่งดว้ยสภาพตลาดเหลก็ในประเทศยงัไมฟ่ืน้ตวั จงึเหน็ควร

ให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหาร

แผนฟ้ืนฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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1.  คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงิน 

 

 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) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาทต่อครั้ง

      กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง

   (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง

   (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง

      กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง

  (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับ

   ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

 1.2 ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 

  300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลําดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุม

  คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 

คาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร

ร ายงานประจําป 2561
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 1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คําแนะนําในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก

  การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

 1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

  แต่อย่างใด

 1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัท

  ผูร้บัประกนัไดป้ฏเิสธการรบัประกนับางประเภททัง้หมดและ/หรอืยกเวน้ไมคุ่ม้ครองเฉพาะโรคบางชนดิในกรณปีระกนัสุขภาพไมว่า่ด้วย

  สาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกัน

  ดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกัน และ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 

  ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบําเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจําปี 

  (1) การจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่

   ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบําเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ

  (2) อัตราการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่

   ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทไดร้ับเงินบําเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 

   และร้อยละ 5 ตามลําดับ

  (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดํารงตําแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบําเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติ

ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 สาํหรบัในป ี2561 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูท้าํแผนฟืน้ฟกูจิการของลกูหนีต้ามคาํส่ังศาลลม้ละลายกลาง เมือ่วนัที่ 15 ธนัวาคม 

2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสําหรับปี 2560 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่าย

บําเหน็จกรรมการสําหรับปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังข้ึนท่ีจ่ายในปี 2561

รายชื่อกรรมการ คาตอบแทน (บาท) รวม

(บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

และกําหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

 1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 1) 2) - - - - - -

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

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 4) 300,000 - 37,500 - - 337,500

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

 5.  นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 300,000 - - 40,000 - 340,000

 6.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 300,000 90,000 - 40,000 - 430,000

 7.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 300,000 - 30,000 - 40,000 370,000

 8.  นายกมล จันทิมา 5) 300,000 - - 50,000 - 350,000

 9.  นายวิน วิริยประไพกิจ * - - - - - -

 10.  นายนาวา จันทนสุรคน ** - - - - - -

 11. นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์ *** - - - - - -

รวม 2,100,000 165,000 67,500 130,000 120,000 2,582,500

หมายเหตุ : 

1) ประธานกรรมการบริษัท

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

5) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กํากับดูแลและบริหาร หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

** นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กํากับดูแล สํานักรัฐกิจสัมพันธ์ บริหาร สายธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท 

 จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

** นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กํากับดูแลและบริหาร หน่วยธุรกิจวิศวกรรม สํานักเทคโนโลยีกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่

 เทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีก

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะเต็มเวลาท่ีจ่ายในปี 2561

รายชื่อกรรมการ คาตอบแทนในฐานะท่ีมาปฏิบัติหนาที่

ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 3,529,053.26
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่ีจ่ายในปี 2561

ลําดับ รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัท

ในบริษัทยอย

ตําแหนงในบริษัทยอย คาตอบแทนป 2561

(บาท)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท 150,000

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 150,000

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 360,000

 1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุการทํางาน 

  ค่าชดเชยรถประจําตําแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการกําหนด (ต่างประเทศ) 

  รวม 11 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จํานวนทั้งสิ้นปีละ 68,380,427.34  บาท

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผูบ้ริหารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึน้ไป รวม 11 คน และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 1 คน จํานวน

ทั้งสิ้นปีละ 4,622,361.84 บาท

ร ายงานประจําป 2561
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ผังองคกร

หนวยธุรกิจเหล็กรีดรอน

• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

หนวยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก

คณะกรรมการบริษัท

หนวยธุรกิจเหล็กปลายนํ้า

• บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย

• บจก. เหล็กแผนเคลือบไทย

• สํานักเทคโนโลยีกลุม • สํานักจัดซื้อกลุม      

• สํานักการเงินและบัญชีกลุม • สํานักกฎหมายกลุม

• สํานักบริหารความเสี่ยงกลุม • สํานักรัฐกิจสัมพันธกลุม

• สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม • สํานักทรัพยากรบุคคลกลุม 

• สํานักกลยุทธองคกรกลุม • สํานักการพัฒนาอยางยั่งยืนกลุม  

• สํานักกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุม • สํานักพัฒนาองคกรกลุม      

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม

คณะกรรมการจัดการ

สํานักตรวจสอบภายในกลุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักประธานกรรมการ

• สํานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจวิศวกรรม

• บจก. เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง

หนวยธุรกิจทางทะเล

• บจก. ทาเรือประจวบ

หนวยธุรกิจพลังงาน

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการสายการเงินและบัญชี สายธุรกิจ

ดานธุรกิจการคา

ในประเทศ

ดานธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ

และจัดหาวัตถุดิบ

ดานนวัตกรรม ดานพัฒนาธุรกิจเหล็ก

สําหรับงานกอสราง

ดานเทคโนโลยีกอสราง

ฝ่ายวางแผนการขาย

และจัดจําหน่าย

ฝ่ายปฏิบัติงานขาย

กลุม่งานธรุกจิการค้าในประเทศ 1

• ฝ่ายขาย 1 • ฝ่ายขาย 2

• ฝ่ายขาย 3 • ฝ่ายขาย 4

• ฝ่ายขาย 5 • ฝ่ายขาย 6

กลุม่งานธรุกจิการค้าในประเทศ 2

• ฝ่ายขาย 7 • ฝ่ายขาย 8

ฝ่ายวางแผนเหล็กแท่งแบน

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

และตลาด

ฝ่ายบริการปรับแต่ง

ผลิตภัณฑ์และเทคนิค

ฝ่ายวิศวกรรม

เหล็กงานก่อสร้าง

ฝ่ายการตลาด

เหล็กงานก่อสร้าง

ฝ่ายออกแบบและปฏิบัติการ

เทคโนโลยีก่อสร้าง

ฝ่ายขายเทคโนโลยีก่อสร้าง

ส่วนงานคลังวัสดุ

ส่วนงานควบคุมงบประมาณ

สํานักจัดการสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย

สํานักควบคุม

กระบวนการผลิตอัตโนมัติ

สายการผลิต

ดานปฏิบัติการ ดานซอมบํารุง ดานวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ

และประกันคุณภาพ

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายผลิต HFL & PO

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายจัดการคลังสินค้า

และวัตถุดิบ

สํานักควบคุมระบบปฏิบัติการ

ฝ่ายซ่อมบํารุงไฟฟ้า 

ฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องกล

ฝ่ายบริการสาธารณูปโภค

และของไหล

ส่วนงานวางแผนซ่อมบํารุง

ส่วนงานควบคุมอะไหล่

ส่วนงานซ่อมบํารุง

สํานักวิจัยพัฒนา

และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ส่วนงานจัดการระบบคุณภาพ

ดานการเงิน

ฝ่ายการเงิน

ดานบัญชี

ฝ่ายบัญชีการเงิน

และบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีต้นทุน

ดานทรัพยากรบุคคล

และธุรการ 

(สํานักงานกรุงเทพฯ)

ดานทรัพยากรบุคคล

และธุรการ 

(โรงงานบางสะพาน)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ (กรุงเทพฯ)

ฝ่ายฝึกอบรม

และพัฒนา (กรุงเทพฯ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ (โรงงาน)

ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์

และสวัสดิการ
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รายงานคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ป 2561

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

ครัง้ที ่7/2550 เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2550 ซึง่ปจัจบุนัประกอบด้วยกรรมการบรษิทัจาํนวน 3 ทา่น มนีายกมล จันทมิา กรรมการบรษิทั เปน็ประธานฯ 

มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการฯ

 คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คําปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) 

และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน

ของฝา่ยจดัการ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนการเสนอความเหน็เพ่ือทบทวนและปรบัปรงุปรชัญาในการดาํเนินธรุกิจ จริยธรรม

ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

 

 ในปี 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยดําเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

รวมท้ังได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการดําเนินงานดังกล่าว สรุปที่สําคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนการกําหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ 

เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยสําคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

สําหรับปี 2561 ท้ังนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

 2. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําปี 2561 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

แบบรายคณะและรายบคุคล ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และพจิารณารา่งรายงานการประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประจาํป ี2561 และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

เพื่อทราบ
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นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. พิจารณาทบทวนนโยบายคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วย

เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบายคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 4. กํากับดูแลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีหน่วยงานของบริษัท คือ สํานักการพัฒนา

อย่างย่ังยืนและสื่อสารกลุ่ม และสํานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ดําเนินการ โดยได้รายงาน

ผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สําหรับปี 2561 และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

 5. รบัทราบรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตดิตามดูแลการปฏบัิตงิานของฝ่ายจดัการให้เปน็ไปตามนโยบายและแนวปฏบัิตใินการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้

  5.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ของบรษัิท ในส่วนของผู้บรหิารบรษัิท ได้แก่ ผูช้ว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูจ้ดัการท่ัวไป รวมถงึผู้จดัการฝ่าย ของสายการเงนิและบัญช ีตลอดจน 

ผู้จัดการส่วนของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสังกัดสํานักการเงินกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  5.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้จัดการท่ัวไป

 6. อื่นๆ 

  6.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  6.2 รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุทํางานพิจารณาความเสียหาย

  6.3 สอบทานขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สําหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในรายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

ในหัวข้อเรื่อง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง 

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย

  6.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 

 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการทีด่ ี มคีวามมุง่มัน่ที่จะรว่มกนัยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมท้ังพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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การกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(Fiduciary Duty) ซึ่งมคีวามคาดหวังทีจ่ะให้คณะกรรมการไดท้าํหน้าที่

กํากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

อนัจะสรา้งความเชือ่ม่ันใหเ้กดิขึน้แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ทัง้นี ้บรษิทั

ไดด้าํเนนิธรุกจิโดยยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโต

อย่างมั่นคงและย่ังยืน  

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่มีาต้ังแตป่ ี2545 เพื่อใชเ้ปน็หลกัในการบรหิาร

จัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 

2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเมือ่ปี 2556 ศนูยพ์ฒันาการ

กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ได้ประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี

ทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และ

แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น 

ASEAN Asset Class ตอ่ไป โดยอา้งองิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีเ่ปน็

สากลของ 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

 เพื่อให้มีความม่ันใจว่า บริษัทมีการกํากับดูแลการถือปฏิบัติตาม

นโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance Committee) ขึ้น ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2550 ซึ่งเป็น

คณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการกํากับดูแล

กจิการที่ดมีไิด้เปน็กรรมการอสิระ แต่มกีรรมการกํากบัดแูลกจิการที่ดี

อีกจํานวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะนําไปสู่

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีเจตนารมณ์

ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและประสาน

การทํางานของกลไกท้ัง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท 

ฝา่ยจัดการของบรษัิท ผูต้รวจสอบบัญชภีายนอกของบรษัิททีเ่ปน็อสิระ 

และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
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 เพือ่ใหบ้รษิทั สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจํากดั (มหาชน) สามารถบรรลุ

ถึงเจตจํานงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบาย

ในการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 

จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 

เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และ

ให้ประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไว้ ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ

ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมี

ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษา

สิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการ

ของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย รวมทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและรับทราบ

ข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน 

 2. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น

และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 3. คณะกรรมการบรษัิทจะกํากับดแูลและตดิตามให้มกีารปฏบัิติ

ตามแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัด

ปญัหาเรื่องการใช้ขอ้มลูภายในในการซื้อหรอืขายหลักทรัพย์ของบรษัิท 

รวมท้ังให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

 4.  คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึง

สทิธขิองผู้มสีว่นได้เสยีกลุ่มตา่งๆ ของบรษัิท

และกํากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย

 5.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลเรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คํานึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ัง

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

 6.  คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคัญกับการต่อตา้นการทุจรติ

คอร์รัปชั่น โดยจะกํากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระทําการใดๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

 7.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ

กับความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัท 

หรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะกํากับดูแลและ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล 

และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี  

  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

 8. คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลเพือ่ใหผู้ล้งทนุมคีวามมัน่ใจ

ได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

 9.  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ

 10. คณะกรรมการบริษั ทจัด ให้มี

คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ โดยให้มีบทบาทและอํานาจหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรอง

งานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ 

ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นี ้อาจพจิารณาเพิม่คณะกรรมการ

ย่อยชุดอื่นๆ อีก ตามความจําเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงาน

ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส

 11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดํารง

ในตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบริษทั โดยคณะกรรมการ

บรษัิทจะกําหนดอํานาจหน้าทีข่องแต่ละตําแหน่งให้ชดัเจน นอกจากนี้ 

ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออํานาจดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอํานาจของคณะกรรมการบริษัท

และขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อํานาจที่แจ้งชัด

 12. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกําหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งต้อง

มีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังกํากับดูแลให้ฝ่าย

จัดการดําเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย

 13. คณะกรรมการบรษัิทให้ความสําคัญกบัหน้าที่ความรับผดิชอบ

ในการกํากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด

•  สิทธิของผู้ถือหุ้น

•  การปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น

  อย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 4 - 6 อยู่ในหมวด

•  บทบาทของ

 ผู้มีส่วน ได้เสีย

ข้อ 7 - 8 อยู่ในหมวด

•  การเปิดเผยข้อมูล

  และความโปร่งใส

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด

•  ความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการ
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 14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

ของบรษัิท และจะกํากบัดแูลและตดิตามให้มกีารปฏบัิตติามจรยิธรรม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการบริษัท และ

จริยธรรมของพนักงาน รวมท้ังให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้ทราบ

 15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม่ําเสมอเป็น

ประจาํทกุเดือน และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น

ได้ โดยมีกําหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกําหนดวาระการประชุม

ทีช่ดัเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจใุนวาระการประชมุ 

และมีการนําส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับ

ของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม 

 16. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็นประจํา

ตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ

อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ท้ังนี้ คณะกรรมการ

ย่อยแต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็นได้ 

โดยมีกําหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกําหนดวาระการประชุม

ที่ชัดเจน และมีการนําส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้

กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

 17. คณะกรรมการบริษัทจะทําหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ 

โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรบั

ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจา่ยคา่ตอบแทนเปน็ไปอยา่งเหมาะสม มคีวามโปรง่ใส 

และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 18. นโยบายนี้ให้มีการทบทวนเป็นประจําสม่ําเสมอ การแก้ไข 

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสม

 19. นโยบายนีจ้ะไดม้ปีระกาศหรอืแนวปฏบิตั ิกาํหนดรายละเอยีด/

หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมตามควรแก่กรณีต่อไป 

ทัง้นี ้บรรดาประกาศหรอืแนวปฏบัิตทิีอ่อกตามนโยบายคณะกรรมการ

บริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 

2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายนี้ จนกว่าจะมี

ประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกตามนโยบายนี้ใช้บังคับแทน 

 

   ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการประเมินผลในโครงการที่เกี่ยวข้อง

กบัการกํากบัดแูลกิจการทีด่ี ทัง้โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies 2018: CGR) ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นผูจ้ดั 

รวมถึงโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 

2561 (Annual General Meeting: AGM) ที่สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รว่มกับสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุ

ไทย และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นผูจ้ดั เนือ่งจากบรษิทัไดย้ืน่

คาํรอ้งขอฟ้ืนฟกูจิการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2558 

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคําสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ 

ส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิ

ที่จะได้รับเงินปันผล ซึ่งทําให้บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญ

กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

ตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของ

บริษัทในการดําเนินธุรกิจ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาดําเนินการ

ต่อไป

 การถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ในปี 2561 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ 

The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 

5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน

 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวกับ

ผู้ถือหุ้นนั้น จากการที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล

ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2559 ศาลมีคําสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และต้ังให้บริษัทเป็นผู้ทํา

แผนฟืน้ฟกูจิการ โดยบรษิทัอยูร่ะหวา่งกระบวนการฟืน้ฟกูจิการภายใต้

พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ

ผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) 
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 แตอ่ยา่งไรกต็าม เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลาง
ได้มีคำาสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ
ได้กำาหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้ได้ถึงผลสำาเร็จของแผน
ตามที่กำาหนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
สามารถตดิตามและรบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั 
และทันการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่บรษิทัไดม้กีารรายงานความคบืหนา้ของการฟืน้ฟู
กิจการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส 
นอกเหนือจากการนำาส่งงบการเงินและคำาอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการแล้ว 

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิทัไดด้ำาเนนิธรุกจิภายใตป้รชัญาในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั  
และจริยธรรมธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  
ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นหลักการ  
ความเชื่อ และแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกัน 
และปฏิบัติจริง จนเป็นเอกลักษณ์ท้ังในฐานะของบริษัท และคุณค่า 
ที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถี 
แหง่การผลกัดันขบัเคลือ่นการดำารงอยู ่พัฒนา และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ของบริษัท

 ปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
 การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อนำาไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนน้ัน มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
 2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
 3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
 4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
 5.  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 สำาหรับปี 2561 คณะกรรมการจัดการของบริษัทได้มีการจัดทำา
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 
ดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision) : 
 Leading Innovative and Reliable Steel Company
 พันธกิจ (Mission) : 
 Innovate premium value steel product, service and market  
 for customers; create sustainable shared value and trust for  
 stakeholders
 

 ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท  
(SSI Group 10-Year Strategy) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
และรับทราบรายงานความคืบหน้าของแผนธุรกิจระยะยาวตามที่ 
ฝ่ายจัดการเสนอ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

 จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท 

 บรษิทัจะดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ ความโปรง่ใส  
ความซือ่สัตย ์และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏบิตัแิละประสาน
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้น
  บรษิทัตระหนกัวา่ผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีนา้ที่
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึกำาหนดแนวทางใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
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  2)  นําเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทาง

การเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล

  3)  แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม

ในอนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

  4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล

ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ 

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 2.  ลูกค้า 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและความพึงพอใจของลูกค้า 

ที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความต้ังใจอย่าง

แน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้า

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึ้นตลอดเวลา และเปน็ทีไ่วว้างใจ

ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ

สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า

  2) ติดตอ่ส่ือสารกับลกูคา้ดว้ยความสุภาพ ให้ขอ้มลูข่าวสาร

ทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ และทันตอ่เหตุการณ์แกล่กูคา้ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้

ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า

และบริการน้ันๆ

  3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ

คณุภาพ ปรมิาณ และความปลอดภยั ของสนิคา้และบรกิาร และลกูคา้

ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

  5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์

โดยมิชอบ

  6)  ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทั

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 3.  คู่ค้า 

  บรษิทัตระหนักถงึการปฏบัิตติอ่คูค่า้อยา่งเปน็ธรรม โดยต้ังอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย บริษัท

จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา 

การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ี้

  1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

ในการค้ากับคู่ค้า

  2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า 

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

  3) ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั กรณี

ทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คูค่า้ทราบลว่งหนา้ 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 4.  คู่แข่งทางการค้า 

  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง

เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า

ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

  2)  ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย

 5.  พนักงาน 

  บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อ

ความสําเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลัก

สิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะ

ความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือ

ภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

  2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

  3)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  4) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วย

ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของพนักงานน้ัน

  5) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ

ของพนักงานอย่างทั่วถึง

  6) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ

การกระทาํใดๆ ทีเ่ปน็การคกุคาม หรอืสรา้งความกดดนัตอ่สภาพจติใจ

ของพนักงาน

 6. องค์กรท่ีกํากับดูแล 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ

อย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กํากับดูแล

อย่างเต็มที่ 
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 7. สังคมและชุมชน 

  บริษัทตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและชุมชน โดยคํานงึถงึผลกระทบที่อาจมต่ีอทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดําเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในทางปฏบิตั ิบรษัิทไดใ้หค้วามสาํคัญและเอาใจใสต่อ่ความเปน็อยู่

เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองผูม้สีว่นไดเ้สยีในทกุกลุม่ ไมว่า่จะเปน็พนกังาน 

ครอบครัวของพนักงาน สังคม และชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนา

อตุสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและชมุชน และคํานงึถงึ

ผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน 

บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO 14001:2004) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง

จากภัยอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้

การดําเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องนี้  ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 3.1  การดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

   บริษัทดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กร

ที่กํากับดูแล สังคม และชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 

(Business Ethics) ของบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีลไกการดาํเนนิงาน

ทีจ่ะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั

กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า 

การเปดิชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสง่ขอ้เสนอแนะและถามตอบข้อสงสยั

ทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนสินค้าและบริการ

ชุมชน การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

เป็นต้น รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ 

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะทํางาน หรือคณะอนุทํางานต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่

ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง

การดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2561 

ที่ผ่านมา ดังนี้ 

   3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น 

    • สํานักเลขานุการบริษัทได้ดําเนินการต่างๆ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 

มอบหมาย  

   3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 

    • บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่รวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นํา

ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ

ด้วยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่สร้าง

ความพึงพอใจใหแ้กล่กูคา้โดยการนาํมาตรฐานตา่งๆ อาทิ ISO 9001/ 

ISO/TS 16949/ ISO 14001/ TIS/OHSAS 18001 มาปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มผ่าน

ชอ่งทางที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบถงึความต้องการและความคาดหวัง

ของลูกค้า ได้แก่ การพบปะลูกค้าโดยทีมผู้บริหาร การเยี่ยมเยียน

ลกูคา้ของทมีงานขาย การจัดประชุมกบัลกูคา้รายสําคญัเป็นรายเดอืน 

การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า 

อีกท้ังยังให้คําปรึกษาแนะนํา และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

    • บริษัทมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

ในกรณทีี่ลกูคา้เกดิความไม่พงึพอใจเกี่ยวกบัผลติภัณฑ ์โดยมช่ีองทาง

รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้า

ในระบบและต้องได้รบัการตอบสนองเบ้ืองตน้ภายใน 2 วัน โดยจะแจ้ง

กลับลูกค้าทันทีเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ายังคงพึงพอใจ

ต่อกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ตลอดจน

มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการ

ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า 

อันให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อการดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/

บริการ ระบบงาน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีเกินกว่า

ที่ลูกค้าคาดหวัง 

    • คณะทํางานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ดําเนินกิจกรรม

ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิต

ของบรษิทั  เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการพัฒนาสนิคา้และบรกิารที่มมีลูคา่เพิ่ม

กับลูกค้ามาตลอด โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ออกผลิตภัณฑ์

และบริการใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อาทิ 

ผลิตภัณฑ์เหล็กช้ันคุณภาพท่ัวไปที่มีความแข็งแรงพิเศษ ซึ่งช่วยให้

ลูกค้าได้สรรค์สร้างและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่โครงสร้างสําหรับ

งานก่อสร้างและพาหนะบรรทุกสินค้า ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ 

เช่น การควบคุมความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 

Productivity ลดอัตราการสูญเสียที่ไม่จําเป็นของลูกค้า เพื่อสนับสนุน

ให้ลูกค้าสามารถจําหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2561 

บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึง

ร้อยละ 24 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด
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   3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

    • บริษัทให้ความสําคัญกับคู่ค้า อันเป็นกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียสําคัญที่ช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน 

โดยบริษัทจะปฏิบัติตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพื้นฐานของการแขง่ขนั

ที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ และ

ความร่วมมืออันดี  รวมทั้ งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนบริษัทได้ให้ความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหาซึ่งเป็น

กระบวนการสาํคัญในการควบคมุคา่ใชจ้า่ย คณุภาพสนิคา้ และบรกิาร 

มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    • คณะอนุทํางานตรวจติดตามผู้ผลิตวัตถุดิบ 

ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพท้ังด้านคุณภาพและ

ปริมาณเพื่อสร้างความสมํ่าเสมอในปริมาณวัตถุดิบ มีการกระชับ

ความสมัพนัธก์บัผูผ้ลติอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะกบัผูผ้ลติทีม่ธุีรกจิกัน

ในระยะยาวและสมํ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

ระหว่างกัน มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่างประเทศมาประชุมหารือ

ร่วมกันกับบริษัท มีการทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ 

(Technical Protocol and Specifi cation) ในการพัฒนาช้ันคุณภาพ

ของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความต้องการ

ของตลาดมากขึน้ และรว่มกนัหาขอ้สรปุแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข

ปัญหาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ ร่วมกันเป็นประจํา

    • สํานักจัดซื้อกลุ่มได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

     • เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัขา่วการจัดซือ้จดัจา้ง

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

เพือ่ใหคู้ค่า้ทราบ และให้ผูท้ีส่นใจจะขายสนิค้าหรอืใหบ้รกิารกบับรษิทั 

สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง หรือผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั และใหส้ามารถเสนอราคางานจัดซือ้จดัจา้งได้ดว้ย 

เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท  

     • เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ 

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มี

ศักยภาพ ที่สามารถผลิตหรือจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม

ที่บริษัทต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสม และสามารถส่งมอบได้ตาม

กําหนดเวลา โดยสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 

2561 มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจํานวน 197 ราย

     • จัดให้มีการประชุมและสัมมนาร่วมกับ

ผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารปลีะครัง้ โดยในป ี2561 ไดจ้ดัขึ้นในเดอืนมนีาคม 

เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 

และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มสหวิริยา รวมทั้งนโยบายอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ขายทุกราย

ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบาย

การไม่รับของขวัญและของกํานัลของบริษัทด้วย

     • ในป ี2561 บรษิทัไดด้าํเนนิการจดัซือ้จดัหา

จากผู้ขายท่ัวไปมูลค่าประมาณ 2,470 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้า

ในกลุ่มพลังงาน 1,080 ล้านบาท ลูกรีด 205 ล้านบาท อะไหล่ 

307 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 171 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและ

รายจ่ายลงทุน 171 ล้านบาท งานบริการ 517 ล้านบาท และอื่นๆ 

19 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวม

ประมาณ 252 ล้านบาท และในปี 2562 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อ

จัดหาจากผู้ขายท่ัวไป 2,750 ล้านบาท และจากชุมชน 280 ล้านบาท

     • เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ

การบริหารงานของผู้ขายท่ัวไปในปี 2561 จํานวน 16 ราย และชุมชน

บางสะพานจํานวน 11 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต

และคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมท้ัง

ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และกําหนด

ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท

     • ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า

ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจําหน่าย งานบริการ

ที่จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า

ที่ผลิตได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) 
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    • บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของ

บริษัททุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อตกลงและพันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน

การเงินทุกราย ตามเงื่อนไขข้อกําหนดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน การชําระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์

ค้ําประกัน โดยมีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงอันจะทําให้เจ้าหนี้อาจเกิดความเสียหาย และหากมีกรณี

ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ทางบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้

ทราบทันที เพื่อหารือในการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

    3.1.4  ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 

    • บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง

การค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย  

    • กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้

รวมตวักนัจดัตัง้สมาคมเหลก็แผน่รดีรอ้นไทย มกีารประชุมแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นโดยมีวาระที่ชัดเจน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ

สง่เสริมการประกอบวิสาหกิจ ร่วมมือกับรฐับาลในการส่งเสริมการคา้

อุตสาหกรรม ตลอดจนการประสานงานร่วมมือพัฒนาการผลิต เพื่อ

ให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 

   3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน 

    สายทรัพยากรบุคคลและธุรการมุ่งมั่นดําเนินการ

ตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 

จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัท

มีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่าของบุคลากรว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ 

จะนํามาซึ่งความสําเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มี

สภาพการจ้างงานพนักงาน โดยกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการและประโยชน์

ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกัน

สุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การฝึกอบรมสัมมนาของ

พนักงาน ทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

พนักงาน การเข้าร่วมโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมท้ังสวัสดิการรถรับ-ส่ง และ

โรงอาหารสําหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เป็นต้น 

     บริษัทได้ให้ความสําคัญในการดูแลพนักงานให้มี

สวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงานและของ

ครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัล

เกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน 16 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 - 2561) 

    โดยบริษัทได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและ

งานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงาน

บุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และมี

การปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรื่องให้ทันต่อเหตุการณ์

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศ

นโยบายและระเบยีบดา้นการบรหิารงานบุคคลของบรษิทัในเรือ่งต่างๆ 

ให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไปที่บนบอร์ดของบริษัทและเผยแพร่

บนระบบอินทราเน็ต และในข้ันตอนการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่

ทราบด้วย ดังนี้

    • เรื่อง การบริหารค่าตอบเทน ต้ังแต่ปี 2545 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

อย่างยุติธรรม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 

โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีของพนักงาน การประเมินผลการดําเนินงานของพนักงาน

ตามแผนงานที่กําหนด (Goal Program Achievement) ผลงานที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผลประกอบการในการดําเนินงานของบริษัท

ในแต่ละปี เป็นต้น

    • เรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท อาทิ 1) เรื่อง

เงนิพเิศษสาํหรบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานประจาํโรงงานบางสะพาน ตัง้แต่

ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการประจํา

โรงงานบางสะพาน 2) เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ 

(ภายในประเทศ) ต้ังแต่ปี 2540 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงาน

ทีต่อ้งไปปฏบัิตงิานนอกสถานที่ ฝกึอบรม/สัมมนานอกสถานที่ 3) เรือ่ง

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ต้ังแต่ปี 2542 เพื่อช่วยเหลือเรื่อง

บ้านพักอาศัยสําหรับพนักงานและครอบครัว 4) เรื่องรางวัลอายุ

การทํางาน ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติงาน

กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและเพื่อเป็นการยกย่อง

ชมเชยให้แกพ่นกังานที่มคีวามวริยิอุตสาหะในการปฏบัิตงิานกับบรษัิท

มาเป็นระยะเวลานาน 5) เรื่องเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ต้ังแต่ปี 2544 

เพือ่ชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นทีพ่กัของพนกังานทีไ่ปปฏิบตัิงาน

ประจําโรงงานบางสะพาน 6) เรื่องเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 

ตั้งแต่ปี  2544 เพื่อเป็นการบํารุงขวัญและช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดร้อนใหักับพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน 

โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

ที่ถึงแก่กรรม 7) เรื่องการเยี่ยมไข้พนักงาน ต้ังแต่ปี 2545 เพื่อแสดง

ความห่วงใย สร้างขวัญกําลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน

ตามความเหมาะสม 8) เรื่องชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 

เพื่อกําหนดชุดเครื่องแบบพนักงานให้พนกังานสําหรับสวมใส่มาปฏบัิติ

งานกับบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในการทํางาน 9) เรื่องรถรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็น

การให้ความสะดวกแก่พนักงานในการเดินทางไปฏิบัติงานที่โรงงาน 

10) เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกันกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2551 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง และให้มี
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ความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล และ 11) เรื่องการลากรณี

บุคคลในครอบครัวของพนักงานชีวิต ต้ังแต่ปี 2558 เพื่อให้พนักงาน

ได้หยุดงานไปร่วมแสดงความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนา 

เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการดําเนินการให้สวัสดิการในเรื่องต่างๆ 

ดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน โดยมีความมุ่งหมายให้พนักงานในบริษัท

สามารถมรีะดบัความเป็นอยูท่ีด่พีอสมควร  มคีวามผาสุกทัง้กายและใจ

มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญ

ก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวพนักงาน

เท่าน้ันแต่รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย 

    • เรื่อง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ต้ังแต่ปี 2542 

เพือ่เปน็การเสรมิสร้างหลกัประกันทางการเงนิในอนาคตที่มัน่คงให้แก่

พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็นทุนทรัพย์

ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ และเป็น

หลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย 

    • เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อ

เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ และ

สามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนําไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจําเป็น 

    • เรื่อง การพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อ

สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึก

อบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ซึ่งจะทําให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะ

ใหก้บัพนกังานส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับ

ในปี 2561 บริษัทมีจํานวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยจํานวน 25.77 ชม./คน/ปี 

ซึ่งได้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารทราบเป็นประจํา

ทุกเดือน 

    นอกจากน้ี บริษัทยังคํานึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อม

ในการทํางานที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เป็นคนดี 

คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพิ่ม

เสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้างบุคคลต้นแบบ (Role 

Model) เพื่อเปน็แบบอย่างให้กบัพนักงานในการสร้างค่านยิมที่ดตีอ่ไป 

รวมท้ังมุ่งเน้นการสร้างสายใยภายในองค์กร ภายใต้โครงการชื่อ 

“Care Organization” ซึง่ประกอบดว้ยโครงการยอ่ยๆ อกีหลายโครงการ

ที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ อาทิ 

1) โครงการย่อยผูบ้รหิารพบพนักงาน ได้แก ่กจิกรรมการชี้แจงนโยบาย

แต่ละสายงาน กิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน โดยเฉพาะในโรงงาน 

2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการสอนงาน 

โดยมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษากับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่อง

ส่วนตัว 3) โครงการย่อยพบปะกันระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม

พีเ่ลีย้ง เพือ่การดแูลพนกังานใหม ่และยงัมุง่เนน้ใหเ้กดิการสรา้งสมดุล

ของชีวิตการทํางานและครอบครัว โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้ครอบครัว

มามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมระหว่างครอบครัวพนักงาน พนักงาน 

และบริษัทด้วย

    บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย

ที่สําคัญในการนําไปสู่ความสําเร็จ โดยได้ทําการสื่อสารผ่านช่องทาง

ต่างๆ อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน หนังสือพิมพ์

ภายใน เสียงตามสายโทรทศันภ์ายใน สง่ขอ้ความผ่านโทรศพัทม์ือถือ 

รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ เฟซบุ๊กภายในองค์กร อีกทั้งการฝึก

อบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

และบริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการทีใ่หส้ทิธกิารบรหิารจดัการแกพ่นกังานเฉพาะเรือ่ง เชน่ 

คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการในหลายๆ 

ด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าบริษัทได้ให้ความสําคัญกับพนักงาน

วา่เปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ยิง่ของบรษิทั ซึง่โครงการและกจิกรรมต่างๆ 

ทีบ่รษิทัไดจ้ดัขึน้นัน้ คาํนงึถงึการพฒันาพนกังานใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั

กับบริษัทด้วยความห่วงใยและย่ังยืนตลอดไป 

   3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรท่ีกํากับดูแล 

    • บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติ

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ 

โดยการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบยีบ และมาตรฐาน

ของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านแรงงาน 

การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การละเมิด

สิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กํากับดูแลบริษัท

อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริม

ใหบ้รษิทัเปน็องคก์รทีด่าํเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีรยิธรรม 

อันเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญที่จะส่งผลให้กระบวนการและข้ันตอน

การทํางานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย

ถูกดําเนินการลงโทษจากหน่วยงานที่กํากับดูแลด้วยสาเหตุที่ไม่ได้

ประกาศข้อมลูจากเหตุการณ์สาํคญัภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด 

หรือด้วยสาเหตุอื่นแต่อย่างใด

     นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 กําหนดเกี่ยวกับเรื่อง

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีน่าํมาใชใ้นบรษัิทไดต้อ้งเปน็โปรแกรมทีบ่รษิทั

อนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรม

จากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็นโปรแกรมที่ได้ผ่าน

การทดสอบแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น โดยมีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปน็ผูร้ายงานในสว่นที่เกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ์

ของบริษัทด้วย 
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   3.1.7  ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 

    บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

มีปรัชญาและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่า

ของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทํางาน

ทีป่ลอดภยัถกูสขุอนามยั รวมท้ังถอืมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิง่แวดลอ้มเปน็สิง่สาํคญัตอ่การดําเนนิธรุกจิ บรษัิทจงึมเีจตจํานง

และสนับสนุนให้มีการดําเนินการระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน

ของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ที่กําหนด

    • สํานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

    • สํานักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โรงงาน ได้ดาํเนนิกจิกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงัคมและชุมชน 

รวมท้ังสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

     • บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฉบับปี 2558 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ

และการเจ็บป่วยจากการทํางาน การป้องกันและลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยได้จัดทํา

แผนงานโครงการต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรมด้าน

ความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การเฝ้าระวังตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานและสภาพแวดล้อม

ในเขตชุมชน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้รายงาน

และแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทํางาน โครงการจิตอาสาสร้างวินัย 

วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) โครงการ Zero 

Accident การฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การรณรงค์และ

ตรวจสอบการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นการสร้างจิตสํานึก

ในการทิ้งขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการส่งกําจัด บริษัทได้เลือกวิธีการ

การจัดการของเสียด้วยวิธีนํากลับมาใช้ใหม่ใหม้ากที่สดุ การออกแบบ

กระบวนการให้สามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ต้องปล่อย

น้าํทิง้ออกจากโรงงาน (Zero Discharge) และการปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไป

ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

     • บริษัทประกาศนโยบายพลังงานที่ลงนาม

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ

ปี 2561 ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

อย่างเหมาะสม โดยเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน

การจัดการพลังงาน ISO 50001 

     • บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานและผู้รับเหมา

ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ต้อง

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท 

การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     • บริษัทมีผลการดําเนินงานตามโครงการ

ที่กําหนด สําหรับปี 2561 คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

ทุกกรณีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการบาดเจ็บถึงข้ัน

หยุดงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 เท่ากับ 0.32 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

การทํางาน เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.66 รายต่อหนึ่งล้าน

ชั่วโมงการทํางาน

     • บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ 

ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึง

การคัดแยกของเสียเพื่อส่งกาํจัดอย่างถูกต้อง

     • บริษัทมีการทําสํารวจทัศนคติชุมชนอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เนื่องด้วยการดําเนินงานของโรงงานอาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ซึ่งอาจ

ครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเกิด

ความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนนิงานของโรงงาน อันนําไปสู่กระบวนการร่วมคดิร่วมตัดสนิใจ

ของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม

สภาผู้นําชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนําข้อสรุป

จากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทาง

การจดัการทีเ่หมาะสม เพื่อนําไปสูค่วามพงึพอใจของชมุชนอย่างยัง่ยนื

      ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิง่แวดล้อม ซึ่งแสดงความมุ่งมัน่ในการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดการสิ้นเปลือง ดําเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการดําเนิน

กจิกรรมของบรษิทั รวมถงึปอ้งกนั ควบคมุการกาํจดั และบาํบดัของเสยี

เหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงลด

และป้องกันผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

การดแูลความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีอ่กีดว้ย ทัง้นี ้ความสาํเรจ็

ของการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์

พลังงาน เป็นไปตามการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่

     • ระบบการบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อม 

ISO 14001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2542 

จนถึงปัจจุบัน 

ร ายงานประจําป 2561
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     • ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและ

ความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองอย่าง

ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2545 - 2558 และเปลี่ยนเป็น OHSAS 18001 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

     • รางวัลสถานประกอบการดี เ ด่นด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

จากกระทรวงแรงงาน ต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

     • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหาร

ความปลอดภัย ปี 2558

     • รางวลัสถานประกอบการทีม่กีารจดัการและ

รกัษาสภาพแวดลอ้มตามมาตรการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจําปี 2560 (EIA Monitoring Awards 2018)

    • สํานักจัดซื้อกลุ่มได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้

เครื่องหมายฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหาและ

ใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการ

ประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุม

อตัโนมตัแิละระบบ Internet of Thing รว่มกับอุปกรณป์ระหยดัพลงังาน 

และโครงการปรับปรงุเครื่องจักรและอุปกรณ์เพือ่การอนุรกัษพ์ลงังาน

ในระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานควบคุม

 3.2  มาตรการชดเชยความเสียหาย 

   ในกรณีท่ีผูมี้สว่นไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการท่ีบริษทั

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ดําเนินการในบางประการ

โดยการทําประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในบางกรณี ได้แก่ 

   • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

บริหารของบริษัท (Directors & Offi cers Liability Insurance) 

   • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง

ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)

   • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่อง

มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability 

Insurance)  

   • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน 

การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอนํ้าระเบิด 

และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (สําหรับโรงงานขนาดใหญ่) 

[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler 

Explosion and Business Interruption Insurance (for major plants)]

   • การประกนัภยัการเสีย่งภยัทกุชนดิของทรพัยส์นิ (สาํหรบั

อาคารสํานกังาน) [Property All Risks Insurance (for offi ce building)]

   นอกจากการจัดทํ าประ กันภัยหลักของบริษัทตาม

รายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดทําประกันภัย 

เพือ่ขยายความคุ้มครองไปยังบรษิทัในเครอืสหวริยิา ซึ่งประกอบธุรกจิ

ภายในประเทศ เช่น บรษัิท เวสท์โคสท์ เอ็นจเินยีริ่ง จํากัด บรษัิท ท่าเรอื

ประจวบ จํากัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 

ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นระยะๆ 

และจัดทําประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

  3.3  ขอพิพาทท่ีสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย 

   บริ ษัทได ้มีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยง

การเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

ที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 

พนักงาน สังคมและชุมชน ท้ังนี้  บริษัทได้มีกลไกในการกํากับ

ดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) 

โดยการจัดทําบัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือ

ปฏิบัติ โดยในปีที่ผ่านๆ มากําหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ทําการปรับปรุงและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แล้วรายงานผลมายังสํานักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) 

รวบรวมข้อมูลและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และ

เพื่อให้การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น บริษัทได้จัดตั้งสํานักกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม 

(Group Compliance and Corporate Governance Office) ขึ้นมา 

เพื่อทาํหน้าที่อย่างอสิระในการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานภายในองค์กร

   สําหรับคดคีวามและข้อพพิาททีส่าํคญัของบรษิทัซึง่เปิดเผย

อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น สํานักกฎหมายกลุ่ม

เป็นผูด้าํเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมท้ังรายงานผลความคืบหน้า

และความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท

เหล่านัน้ต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ทราบเป็นระยะๆ อีกท้ังยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย

  3.4  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใดๆ 

   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไ ด้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมา

ช่วยกํากับดูแลบริษัท จึงได้กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จาก

พนักงานและจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง

ทางการค้า สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรมธุรกิจ หรือการกระทําทุจริต หรือการกระทําความผิด

ตอ่ตาํแหนง่หนา้ที ่หรอืการกระทําการทุจรติคอร์รปัช่ัน หรอืการกระทํา

การฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ

บรษิทั หรอืการกระทาํการขดัตอ่หรอืการละเลยตอ่หนา้ทีต่ามนโยบาย 
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แนวปฏิบัติ คําส่ัง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือรายงานทาง

การเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ

การกระทําอืน่ๆ ที่อยูใ่นขา่ยทําใหผู้แ้จง้หรือบริษทัไดร้บัความเสียหาย 

มายังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์

ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะทําให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือ

ข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้บริษัทนําข้อมูลที่ได้รับ

มาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางมาตรการป้องกัน

ต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทําให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัท

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

   บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และแนวปฏิบติัคณะกรรมการบริษทั 

ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มี

การพิจารณาทบทวนและได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 

ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทนฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ น โ ย บ า ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ

คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและ

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึงช่องทาง

และวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

ระบบอนิทราเนต็ของบรษิทัที ่http://ssi.net ระบบอนิเทอรเ์นต็ทีเ่ว็บไซต ์

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

ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

   • ทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ที่  e-mail address: 

ssigcg@yahoo.com หรือ

   • ทางไปรษณยี ์โดยสง่จดหมายมาที่คณะกรรมการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500

   ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้กําหนด

กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ

มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยกําหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึง

ขอ้มลูตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนดงักล่าว กล่าวคือ 

กล่องรับขอ้ความทางระบบไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์หรือตูร้บัจดหมาย

ทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่งพนักงานไม่ว่า

หน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับข้อความหรือตู้รับ

จดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

   นอกจากนี้ บรษัิทได้รบัการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certifi ed Company) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยในปี 2561 บริษัทได้

ดําเนินการหรือมีกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศทีส่าํคญัของบรษิทั ท้ังขอ้มลูทางการเงนิและข้อมลูอืน่ที่มใิช่

ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันการณ์ 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนด 

โดยนําเสนอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสาธารณชน 

ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ตามหลักการกํากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้แถลงถงึเจตนาอยา่งชัดแจง้

ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 ท้ังนี ้บริษทัได้จดัให้มีหนว่ยงานท่ีดแูลรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คือ สํานักเลขานุการบริษัท และสํานักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม สังกัด

สํานักการเงินกลุ่ม
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 4.1  การเปดเผยขอมูลตามประกาศ หรือขอกําหนด

   หรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   และ/หรือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

   และตลาดหลักทรัพย

   ในปี 2561 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีดังนี้ี้

   • เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์าํหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงนิ

ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

รอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี และสําหรับปีหลังตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมท้ังเปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ของบริษัท บริษทัย่อย และการรว่มค้า เป็นรอบระยะเวลาหกเดือนแรก

ของปีด้วย สําหรับรายงานความคืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทได้มี

การเปิดเผยเป็นรายไตรมาส ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   • จัดส่งรายงานประจําปี 2560 (แบบ 56-2) ให้กับ

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูบ้ริหารแผนฟืน้ฟกิูจการฯ และเปดิเผย

ข้อมูลสารสนเทศ ดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

   • เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

  ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตาม

กําหนดเวลา

 4.2  การเปดเผยขอมูลตามแนวปฏิบัติท่ีดี

   ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   เพื่อความโปรงใสของบริษัท

   คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งสํานักนักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่ม สังกัดสํานักการเงินและบัญชีกลุ่ม เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

โดยตรงในการติดต่อสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

บุคคลผู้เกี่ยวข้องข้างต้นได้รับทราบข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์

เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น และสํานัก

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณชนผ่าน

สื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของบริษัทได้ดําเนินการเปิดเผย

และเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.

ssi-steel.com ด้วย โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหลายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของบริษัท อาทิ 

ขอ้มลูทางการเงิน รายงานประจาํป ีขา่วสารองคก์รและกิจกรรมสงัคม 

และข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ได้ตลอดเวลา  

   4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

    ในปี 2561 สาํนกันกัลงทนุสัมพนัธก์ลุม่ มกีารดาํเนนิ

กิจกรรมที่สําคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

    • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง

การเงินและข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้ง

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธรุกิจของบริษทั จริยธรรม

กรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา 

และอย่างเท่าเทียมกัน 

    • จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและ

ผู้ลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูลเพิ่มเติม

กับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail 

address: ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียนรบับริการขา่วสาร

ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้

    • จัดทําการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่าย

จัดการ (Management’s Discussion and Analysis: MD&A) ของ

บริษัทและบริษัทย่อย สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนและ

รายปี เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยเผยแพร่

ใหแ้กผู่ล้งทุนทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัทีเ่กดิขึ้น รวมท้ัง

ปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

   4.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน

    และสาธารณชน

    ในปี 2561 สํานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ

การสื่อสารกลุ่ม มีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญต่างๆ ดังนี้

    • จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าว

เกี่ยวกับกจิกรรมต่างๆ ของบรษัิทแก่นกัข่าว เพือ่ใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลู

ของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ

    • จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท

ตามที่ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่

สื่อมวลชนให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท

    • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความ

ของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ

     • สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่  หนังสือพิมพ์ 

รายงานประจําปี 

     • การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไปและกลุ่มเป้าหมาย
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     • สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

เว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://www.ssi-steel.com, http://www.blogssi.com/

360degree และวิดีโอ

    • จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address: 

pr@ssi-steel.com

   

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  5.1  โครงสรางคณะกรรมการ

   5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Board 

Diversity) ไดแ้ก ่ดา้นการผลติ การบรหิารจดัการ การบรหิารความเสีย่ง 

การเงนิและการบญัช ีตลอดจนประสบการณท์ีย่าวนานในการประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจํานวนกรรมการตามหนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 มีจํานวน 

11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน และกรรมการ

ที่มิได้เป็นกรรมการอิสระอีกจํานวน 5 คน ในจํานวนนี้มีกรรมการ

ที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 2 คน คือ นายวิน วิริยประไพกิจ ดํารง

ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และนายนาวา จนัทนสรุคน ดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม สาํนกั

รฐักิจสมัพนัธก์ลุม่ และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจ 

ซึง่จาํนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้ในนโยบาย

การกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ด้วย

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 

  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 

  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  

  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 5. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 

  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 

  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

 7. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

  กรรมการบริษัท

 8. นายกมล  จันทิมา 

  กรรมการบริษัท

 9. นายวิน วิริยประไพกิจ 

  กรรมการบริษัท

 10. นายนาวา จันทนสุรคน 

  กรรมการบริษัท

 11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ 

  กรรมการบริษัท

 กรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายกมล จนัทมิา 

หรือ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ

นายนาวา จันทนสุรคน หรือ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ

สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

   5.1.2 การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง

    ของกรรมการและของกรรมการอิสระ

     การกําหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะดํารง

ตําแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้อง

กบัพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจํากดั ซึง่บญัญติัไวว้า่ ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นจํานวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมการที่ออกตามวาระจะเป็น

กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจถูกทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ตอ่เนื่อง

อีกคร้ังก็ได้ 

    อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจําเป็นต้อง

ขอฟ้ืนฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง

มีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและต้ังบริษัทเป็นผู้ทําแผน ดังนั้น

นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งดังกล่าว อํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ

และทรัพย์สินของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น 

(ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากมี)  ตกแก่ผู้ทําแผน 

ตามความในมาตรา 90/25 พ.ร.บ.ล้มละลายฯ จึงทําให้บริษัทไม่ต้อง

จัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ

ประจําปีหรือการประชุมวิสามัญ จนกว่าศาลจะมีคําส่ังยกเลิกคําสั่ง

ให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี 

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง

ได้มีคําส่ังเห็นชอบด้วยแผน ทําให้บรรดาสิทธิและอํานาจหน้าที่

ของผู้ทําแผนตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59 

พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ตามลําดับ และโดยที่แผนกําหนดให้บริษัทเป็น

ผู้บริหารแผน ดังนั้น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท จึงยังคง

ทําหน้าที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของผู้บริหารแผนต่อไป 

     สําหรบัการกาํหนดจาํนวนวาระสงูสดุของกรรมการ

ทีจ่ะดํารงตําแหน่งตดิต่อกันในคณะกรรมการบรษัิท และของกรรมการ

อิสระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัทและ

ในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมิได้กําหนดไว้ 

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และ

ความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมาย

และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท  
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   5.1.3 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

    และกรรมการผู้จัดการใหญ่

    ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาท

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของบุคคลผู้ดาํรงตําแหน่งทีส่าํคัญออกจากกัน 

กล่าวคือ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

บริษัท และนายวิน วิริยประไพกิจ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งไวอ้ย่างชัดเจน  

   5.1.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

    บริษัทยังมิได้กําหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า 

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น

ขอ้จาํกดัทีท่าํใหบ้รษิทัไมส่ามารถสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมในการดาํรง

ตําแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการ เนื่องจากอุตสาหกรรม

เหล็กและเหล็กกล้ามีความจําเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้นําที่มี

วิสยัทศันท์ีก่วา้งไกล และมีความสามารถในการกาํกบัดแูลการบริหาร

งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

   5.1.5 เลขานุการบริษัท

    บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คําแนะนําด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ 

และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้  

    คุณสมบัติ

    1. มี ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ใ น ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ

กฎระเบียบของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรอืผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกีย่วข้องกับการปฏบัิติ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

    2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ

    3. มคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร

บริษัท 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

    1. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่

คณะกรรมการบริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของ

หน่วยงานทางราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัสาํคัญ 

    2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร

ประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท 

    3. จัดการประ ชุมผู้ ถื อ หุ้นและการประ ชุม

คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

    4. บันทึ กรายงานการประชุมผู้ ถื อหุ้ นและ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    5. จัดทํ าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    6. ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทํา

รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกําหนด

กฎหมาย รวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ตามที่กฎหมายกําหนด 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

086



    7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

สารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

    8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

    9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

บริษัท

    10. ตดิตอ่และสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้เพื่อใหไ้ด้รบัทราบ

สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

    11. ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด

 5.2  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ

   ของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้

ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ

งบประมาณประจําปขีองบรษัิท รวมท้ังกํากบัดแูลให้การบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนธรุกจิทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และปฏบิตัิ

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

ที่กํากับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อ

ให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่า

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

   อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

   1. คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ทีใ่นการดาํเนินกิจการ

ของบริษัททั้งในฐานะที่บริษัทเป็นลูกหนี้และในฐานะที่บริษัทเป็น

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ขอ้บังคับ รวมถงึหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวธิกีารทีก่าํหนด

ในแผนฟ้ืนฟูกิจการและตามคําสั่งของศาลล้มละลาย 

   2. คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายอํานาจให้แก่

บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดาน้ันจะเป็น

กรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระทําการใดๆ ในนาม

ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น

ให้ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจํากัดในการลงลายมือชื่อของ

ผู้รับมอบอํานาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กําหนด คณะกรรมการ

อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

   3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 

   4.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทํางบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทโดยงบดุล

และบัญชีกําไรขาดทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการภายในสีเ่ดอืนนับแตวั่นสิ้นสดุของรอบปบีญัชขีองบรษิทั 

   5. ในระหว่างที่บริษัทอยู่ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการของผู้ทําแผนและ

คณะกรรมการของผู้บริหารแผน ตามลําดับ จะเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่

ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และจะเป็นผู้ใช้สิทธิ

ตามกฎหมายแทนผูถื้อหุน้ (ยกเวน้สิทธิที่จะไดร้บัเงินปนัผล ถ้าหากมี) 

ทั้งนี้ ตามที่ พ.ร.บ.ล้มละลายฯ กําหนดไว้ จนกว่าศาลล้มละลาย

จะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

ของบริษัท แล้วแต่กรณี 

   6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ

ดาํเนนิการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบรษัิทหรอืคณะกรรมการ

   ในกรณทีี่เลขานุการบรษัิทพน้จากตําแหน่งหรอืไม่อาจปฏบัิติ

หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมาย

ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่

จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบถึงสถานที่

เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดด้วย

   5.2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

    คณะกรรมการบริ ษัทมี เจตนารมณ์ร่ วมกัน

ในการที่จะพฒันายกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีภายใน

บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัไดมี้มติประกาศใชน้โยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการบริษทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้กําหนดให้สอดคล้อง

กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ตอ่มาเมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษทัไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติประกาศใชน้โยบายการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่าสุด

เมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556
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   5.2.2 จริยธรรมกรรมการ

    เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ดังนั้น ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ

ในการกําหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

    1) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และยึดม่ันในจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกําหนดไว้

    2) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถ้อืหุ้นด้วยความซือ่สตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง

บริษัท

    3)  กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผดิชอบอย่างเพยีงพอ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

การบรหิารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อใหบ้รษิทัเจรญิก้าวหนา้ 

มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม

    4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย 

โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม

    5)  กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตําแหน่งหน้าที่

ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ

ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทําการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

   5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการดําเนินการ

รายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่เกีย่วข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือ

ในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท

ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้

    1) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการให้ส่วนลดในการขาย 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและ

ส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา

    2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the 

Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้า

เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการให้

สินเชื่อการค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาสินเชื่อ 

(Credit Committee) เพื่อทําหน้าที่วิเคราะห์ และกล่ันกรองการให้

วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดย

พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการชําระหนี้ 

รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

ลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้า

ของลูกค้าแต่ละรายด้วย

    3)  กําหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ

ราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบ

เปน็ประจาํทุกเดือน และรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัท

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไป

ตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป 

    4)  การจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์

และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษัท ของกรรมการ

และผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 โดยแสดง

ภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

    5) กําหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 

วา่ดว้ยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารรายงานการมส่ีวนได้เสยี

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย 

ได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส

    6) กําหนดแนวปฏิบัติบริษัท  ว่าด้วยเร่ือง ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงาน

ในการถือปฏิบัติว่า การกระทําใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทํา

ดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้น

    7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่าง

บทวิเคราะหท์างกฎหมายจากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพียงพนอ 

จาํกดั ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั เกีย่วกบัเรือ่ง 1) การเขา้ทาํรายการ

ทีเ่กี่ยวโยง ในการซือ้ขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบรษิทั สหวริยิา

สตีลอินดสัตรี ยเูค จาํกดั และกลุ่มบริษทั Vanomet และระหว่างบริษทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Vanomet 

2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีล

อนิดสัตร ียเูค จาํกดั และบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) 

พร้อมนําเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ความเห็นทางกฎหมายของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน เสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 

2556

    อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

และมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับ

ธุรกรรมที่ทํากับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทํา

ธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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   5.2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

    ภายใน

    รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

   5.2.5 การบริหารความเส่ียง 

     รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเร่ืองปัจจัยความเส่ียง

 5.3  การประชุมคณะกรรมการ 

   5.3.1 การกาํหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการ 

    และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า

    บริษัทได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าสําหรับปี โดยมี

การประสานงานเพื่อกําหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ

แต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้กรรมการและ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง

พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมเป็น

ทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละคน

ยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดยผ่าน

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา

เรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพื่อความครบถ้วน

ของวาระการประชุม

    ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัเร่ืองท่ีนาํเสนอโดยตรง และเพ่ือเปดิโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั

ได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้

ประกอบการพิจารณาแผนทดแทนตําแหน่ง (Succession Plan) ด้วย 

    การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ ง 

คณะกรรมการบริ ษัทได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

และรายงานการติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย 

รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกํากับควบคุม

และดูแลให้ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้

ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอํานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม

ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ซ่ึงในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทในแต่ละคร้ัง ต้องมีการกําหนดวาระการประชุม

ที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  โดยกําหนด

ไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ

ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มการประชมุ การประชมุ

แต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ท้ังนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 14 คร้ัง โดยจัดประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 

ยกเว้นในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดประชุม 2 คร้ัง

    สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม 

เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยเลขานุการของคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ดําเนินการ

เกี่ยวกับการประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

    ในปี 2561 คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มกีารประชุม

ของแต่ละชุด ดังนี้ 

    1)  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจํานวน 

6 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์จัดประชุม 2 ครั้ง พฤษภาคม สิงหาคม 

พฤศจิกายน และธันวาคม 

    2)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

มีการประชุมจาํนวน 3 คร้ัง ในเดือนกุมภาพันธ ์เมษายน และธันวาคม

    3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุม

จํานวน 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 

    4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม

จาํนวน 4 ครัง้ ในเดอืนกมุภาพนัธ ์เมษายน กรกฎาคม และพฤศจกิายน

    บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน โดยในปี 2561 นี้ 

มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม 

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท โดย

หากมีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความสําคัญ คณะกรรมการอิสระ

จะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา

ต่อไปด้วย

    นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมสีว่นร่วมในการกํากับ

ดแูลการบรหิารงานของบรษิทั โดยมกีารประชมุกรรมการเปน็กลุม่ยอ่ย

อย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่อง

ทีจ่ะปรกึษาหารอืวา่ ตอ้งการความรู ้ความเชีย่วชาญ รวมทัง้ข้อคดิเหน็

ทางด้านใดจากกรรมการ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต หรือ

ด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกท้ังยังได้มีการปรึกษา

หารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับกรรมการบางคน

ที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
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   5.3.2  สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ในป 2561 (จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/จํานวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)

ชื่อ คณะกรรมการ

บริษัท

(ในฐานะ

ผูบริหารแผนฯ)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา

และกําหนด

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

กํากับดูแล

กิจการท่ีดี

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

อิสระ

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

14/14 6/6 2/2

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

กรรมการอิสระ

12/14 4/4 2/2

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

กรรมการอิสระ

1/14 3/3 0/2

4. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ

7/14 3/3 4/4

5. นายกมล จันทิมา

กรรมการ

14/14 4/4

6. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

8/14 5/6 3/4 0/2

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการอิสระ

10/14 6/6 4/4 1/2

8. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์

กรรมการอิสระ

14/14 4/4 0/2

9. นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการ

13/14

10. นายนาวา จันทนสุรคน

กรรมการ

14/14 3/3

11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

กรรมการ

10/14

หมายเหตุ : 

กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจําเป็น

หรือมีภารกิจที่สําคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกต

ในเรื่องที่จะนําเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
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 5.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

   5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

     บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

ตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการ

บริษทัไดร้ิเริม่ดาํเนินการเปน็ครัง้แรกในตน้ปี 2549 ซึ่งทาํการประเมิน

ผลสําหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผลตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทประจําปี (Board of Directors Self-Assessment 

Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการ

ประเมนิผลเป็นประจําทุกปอียา่งต่อเนื่องจนถงึปัจจบุนั เพือ่เปน็แนวทาง

ให้คณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหา และอปุสรรค

ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 

ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มี

การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท

ยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นราย

บุคคล 

   5.4.2 การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย

    สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง

ของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานโดยตนเอง แบบรายคณะ ตามแบบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว สําหรับการประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายบุคคล มีคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ได้ทําการประเมินฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

สว่นคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลตนเองแบบรายคณะ 

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมิน

ผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี (Audit Committee 

Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors: 

IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 

(The American Institute of Certifi ed Public Accountants: AICPA) 

จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองโดยใช้ 

“แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ” ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้จัดทําร่วมกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จํากัด 

ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 

สําหรับรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทุกปี โดยเริ่ม

ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทําและนําเสนอรายงาน

ผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ ท้ังสองรูปแบบการประเมินฯ 

ให้คณะกรรมการบริษัททราบท้ังแบบของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงาน

ผลการประเมินตนเอง แบบรายบุคคล ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ด้วย กล่าวคือ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบรายงานผลการประเมนิตนเอง แบบรายคณะ ของคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกชุด ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  5.5  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที่ 16 เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะกําหนดให้เป็นค่าตอบแทน

รายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะกําหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ

การประชุม สําหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะของกรรมการอกี ซึ่งบรษัิทไดพ้จิารณาค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยง

กับผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวม สําหรับผู้บริหารระดับสูง

จะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ประจําปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่าตอบแทนและองค์ประกอบ

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับ

เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี

คุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน

ของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติ

การปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผน

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

   กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด

เกีย่วกับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ปี 2561 ปรากฏอยู่ในเรื่อง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

091



 5.6  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

   บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วม

ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงาน

ของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยนําความรู้ดังกล่าว

มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมี

ทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบัน

ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง

ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์

การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย

   เพื่อรองรับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กําหนด

นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนา

บุคลากร รวมท้ังแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเร่ือง การฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน 

และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา  

   5.6.1 การพัฒนากรรมการ

     1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

      ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการบริษัทที่ได้รับ

การเลือกตั้งเข้ามาใหม่ สํานักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม

และส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออํานาจดําเนินการของบริษัท 

คู่มือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่สําคัญที่เกี่ยวกับ

บริษัท อาทิ ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์ 

ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)

     2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการ

อบรมสัมมนาต่างๆ 

      รายละเอยีดขอ้มลูปรากฏอยู่ในเรือ่ง รายละเอยีด

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

   5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

     1) การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่

     สาํหรบัผู้บรหิารใหม ่บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีารแนะนาํ

ลักษณะธุรกิจ การดําเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ 

โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังจัดเอกสารและข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการทํางาน 

อาทิ คู่มืออํานาจดําเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ 

(SSI WAY)”

    2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร 

     รายละเอยีดขอ้มลูปรากฏอยูใ่นเรือ่งรายละเอยีด

เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร  

    สําหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบาย

และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง 

แผนทดแทนตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและ

เตรียมความพร้อมด้านอัตรากําลังของบริษัทในอนาคต โดยกําหนด

ผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor) ในตําแหน่งงานหลัก (Key Position)  

    คณะอนุทํางานวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด

ตําแหน่ง (Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและ

กาํหนดรูปแบบการพัฒนาผู้สบืทอดตําแหน่ง โดยให้มแีผนการพัฒนา

ผู้สืบทอดตําแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 

เพื่อให้ผู้สืบทอดตําแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยบริษัทได้กําหนดพนักงานผู้สืบทอดตําแหน่งงาน

ที่สําคัญ 

คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ

แบง่เบาภาระของคณะกรรมการบรษิทั ใหช้ว่ยศกึษาและกลัน่กรองงาน

ที่มีความสําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ ไ ด้รับมอบหมาย

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจํานวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารจัดการของบริษัท ทําให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง 

4 ชุด ดังนี้

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ

  2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

  3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการชุดย่อยเกือบทุกชุดมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการเว้นแต่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

ส่วนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ สําหรับ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่

ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มี

กรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการกําหนด

ระยะเวลาที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ จะดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ

เป็นไปตามที่บริษัทกําหนดวาระละ 3 ปี สําหรับการกําหนดจํานวน

วาระสูงสุดที่กรรมการจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ น้ัน บริษัทยังมิได้กําหนดไว้
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 นอกจากนี้ เมื่อปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้จัดต้ัง
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งต้ังนายวิน วิริยประไพกิจ 
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำารงตำาแหน่งเป็น 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ ซึง่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ประธานคณะกรรมการ
จัดการดังกล่าวด้วย 
 โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อำานาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย
กรรมการจำานวน 3 คน วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563) ดังนี้
 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  กรรมการตรวจสอบ
 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการตรวจสอบ
 โดยกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
เพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึง
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ
สำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำานักตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว
 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้น 
ในความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

 6. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัย 
อำานาจตามกฎหมายดังกล่าว 
 7. พจิารณาวา่จา้งทีป่รกึษาเฉพาะกจิ ในกรณทีีต่อ้งการคำาแนะนำา 
หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 9. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร
  9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2 การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ำาคญั
ในระบบการควบคุมภายใน
  9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
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 10. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองคร้ัง

 11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้

ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตาม

หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 

31 สิงหาคม 2563) ดังนี้

 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ    

  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 3. นายนาวา  จันทนสุรคน

  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

 ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

  1.1 สรรหาบคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหนง่

เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

สําหรับผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขึ้นไป และในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาคดัเลือก

เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสําหรับกรณีอื่น

  1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

หรือผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนควรดําเนินการ ดังนี้

    1.2.1 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น

ทีเ่ห็นวา่มีความสําคัญของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในตําแหน่ง

ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็น

ผู้นํา ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่ต้องการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and 

Accountability) ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน

เยี่ยงมอือาชพี มวุีฒภิาวะและความม่ันคง และกลา้แสดงความคดิเห็น

ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

    1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอ

ชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

ในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่

    1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลา

สาํหรบัการปฏิบัติหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการบริษทั เช่น ในการพิจารณา

เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจาก

จํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล

ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจํานวนบริษัท

ที่บุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท

    1.2.4 ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บคุคลทีจ่ะถกูเสนอชือ่

นั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยราชการ

  1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ 

(Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมี

จํานวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น 

สว่นองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิท ควรประกอบด้วยกรรมการ

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

ที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

ในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของจํานวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 2. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน

  2.1 พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท กรรมการ

ของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังขึ้น และ

ผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

แลว้แตก่รณ ีค่าตอบแทนในที่นีใ้หห้มายรวมถงึ (ก) ค่าตอบแทนประจํา 

(Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม 

(Attendance Fee) ซึง่เปน็คา่ตอบแทนทีจ่า่ยเปน็รายครัง้ตอ่การประชมุ

สําหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตาม

ผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบําเหน็จ 

และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

ร ายงานประจําป 2561
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  2.2 เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส 

เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนควรดําเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์

และแนวทางดังต่อไปนี้

    2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับ

ที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี

คุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จาก

ยอดขายหรือยอดสินทรพัยร์วม เปน็ตน้ ระดบัของกําไร (Profi tablility) 

และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)

    2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ

สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีความรบัผิดชอบมากข้ึน กค็วรไดร้บั

ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับ

คา่ตอบแทนในฐานะทีเ่ปน็กรรมการบริษทัแลว้ ควรได้รบัคา่ตอบแทน

เพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท

และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า

สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการ

ชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม

    2.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผล

การดําเนินงานประจําปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยง

กับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้

มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัส

ให้แก่กรรมการ

    2.2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย จะได้

รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

  2.3 ทบทวนและให้คําแนะนําต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี โดย

พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน

ดังกล่าวข้างต้นก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

ในตําแหนง่ตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป เพือ่กาํหนดคา่ตอบแทน

ก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้บริหารระดับสูง

ในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจารณา

จากผลการดําเนนิงานประจําปขีองบรษัิทโดยรวม ผลการปฏบัิตหินา้ที่

ในดา้นทีส่าํคญัอืน่ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้

ในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบ

พิจารณาด้วย

  2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีอํานาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา

ภายนอกตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอ

คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน

กฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  การรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

  •  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกคร้ังต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่สําคัญอื่น 

ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเหน็วา่คณะกรรมการ

บริษัทควรจะได้รับทราบ

  •  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดทําเป็น

รายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562) ดังนี้

 1. นายกมล จันทิมา   

  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 

  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 3. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์    

  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. เสนอทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดม่ันในปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 

 2.  พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําเสนอหรือแนะนําต่อคณะกรรมการบริษัท 

 3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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 4.  ให้คําปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 5.  กาํกบัดูแลใหฝ้า่ยจดัการของบริษัทมีแผนปฏิบตัิงานที่ชดัเจน

ในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 6.  ทบทวนปรชัญาในการดาํเนินธรุกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรม

กรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม

ความเหมาะสม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 7.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับ

เรือ่งการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี เมือ่เหน็วา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 8.  ให้กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริมสร้าง

ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 10. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาส

อันควร อย่างน้อยปีละสองคร้ัง และต้องรายงานโดยพลันต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาในกรณีที่มีเรื่องซึ่งมี

ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ  รวมท้ังให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

 11. รายงานการกํากับดแูลกจิการของบรษัิทตอ่ผูถ้อืหุ้นเพื่อทราบ

เป็นประจําทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

ของบริษัท ได้แก่

  11.1 รายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ที่ลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  11.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 คน วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562) ดังนี้

 1. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 1. สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 3. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ตดิตามความเสีย่ง

ที่สําคัญและดําเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสําหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่

คณะกรรมการบริษัททราบ

 5. ขอความเห็นจากทีป่รึกษาภายนอก เมือ่เหน็ว่ามีความจาํเปน็

และเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

ผู้บริหารจํานวน 10 คน ดังนี้

 1. นายวิน วิริยประไพกิจ 

  ประธานคณะกรรมการจัดการ

 2. นายนาวา  จันทนสุรคน 

  กรรมการจัดการ

 3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  

  กรรมการจัดการ

 4. นายจิร โชตินุชิต 

  กรรมการจัดการ

 5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 

  กรรมการจัดการ

 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 

  กรรมการจัดการ

 7. นายถาวร คณานับ 

  กรรมการจัดการ

 8. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 

  กรรมการจัดการ
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 9. นายยงยุทธ มลิทอง 

  กรรมการจัดการ

 10. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 

  กรรมการจัดการ

 11. นายปีเตอร์ รอว์สัน 

  กรรมการจัดการ

 ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ

 ของคณะกรรมการจัดการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจําปี 

(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) 

แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน

 2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์

ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 3. อํานาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตาม

และ/หรือจํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อํานาจดําเนินการ 

(Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

 4. ดําเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ 

 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ชุดนี้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในข้อที่ 5.1.2

 • คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดข้อมูล

เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

   (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่าสามคน  

  (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

   (ข) ไมเ่ปน็หรอืเคยเป็นกรรมการที่มสีว่นรว่มบรหิารงาน 

ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ

ของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเปน็ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซ่ึงเปน็ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

   (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน็บดิามารดา คู่สมรส 

พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

   (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 

รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเปน็ปกตเิพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทาํนองเดยีวกัน ซึง่เปน็ผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญา

มีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่

จํานวนใดจะต่ํากว่า ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไป

ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ

รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

   (จ) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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   (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง

การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

   (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

   (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

   (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

  ภายหลงัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอิสระที่มีลกัษณะ

เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีาํนาจควบคุมของบรษัิท โดยมกีารตัดสนิใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

หมายเหตุ :

 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่า

ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น 

และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 • หุน้สว่น หมายความว่า บคุคลที่ได้รบัมอบหมายจากสํานกังาน

สอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในรายงาน

การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) 

ในนามของนิติบุคคลน้ัน

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการ

ที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทําหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผู้บริหารและกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า

เปน็การลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมีมติอนมุตัิไวแ้ลว้ 

และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

 • บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกัน หมายถงึ บรษัิทยอ่ยต้ังแต่สองบรษัิท

ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

 กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์ 

วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 

หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ

สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

2.  กรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้กําหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไ ว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้

  “5.1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ

ผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรดําเนินการ ดังนี้

        5.1.2.1  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น

ทีเ่หน็วา่มีความสําคญัของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในตําแหน่ง

ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น มีความเป็น

ผู้นํา ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ 

มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integri ty and 

Accountability) ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน

เยี่ยงมอือาชพี มวุีฒภิาวะและความม่ันคง และกล้าแสดงความคดิเห็น

ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

    5.1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคล

ที่ จ ะ เสนอชื่ อ ให้ เป็ นกรรมการประ เภทอิสระของบริษั ทว่ า 

มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษัทหรือไม่่

     5.1.2.3  พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลา

สาํหรบัการปฏิบัติหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการบริษทั เช่น ในการพิจารณา

เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจาก

จํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล

ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจํานวนบริษัท

ที่บุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท

     5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูก

เสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงาน

ราชการ”

 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้แจ้ง

ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้น

เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ีรวมท้ังการเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ทุกปี 

โดยใหน้าํเสนอมายงับริษทัลว่งหนา้ทางระบบไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

หรือทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กําหนด

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยคําสั่งศาล

ล้มละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และในแผนฯ 

ได้กําหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

ซึ่งส่งผลให้อํานาจของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง จึงไม่สามารถพิจารณา

การเปลีย่นแปลงกรรมการตามรอบทีก่าํหนดได ้ท้ังนี ้หากมคีวามจาํเปน็

ตอ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ จะต้องดาํเนนิการร้องขอต่อศาลล้มละลาย

กลางเพื่อพิจารณา

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

และกิจการท่ีเปนการรวมคา 

 1. กลไกในการกํากับดูแลท่ีทําให้บริษัทสามารถควบคุม

ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ

กิจการที่เป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน

ของบริษัท โดย

  •  บรษิทัไดม้อบหมายให้ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ไปดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหาร

ระดบัสงู ของบริษทัยอ่ยและของกิจการท่ีเปน็การรว่มคา้ ในหนว่ยงาน

ที่สําคัญเพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทดังกล่าว 

และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture 

Agreement) โดยต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิททกุคร้ัง

  •  ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

เป็นไปตาม Job Description ของตําแหน่งงานของบริษัทย่อย หรือ

กจิการทีเ่ป็นการรว่มค้า และผูบ้รหิารดงักลา่วยงัตอ้งจดัทาํและรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นการร่วมค้า เป็น

รายเดือน รวมถึงการกําหนดเป้าหมายและทิศทางในการดําเนินงาน

ตา่งๆ ของบริษทัดังกลา่ว ตอ้งเป็นแนวทางเดียวกันกบัการดาํเนินงาน

ของบริษัท

  •  ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท ได้กําหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

ในกิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม

กับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งทําการค้าหรือกําลัง

ตดิตอ่ทีจ่ะทาํการค้ากบับรษัิท เว้นแตเ่ปน็การไปดํารงตําแหน่งในบรษัิท

ในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

   

 2. การเ ปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น 

ในการบริหารจัดการกิจการท่ีเป็นการร่วมค้า

  •  มีการกําหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท

กับบริษัทอื่น ที่ถือหุ้นในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 

ซึง่เป็นการรว่มค้า ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัขอ้ตกลงทางธรุกจิ และการจดัสรร

ตําแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหาร

ระดบัสงู จากผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ เพือ่ไปดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่วในบรษิทั

ทีเ่ปน็การรว่มค้า ซึง่ผูถ้อืหุน้ฯ ตอ้งดาํเนนิการตามขอ้ตกลงตามสญัญา

ร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทในการกํากับ

ดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม

เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด

ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

มีดังนี้

  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535

    • ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทําและเปิดเผย

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

  • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัดปัญหา

เรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

รวมท้ังให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

    • แนวปฏบัิตคิณะกรรมการบรษัิท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บ

รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

      - กรรมการและพนักงานจะตอ้งไม่ใชข้้อมลูภายใน

ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกําลังจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่นําข้อมูล

ภายในดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือไป

ใช้ในการแนะนําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ผู้อื่นด้วย

      - กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

หรอืครอบครองขอ้มลูภายใน จะตอ้งดแูลรกัษาขอ้มลูภายในทีย่งัไมไ่ด้

เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจํากัดการเข้าถึงข้อมูล

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง

และจําเป็นเท่านั้น รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าว

ต่อสาธารณชน ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอํานาจของ

บริษัทหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจของบริษัทให้เปิดเผย

ข้อมูลภายในหรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายใน

ของบริษัทได้

      - กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อหรือขาย 

โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไมบ่รรลุนิติภาวะ เปน็ผู้ถือ ภายหลงัจากระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัตัง้แต่

วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผย

งบการเงินต่อสาธารณชน
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      -  การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 

ให้กรรมการและผู้บริหารต้ังแต่พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ

ทัว่ไปจนถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุม่ 

และให้หมายความรวมถึงพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานบัญชี

หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ดํารง

ตําแหน่งในหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับ

ผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่

วันที่บุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารของบริษัทแล้วแต่กรณี และให้บุคคลดังกล่าวรายงาน

ภายในสามวันทําการ นับแต่วันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทกําหนด

 2. การกํากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

และนโยบายของบริษัท

  • มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลสําคัญของ

บริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เปิดเผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผย

ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่าน

สื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมลูสารสนเทศ

ของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

  • มีการรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารของ

บริษัท 

  • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ทุกครั้งตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และเปดิเผยไปยังสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  • บรษัิทกําหนดมาตรการลงโทษฐานผดิวนิยั กรณพีนกังาน

กระทําการใดๆ อันอาจทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง 

ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัยตําแหน่ง

หน้าที่การงานที่ทํากบับริษัท หรือนําความลับเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ระบบงาน การผลิต รวมท้ังข้อมูลอื่นใดของบริษัทไปเปิดเผย 

ตามแนวปฏบัิตวิา่ดว้ยเรื่อง มาตรการโทษทางวนัิย และการดําเนนิการ

ทางวินัย  อ้างถึงระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล  ฉบับท่ี  4/2551 

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

คาตอบแทนผูสอบบัญชีในป 2561

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก ่บรษิทั ท่าเรอืประจวบ จาํกดั และบรษิทั 

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีรายการค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ที่ผู้สอบ

บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 3,410,000 บาท 

ซึ่งเท่ากับรอบปีบัญชี 2560 และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket 

Expense) ซึง่ประกอบดว้ยคา่พาหนะในการเดนิทางไปปฏบิตังิานวนัละ 

500 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

โดยจะเรียกเก็บตามจริง  

 สําหรับบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น

ไทย จาํกดั (มหาชน) มีรายการคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แกบ่ริษทั 

สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2561 

มีจํานวนเงิน 1,180,000 บาท สําหรับค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket 

Expense) ซึ่งเปน็คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน จะเรยีกเกบ็

ตามจริง

2.  คาบริการอื่น (Non-audit Fee)

 

 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด มีรายการ

คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึง่ไดแ้ก ่คา่บริการตรวจสอบโครงการ

ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 2561 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงิน 50,000 

บาท ซึ่งเท่ากับรอบปีบัญชี 2560 

 ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด 

(มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี สังกัดสํานักงานสอบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด จึงทําให้มีค่าบริการที่เป็น Professional services rendered 

in relation to: Additional charge for the access and review our 

working papers for the fi scal year ended 31 December 2017 

เกิดขึ้นเพิ่มเติมกับบริษัท เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท 
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นโยบายภาพรวม 

 บริษัทมีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

เป็นไปด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม  สิง่แวดล้อม  และกลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยี 

(Stakeholders) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ

ทีจ่ดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยูใ่นรายงาน

ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยยึด

ตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “Leading Innovative and Reliable 

Steel Company” และพันธกิจ “Innovate premium value steel 

product, service and market for customers; create sustainable 

shared value and trust for stakeholders” พร้อมบูรณาการ

นโยบายด ้านต ่างๆ อาทิ  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความเหมาะสม

ต่อการดําเนินงานและการสื่อสารกับผู ้มีส ่วนได้เสียกลุ ่มต่างๆ 

โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ และได้กําหนดแนวคิด

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง 

(innovate • strength)”

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

  

 บริษัทได้จัดทํารายงานความย่ังยืน โดยประยุกต์ใช้แนวทาง

การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึ่งเป็น

แนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบ

ตอความรับผิดชอบตอสังคม

 บริษัทได้มีการดําเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด

ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ลูกค้า 

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไป

เกีย่วข้องด้วย ท้ังนี ้บรษัิทได้มกีลไกในการกํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ 

ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดทําบัญชีรายชื่อกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ทีบ่รษัิทต้องถอืปฏบิตั ิตลอดจนการปรบัปรงุบญัชรีายชือ่

กฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ําเสมอ โดยให้แต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทําการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังสํานักกฎหมายกลุ่ม (Group 

Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส

 สําหรับคดีความและข้อพิพาทที่สําคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผย

อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น สํานักกฎหมายกลุ่ม

เป็นผู้ดําเนินการติดต่อ ประสานงาน และรายงานผลความคืบหน้า 

ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท

เหล่านั้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ คณะกรรมการจัดการทราบเป็นระยะๆ อีกท้ังยังได้รายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาสอกีด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

(After Process) 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์  การมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

โดยในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 

44 โครงการ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาทุน

ทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม และส่วนที่สอง คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

พื้นถิ่น โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ดําเนินการในปี 2561 ดังนี้

การพัฒนา

อยางย่ังยืน
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 • บรษิทัร่วมกับมลูนธิชิวีติพฒันา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้า-

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

จดัการแข่งขันสหวิริยากรงุเทพไตรกีฬา ครัง้ท่ี 7 (Sahaviriya Bangkok 

Triathlon 2018) เพื่อนํารายได้จากการจัดกิจกรรมเข้าสนับสนุน

การดําเนินงานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทํากิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ากระตุ้นการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วม

กว่า 900 คน 

 • บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท 

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส-

สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป 

(ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล 

กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (JSGT) จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง

การกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2561” Kon-lek Mini Marathon 

2018 มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไมห่ักค่าใช้จ่ายรวม

จํานวน 2.6 ล้านบาท แก่ 25 มูลนิธิที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน 

 • บริษัทได้ดําเนินโครงการทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

ประกอบด้วยกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน 

โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางสะพาน

ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นประจาํทกุปี 

โดยในปี 2561 บริษัทได้มอบทุนให้แก่นักเรียนจํานวน 22 โรงเรียน 

รวม 249 ทุน รวมมูลค่า 625,000 บาท พนักงานร่วมมอบทุนส่วนตัว

ในนาม “ทุนนี้ เพื่อน้อง” จํานวน 119 ทุน รวมมูลค่า 153,500 บาท 

และทุน “1 โรงเรียน 1 ทุนอาสา” จํานวน 22 ทุน มูลค่า 23,000 บาท 

จากคณะอนุทํางานโครงการเอสเอสไออาสา

 • บริษัทได ้ดําเนินโครงการทางด้านการพัฒนาเยาวชน 

ประกอบด้วยโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความย่ังยืน 

โครงการเกษตรอินทรีย์แผนใหม่ในสถานศึกษาระบบไฮโดรโปนิกส์ 

โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

 • ในด้านเศรษฐกจิฐานรากน้ัน บรษิทัได้ดาํเนนิโครงการธนาคาร

ชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานจํานวน 19 หมู่บ้าน 

ในพื้นที่ 4 ตําบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดําเนินการ

จัดตั้งธนาคารชุมชนจํานวน 18 แห่ง มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มีกองทุนรวมท้ังสิ้น 28,142,393 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการ

ได้รบัประโยชน์รวม 3,625 ราย และมีการจดัตัง้สภาผูน้าํชมุชนจาํนวน 

9 แห่ง เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม

 • บริษัทให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล

กระบวนการผลติเพือ่ให้มัน่ใจว่ามวลสารทีร่ะบายออกจากกระบวนการ

ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงาน

และคนในชุมชน บริษัทยังได้ร ่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง

ในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วยโครงการ “เอสเอสไอ รกัษ์ชายหาด” กจิกรรม 

“สองล้อรักษ์บางสะพาน” โครงการ “ปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า” 

โครงการ “ค่ายนักอนุรักษ์รุ ่นเยาว์” และโครงการ “รักในหลวง 

รักษ์บางสะพาน”

 • โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน 

เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมทํากิจกรรม

และดําเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอําเภอบางสะพาน

เพือ่สร้างความภูมใิจในตนเองให้กบัพนกังาน โดยในปี 2561 พนักงาน

ของบริษัทได้ร่วมมือดําเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาภายใต้โครงการ 

“25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” จํานวน 20 กิจกรรม 

รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 830 คน หรือคิดเป็น 6,640 

ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 

ทั้งสิ้น 952 คน หรือคิดเป็น 7,616 ช่ัวโมงงาน

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก

การกาํกับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การพฒันา

อยา่งยัง่ยนื และเล็งเหน็วา่การทุจรติคอร์รปัชัน่นัน้เปน็ภยัรา้ยทีบ่ัน่ทอน

ทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม รวมถึงให้การสนับสนุน

การดําเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท จนบริษัท

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Certifi ed Company) จากคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 

22 มกราคม 2559 โดยในปี 2561 บริษัทมีการดําเนินการดังนี้ 
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แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลเพื่อควบคุมปองกัน

และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน

ของบริษัท สรุปไดดังน้ี

 1. นโยบายและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

  กับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

  บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 

ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็น

การยืนยันถึงเจตจํานงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น 

  สาํหรบันโยบายคณะกรรมการบรษิทั เรือ่ง การต่อต้านการทจุรติ

คอร์รปัชัน่ กําหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับ

หรือกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วย

การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศ

ที่บริษัทไปดําเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษทัยังเหน็ควรให้บริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันของบริษทั

ได้นํานโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงประกาศ 

หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย

  ส่วนแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทั ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือให้

ของขวัญหรือของกํานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือ

สาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือทาง

การเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพิ่มเติมจาก

การปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการต้ังมั่น

ในจริยธรรม ในปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่อง

ความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน 

และค่านิยมของบริษัท รวมท้ังเรื่องการดําเนินการด้านจริยธรรม

ของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่กําหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2. การส่ือสารนโยบายและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติ

  ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

  บริษัทได้ให้ความสําคัญในการสื่อสารนโยบายและระเบียบ

รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ซึง่พนกังานทกุคนสามารถเข้าถงึนโยบายและระเบยีบรวมทัง้แนวปฏบิตัิ

ทีเ่กีย่วข้องกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ผ่านทางระบบอนิทราเน็ต 

ของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com อีกด้วย 

นอกจากนี้ ในการสมัมนาผูข้ายประจาํปีทีจ่ดัขึ้นเมือ่เดอืนมนีาคม 2561 

ได้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ผู ้ขายได้รับทราบและขอ

ความร่วมมอืในการถอืปฏบิตั ิ ซึง่บรษิทัได้จดัอย่างต่อเนือ่งเป็นประจําทกุปี

 

 3. การฝกอบรม 

  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารและ

พนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

และสามารถปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการบริษทั และแนวปฏิบตัิ

คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยในปี 2561 บริษัทจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่สํานักงานกรุงเทพจํานวน 

79 ราย ทีโ่รงงานบางสะพาน 131 ราย รวมทัง้สิ้น 210 ราย นอกจากนี้

ยงัมกีารบรรยายในหัวข้อเรื่องนโยบายการต่อต้านการทจุรติของบรษิทั

ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เป็นประจําทุกไตรมาส 

 4. การขับเคล่ือนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ

  บริษัทได้แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อดํารงไว้ซึ่งการเป็น

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจํานงของคณะกรรมการ

บริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

มีการกาํกับดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ 

มีการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนํานโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ไปปฏิบตัิ โดยในปี 2561 คณะทํางาน

ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ

บริษัทได้จัดเตรียมและสอบทานแบบประเมินตนเองและเอกสาร

หลักฐานประกอบการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption Committee: CAC) และ

ได้เข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงาน

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 

(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ

 5. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน

  บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสํานัก

บริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ

สายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละสายงาน

จะระบุเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น 

ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสีย่ง ทบทวนและกําหนด

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ที่ประเมินได้ เพื่อนําเสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงพิจารณา

ทบทวนถึงความเหมาะสมก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

ร ายงานประจําป 2561
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บริษัทกําหนดแนวทางการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ดังน้ี

 1. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

  บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ

การกระทําผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การกระทํา

การทุจริต หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือการกระทํา

การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทําการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระทําการขัดต่อหรือ

การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คําสั่ง หรือระเบียบ

ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุม

ภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระทําอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทําให้ผู้แจ้ง

หรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการตรวจสอบ

และกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้กระทําความผิดตามนโยบายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้น้ี เบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีมีถึงคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

จะได้รบัการตดิตามและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ดําเนนิการปรับปรงุแก้ไข

ในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการดําเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว 

รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุป

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทปีละสองคร้ัง โดยในปี 2561 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแส

และข้อร้องเรียน 

 2. การตรวจสอบภายใน

  สํานักตรวจสอบภายในกลุ่ม เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน

เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท

เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน

ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้

สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 

Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation 

of Assets) นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดทํา

แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจําปีตามแนวทาง

ที่คํานึงถึงความเสี่ยง โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้วย และดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 

สํานักตรวจสอบภายในกลุ่มได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน

ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อติดตามการนํา

มาตรการไปปฏบัิตอิย่างมปีระสทิธผิลและเป็นไปตามพระราชบัญญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) 

 3. การประเมินความเขาใจและการปฏิบัติตาม

  จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน

  บริษัทมีการสํารวจความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม

ธุรกิจและจริยธรรมพนักงานของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบ

ประเมินเพื่อสํารวจตนเองในเรื่องการรับรู ้และความรู้ความเข้าใจ

ใน Code of Conduct รวมถึงสํารวจการรับทราบและความเข้าใจถึง

นโยบายและแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัทีเ่กี่ยวข้องกบัการต่อต้าน

การทุจรติคอร์รปัชัน่ เพือ่นําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทาง

การรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจน

เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

แนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันดงักล่าวด้วย

นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหล็ก

ในปี 2561 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร บริษัทได้

เปิดตัว “School of Engineering” (SoE) สร้างพนักงานให้เป็นผู้ที่มี

ความรอบรู้ด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ีสามารถเชื่อมโยงการทาํงาน

ได้หลากหลายรูปแบบงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคุลม 8 กลุ่มวิชา 1. วิศวกรรมวัสดุ 

2. วิศวกรรมกระบวนการผลิตและการใช้งาน 3. วิศวกรรมเครื่องกล

และไฟฟ้า 4. วศิวกรรมอุตสาหการ 5. วศิวกรรมระบบควมคุมอตัโนมัติ 

6. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 7. วิศวกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

และ 8. วิศวกรรมควบคุมโครงการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับ

บุคลากรของบริษัท 

 รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือในการวิจัย

และพัฒนากับหน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย

ต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน องค์การมหาชน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ฯลฯ เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์และนวัตกรรม อันก่อให้เกดิการพัฒนาของ

อตุสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง และส่งผลต่อความย่ังยนื

ของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

 นอกจากนี้ โครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for 

Young Engineers Program 2018” ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 2 โดยในปี 2561 บริษัทได้มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ 

เรื่องเหล็กโครงสร้างจํานวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้กับ

ทีมที่ดีรับคัดเลือก 7 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ 4 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2 ทุน และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 ทุน
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การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในการดูแลบุคลากรในองค์กร ตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาทํางานในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและ

การเจ็บป่วยจากการทํางานให้พนักงานทุกคนมคีวามปลอดภัยทัง้ด้านการปฏบิตังิานและด้านสุขภาพอนามัย โดยมกีารดําเนนิงานตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทํางาน และมีความม่ันใจในระบบการบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กร

 บริษัทมุ่งเน้นการดําเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยต้องการให้พนักงาน

เกิดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทํางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานผ่านโครงการ

ต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจาก

การทํางาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัย 

และเสนอแนะมาตรการในการปรบัปรงุด้านความปลอดภยัในทกุพืน้ที ่ภายใต้การสนบัสนนุอย่างดจีากฝ่าย โดยมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนนิการหามาตรการ

ต่างๆ ที่จะช่วยทําให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทํางาน ลดตํ่าลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ 

และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทํางานอย่างต่อเนื่อง

ค่าอัตราความถ่ีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหน่ึงล้านช่ัวโมงการทํางาน

บริษัท 2559 2560 2561

SSI 0.35 0.66 0.31

TCRSS 0.00 0.00 0.00

WCE 0.77 0.00 1.86

PPC 0.00 3.71 0.00

SSI Group 0.31 0.46 0.56

LTIFR = (จํานวนรายที่บาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ช่ัวโมงการทํางานท้ังหมด

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงการป้องกัน

อัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน ส่งผลให้อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 จํานวน 1 คร้ัง สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

ได้ให้ความสําคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

และมปีระสทิธผิล โดยประกาศอยา่งแจง้ชดัถงึเรือ่งดงักลา่วในนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะมีความเชื่อว่าการมีระบบ

การควบคุมภายในที่ด ีจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสยีหาย

จากการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั และทาํใหบ้รษิทัสามารถบรรลวุสัิยทศัน ์

(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษัทได้ จึงได้

มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกําหนด

เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2562 (Audit Committee Charter) ซึ่งได้มีการทบทวน

ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

ได้มีมติเห็นชอบฉบับใหม่นี้  ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ในเรื่อง การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิ

ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทด้วย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ 

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท สําหรับปี 2561 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 

ซึง่ปรากฏผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก โดยแบบประเมินดงักล่าว

ได้พัฒนามาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากล

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) ที่ ได้ปรับปรุงเฟรมเวิร์กใหม่  

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งกล่าว

โดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอในการจัดทํารายงานทางการเงิน

ของบริษัทที่ถูกต้อง 

 บริษัทได้จัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน

ของบรษิทัต้ังแตป่ ี2541 มขีอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ แนวทาง

ปฏิบัติงาน และการรายงาน ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกําหนด

เกี่ยวกับสํานักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 4) 

ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (Internal Audit Charter) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้

อยู่ในปัจจุบัน สําหรับขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกสํานักของบริษัท รวมท้ังบริษัท

อื่นๆ ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ

กําหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในได้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามประมวล

จรรยาบรรณและมาตรฐานสากลการปฏบัิตงิานวชิาชพีการตรวจสอบ

ภายในด้วย 

การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการ

ความเส่ียง
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 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

การจัดตัง้สาํนักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Group Internal Audit) ตามผัง

โครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group Function 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยสํานักตรวจสอบภายในกลุ่มยังคงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผน

การตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจําปี ของสํานัก

ตรวจสอบภายใน ที่ได้จัดทําในแนวทางที่คํานึงถึงความเสี่ยง 

(Risk-based Approach) รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ

ของสํานักตรวจสอบภายใน อีกทั้งหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน

ยังสามารถขอเข้าพบหรือขอคําปรึกษาหารือจากประธานกรรมการ

ตรวจสอบทางโทรศัพท์ได้ เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่สําคัญหรือ

มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามรายงานของ

กรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

รายละเอียดของหัวหนางาน

 1. ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน

  ของบริษัท

  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท 

ในปี 2561 คือ นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

ของสํานักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติให้แต่งตั้งนางสาว

ปัทมวรรณ บุญทั่ง ดํารงตําแหน่งผู้จัดการท่ัวไป สํานักตรวจสอบ

ภายในกลุ่ม

 2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ท่ีมีตอหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าสาํนกั

ตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 มีความรู้ 

ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 3. แนวปฏิบัติการแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยาย

  ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน

  ของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน

ร ายงานประจําป 2561
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รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ รายการระหวางกันในป 2561 

(ลานบาท)

รายการคงคาง

(ลานบาท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

 จํากัด

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

 ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้อื่นๆ

ให้บริการซ่อมบํารุง

2.76

-

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้การค้า

4.96 

-

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

 จํากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

 ร้อยละ 35.19 โดยมีการควบคุม

 ร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก

ให้บริการซ่อมบํารุง

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

2,125.99

-

-

-

14.84 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้อื่น

 

64.03 

0.17

98.24 

 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล 

 จาํกัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก

ให้บริการซ่อมบํารุง

รายได้อื่นๆ

-

-

0.64

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้อื่น

- 

4.65

-

บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด 

 

 

 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก

ให้บริการซ่อมบํารุง

ค่าบริการตัดเหล็ก

 

 

1,372.45 

- 

6.38 

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้การค้า

เจา้หนี้อื่น

1,876.50 

- 

0.14 

0.53 

13.87 

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด 

 (มหาชน) 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

ขาย Slab

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก

ใช้บริการซ่อมบํารุง

36.78

- 

-

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

 

- 

0.45 

 

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร

 ประภาวิทย์ จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

เช่าพื้นที่สํานักงานกรุงเทพ

ให้บริการซ่อมบํารุง

 

21.64 

- 

 

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

-

0.22 

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10  

ไม่มี

 

 

- 

 

 

เจ้าหนี้การค้า

 

 

- 

 

 

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา 

 จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

รายการ

ระหวางกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ รายการระหวางกันในป 2561 

(ลานบาท)

รายการคงคาง

(ลานบาท)

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 

 คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 

 

1,129.95 

 

 

 ลูกหนี้การค้า

 

 

1,822.42  

 

 

 บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต 

 จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก

ให้บริการซ่อมบํารุง

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ 

- 

- 

- 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

- 

- 

-  

บริษัท เรือลําเลียง บางปะกง 

 จํากัด

 

เป็นนิติบุคคลทีม่ีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือนํ้าลึก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งทางน้ํา

ต้นทุนทางการเงิน 

- 

-

- 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

- 

- 

- 

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จํากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ

ขาดทุนจากการขายเหล็ก

 แท่งแบน

- 

- 

- 

 

- 

 ไม่มี -

บริษัท ประจวบพัฒนา

 ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา 

 จํากัด 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 

 โฮลดิ้งส์ จํากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จํากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ประจวบ สตีล จํากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

Redcar Bulk Terminal Limited เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ร้อยละ 50 โดยมีการควบคุมร่วมกัน

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

Vanomet AG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน

 ในบริษัทย่อย

ซื้อเหล็กแท่งแบน

ต้นทุนทางการเงิน

-

-

เงินล่วงหน้า

 ค่าสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

 

262.51

-

Sahaviriya Shipping UK 

  Limited

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

 และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากัด ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

รายได้อื่น

190.16

3.73

 เจ้าหนี้อื่น 2.33 

ร ายงานประจําป 2561
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ของรายการระหวางกัน

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง เป็นการทํารายการเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติ

และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริ ษัท ซึ่งเ ป็นไปตาม

ความจําเป็นทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิด

แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการ

ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไข

ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการบริษัท

ให้เป็นผู้อนุมัติการดําเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล

ที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การทํารายการเกีย่วโยง และการได้มาหรือจาํหน่ายทรัพยส์ินทีส่าํคญั

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ท้ังนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้น

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนําเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน 

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ

ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของบริษัท

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต

 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท และ

ต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

110



สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม สําหรับปี 2560

 • สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด

 ในปี 2558 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต

 ในปี 2559 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต

 ในปี 2560 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต 

 ในปี 2561 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต 

 โดยสามารถสรุปเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า 

สําหรับปี 2561 รวมถึงคําอธิบายสาเหตุ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

เกณฑในการไมแสดงความเห็น

การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ

 1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้แสดงความจํานงเพื่อเลิกกิจการ

และผู้ชําระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยได้เรียกร้องให้ชําระเงินกู้ยืมในทันที เงินกู้ยืม

ดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เป็นหลักประกันและคํ้าประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อย

ได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันเงินกู้ยืม ทําให้บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาคํ้าประกัน

จากเงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ท้ังจํานวนในปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับ

ชาํระคนืหนีบ้างส่วนในอนาคตจากกระบวนการชาํระบญัช ีซึ่งจาํนวนเงนิดังกลา่วจะถูกนาํมาหักจากประมาณการหนี้สนิภายใต้สญัญาคํ้าประกนั

ที่บริษัทได้เคยบันทึกบัญชีไว้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการชําระบัญชี 

  และตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 บริษัทมีเจ้าหนี้ที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท

มีการโต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 1 ราย ที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคําสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟู

กิจการจํานวน 1,928.7 ล้านบาท 

  เนื่องจากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ยังไม่มีความแน่นอนและยังไม่เป็นที่สิ้นสุดตามเรื่องที่กล่าวข้างต้น ทําให้บริษัท

ยังไม่สามารถคํานวณหามูลค่าหนี้สินที่ต้องจ่ายในอนาคตของหนี้สินเพื่อบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ

หาหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัมูลคา่ของหนีส้นิตามแผนฟืน้ฟกูจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และไมส่ามารถ

สรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเป็นต่อบัญชีหนี้สินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอมูลทางการเงิน

ท่ีสําคัญ
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 2) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 6 บริษัทมีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3,698.9 ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจํานวน 2,736.7 ล้านบาท ทําให้ลูกหนี้

การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ดังกล่าวมียอดคงเหลือสุทธิจํานวน 962.3 ล้านบาท และเป็นหนี้ที่เกินกําหนดทั้งจํานวน ในระหว่างปี 2561 

บริษัทได้ทําจดหมายทวงถามให้ชําระหนี้กับลูกหนี้ทั้ง 2 ราย ดังกล่าวจํานวน 3 ครั้งให้ชําระหนี้และดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้พิจารณา

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าถึงแม้การรับชําระหนี้จากลูกหนี้จะมีความล่าช้า แต่ก็คาดว่าจะสามารถ

เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 2 รายดังกล่าวได้ทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้ทั้ง 2 ราย จากกรณีดังกล่าวข้าพเจ้าไม่สามารถ

หาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ได้ และไม่สามารถสรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเป็นต่อบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

 คําอธิบายเพ่ิมเติมของบริษัท

 บริษัทใคร่ขอเรียนชี้แจงโดยแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

 1) ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด (SSI UK) ได้เข้าสู่กระบวนการชําระบัญชี บริษัทในฐานะของผู้ค้ําประกันหนี้ของ SSI UK 

ได้รับรู้รายการทางบัญชีแล้ว โดยได้บันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาคํ้าประกันเต็มท้ังจํานวน ซึ่งได้นํามูลหนี้ทั้งจํานวนไปปรับโครงสร้างหนี้

ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เห็นชอบโดยศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ด้วยการทยอยชําระคืนหนี้ไปแล้วบางส่วน รวมท้ังได้ตั้งการด้อยมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 

(SSI UK) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เต็มทั้งจํานวนในเชิงอนุรักษ์นิยมโดยยังไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน 

  ทั้งนี้ จากรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในปี 2559 ที่ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการชําระบัญชี

ของ SSI UK พบวา่มลูคา่ทรพัยส์ินทีม่ีอยูไ่มเ่พียงพอกบัคา่ใชจ้า่ยและภาระอืน่ใดทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากการดแูลและจาํหนา่ยทรพัยส์ินซึง่เปน็ไป

ตามกฎหมายล้มละลายของสหราชอาณาจักร บริษัทจึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหลังสิ้นสุดกระบวนการชําระบัญชีดังกล่าว

ในเชิงอนุรักษ์นิยมให้มีค่าเป็นศูนย์

  สาํหรับคาํขอรับชาํระหนี้ทีอ่ยู่ระหว่างรอคําสัง่โดยเจ้าพนักงานพทัิกษ์ทรพัย์อกี 1 รายน้ัน ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มยีอดหนี้ทีย่งัอยู่

ระหว่างรอคําสั่งโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จํานวน 1,928.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดหนี้ทั้งหมดตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งบริษัท

ยังไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สิน โดยได้โต้แย้งคําขอรับชําระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมั่นใจว่าการขอรับชําระหนี้นั้นไม่มีมูลหนี้ที่เกิดขึ้นจริง 

อย่างไรก็ดี หากมีคําส่ังถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว บริษัทจะได้ดําเนินการบันทึกบัญชีตามคําสั่งนั้นต่อไป

 2) จากยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันสองรายรวมจํานวน 3,698.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นยอดหนี้

ที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปจํานวน 2,492.0 ล้านบาท โดยที่บริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจํานวน 

2,736.7 ล้านบาท และในปัจจุบัน บริษัทและลูกหนี้ทั้งสองรายดังกล่าวยังคงมีการค้าขายกันภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ 

ทั้งนี้ การค้าขายต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา จะเป็นการเก็บเงินค่าสินค้าทั้งจํานวนก่อนการส่งมอบสินค้า จากเหตุผลดังกล่าว 

บริษัทจึงพิจารณาแล้วว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เป็นระดับที่เพียงพอแล้ว 

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เห็นชอบแนวทางท่ีฝ่ายจัดการเสนอในการเจรจาแผนการชําระหน้ี

ของลูกหนี้ทั้งสองราย ซึ่งฝ่ายจัดการเห็นว่าหากสามารถบรรลุแนวทางดังกล่าวได้ ก็จะสามารถเรียกคืนยอดหนี้ค้างชําระได้ทั้งหมด
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ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตอเน่ือง

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกําไรสุทธิ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เป็นจํานวนเงิน 227.3 ล้านบาท และ 306.0 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกันมีขาดทุนสะสมเป็นจํานวนเงิน 40,474.7 ล้านบาท 

และ 40,377.2 ล้านบาท ตามลําดับ

 ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจําเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน 

และเพื่อให้สามารถจ่ายชําระหนี้สินจากการดําเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับ

โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ บริษัทอธิบายความคืบหน้าในการดําเนินการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

 อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการจะถือว่าได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทได้ชําระหนี้

เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชําระ

ตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชําระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก

 เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่งเริ่มต้นในปลายปี 2559 และบริษัทยังสามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ มีการชําระหนี้ก่อนกําหนด

ได้ส่วนหนึ่งจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืนไว้ 12 ปี จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดําเนินการตาม

แผนฟ้ืนฟูจะสําเร็จลงได้ สถานการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการดําเนินงานต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญของกลุ่มบริษัท

และบริษัท ท้ังน้ี มูลค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่จําเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน

 รายการระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัท

ได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจํานวนเงินรวม 4,818.6 ล้านบาท และ 4,818.6 ล้านบาท ตามลําดับ 

คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มียอดค้างชําระของลูกหนี้การค้า

จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจํานวนเงินรวม 1,035.2 ล้านบาท และ 1,026.3 

ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจํานวนรวม 

725.3 ล้านบาท และ 1,117.6 ล้านบาท ตามลําดับ 

ร ายงานประจําป 2561
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สินทรัพย

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 755,830,615 2.9 1,558,770,463 6.1 425,055,579 1.8

ลูกหนี้การค้า 1,153,093,859 4.5 1,205,026,297 4.7 1,504,398,854 6.2

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 307,527,604 1.2 270,308,689 1.1 267,707,207 1.1

สินค้าคงเหลือ 9,672,926,352 37.3 7,368,319,367 28.9 6,509,746,594 26.9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 242,627,788 0.9 910,982,488 3.6 987,973,667 4.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,132,006,218 46.8 11,313,407,304 44.3 9,694,881,901 40.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัด

 ในการใช้ 98,330,568 0.4 56,807,634 0.2 4,683,334 0.0

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,598,112,470 10.0 2,709,650,450 10.6 2,706,332,473 11.2

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,048,410,953 42.6 11,302,042,288 44.3 11,634,087,178 48.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,294,302 0.1 128,555,280 0.5 142,487,575 0.6

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,351,425 0.0 17,853,344 0.1 25,666,845 0.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,363,823 0.0 9,437,209 0.0 19,735,808 0.1

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,776,863,541 53.2 14,224,346,205 55.7 14,532,993,213 60.0

รวมสินทรัพย์ 25,908,869,759 100.0 25,537,753,509 100.0 24,227,875,114 100.0

ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะส้ัน  

 จากสถาบันการเงินและกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 30,000,000 0.1 72,110,249 0.3 335,635,980 1.4

เจ้าหนี้การค้า 5,795,983,020 22.4 3,033,056,160 11.9 2,244,304,200 9.3

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 143,339,764 0.6 41,722,401 0.2 36,169,356 0.1

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,045,961,718 4.0 1,038,619,703 4.1 1,013,618,655 4.2

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภทเป็นหนี้สิน

 หมุนเวียน - - - - - -

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - - - - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด

 ชําระภายในหนึ่งปี 17,401,694 0.1 15,935,722 0.1 48,705,245 0.2

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกําหนดชําระ

 ภายในหนึ่งปี - - - - 1,000,281 0.0

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา

 ค้ําประกันและอื่นๆ 51,105,8890 2.0 498,484,800 2.0 455,667,455 1.9

ประมาณการหนี้สินจากสัญญา

 ที่สร้างภาระ 1,072,952 0.0 691,131 0.0 19,152,118 0.1

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 61,278,531 0.2 60,632,780 0.2 73,450,343 0.3

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - - - - 4,403,967 0.0

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 4,501,994 0.0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 345,596,519 1.3 513,048,746 2.0 506,801,307 2.1

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,956,000,013 30.7 5,274,301,692 20.7 4,743,410,901 19.6

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร ายงานประจําป 2561
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,057,748,090 81.3 23,319,835,439 91.3 24,599,428,069 101.5

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 1,784,075,499 6.9 1,853,026,021 7.3 1,910,854,059 7.9

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา

 ค้ําประกันและอื่นๆ 24,087,183,958 93.0 25,476,910,040 99.8 28,489,627,803 117.6

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 9,073,956,636 35.0 8,277,827,269 32.4 7,617,098,251 31.4

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,130,859 0.0 17,739,839 0.1 37,111,357 0.2

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - - - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 200,357,792 0.8 192,018,776 0.8 178,571,581 0.7

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   และอื่นๆ - - - - - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 43,349,647 0.2 61,403,631 0.2 90,429,591 0.4

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 823,876     0.0 823,876 0.0 823,876 0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,251,626,357 217.1 59,199,584,891 231.8 62,923,944,587 259.7

รวมหนี้สิน 64,207,626,370 247.8 64,473,886,583 252.5 67,667,355,488 279.3

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร ายงานประจําป 2561
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

 ทุนที่ออกและชําระแล้ว 11,113,018,280 42.9 1,113,018,280 4.4 32,166,262,124 132.8

ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (9,500,000,000) (36.7) - - (5,678,076,131) (23.4)

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

 ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น - - - - 366,207,178 1.5

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ - - - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 - กลุ่มบริษัท - - - - - -

 - การร่วมค้า - - - - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - -

กําไร (ขาดทุน) สะสม

 จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย - - - - 530,226,819 2.2

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (40,474,693,091) (156.2) (40,667,235,140) (159.2) (71,473,832,280) (295.0)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (38,861,674,811) (150.0) (39,554,216,860) (154.9) (44,089,212,290) (182.0)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 562,918,200 2.2 618,083,786 2.4 649,731,916 2.7

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (38,298,756,611) (147.8) (38,936,133,074) (152.5) (43,439,480,374) (179.3)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,908,869,759 100.0 25,537,753,509 100.0 24,227,875,114 100.0

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร ายงานประจําป 2561
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รายได้

รายได้จากการขาย 30,863,945,082 97.0 24,976,384,730 87.8 19,109,985,667 94.1

รายได้จากการให้บริการ 564,207,595 1.8 355,188,684 1.2      714,173,740 3.5

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 338,162,630 1.1 2,952,224,033 10.4      447,598,236 2.2

รายได้อื่น 42,482,140 0.1 168,231,952 0.6        33,216,887 0.2

รวมรายได้ 31,808,797,447 100.0 28,452,029,399 100.0 20,304,974,530 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 28,904,135,265 90.9 21,602,249,736 75.9 14,776,298,610 72.8

ต้นทุนการให้บริการ 385,433,659 1.2 238,490,835 0.8      419,125,217 2.1

ค่าใช้จ่ายในการขาย 580,510,211 1.8 437,308,141 1.5      378,604,730 1.9

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 610,458,285 1.9 537,471,935 1.9   3,314,930,434 16.3

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 94,908,034 0.3 87,512,203 0.3 74,278,600 0.4

ประมาณการภาระดอกเบี้ย

 จากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - - - 1,690,605,583 8.3

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 

 (กลับรายการ) 381,821 0.0 (18,460,987) (0.1)

      

 19,152,118 0.1

ต้นทุนทางการเงิน 905,136,310 2.8 1,034,740,671 3.6   2,633,202,252 13.0

รวมค่าใช้จ่าย 31,480,963,585 99.0 23,919,312,534 84.1 23,306,197,544 114.8

งบกําไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ร ายงานประจําป 2561
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ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - 

 การบัญชีด้านผู้ลงทุน

การร่วมค้า (87,174,079) (0.3) 2,987,371 0.0         167,809,290 (0.8)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

 จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 240,659,783 0.8 4,535,704,236 15.9

 

 (2,833,413,724) (14.0)

กลับรายการภาษีเงินได้ (13,320,291) (0.0) 21,212,459 0.0          (1,068,483) (0.0)

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงาน

 ต่อเนื่อง (227,339,492) 0.7 4,556,916,695 16.0 (2,834,482,207) (14.0)

การดําเนินงานท่ียกเลิก

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ

 จากภาษี - - - - - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (227,339,492) 0.7 4,556,916,695 16.0   (2,834,482,207) (14.0)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 194,305,078 0.6 4,534,664,825 15.9 (2,869,108,143) (14.0)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

  ควบคุม 33,034,414 0.1 22,251,870 0.1

      

 34,625,936 0.2

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 227,339,492 0.7 4,556,916,695 16.0 (2,834,482,207) (14.0)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 4.07 (2.58)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.02 4.07 (2.58)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดําเนินงาน

 ต่อเนื่อง 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 4.07 (2.58)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.02 4.07 (2.58)

งบกําไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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(ปรับปรุงใหม)

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 227,339,492 0.7 4,556,916,695 16.0 (2,834,482,207) (14.0)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่   

 เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน อาคาร

 และอุปกรณ์ใหม่ - - - - - -

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจาก

 การตีราคา - - - - - -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - -

- - - - - -

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

 จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - - - - -

จัดประเภทรายการผลต่างจากอัตรา

 แลกเปลี่ยนจากการชําระบัญชีบริษัทย่อย - - - - - -

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

 - กลุ่มบริษัท - - - - 46,787,246 0.2

 - การร่วมค้า (1,763,029) (0.0) 330,605 0.0 9,438,975 0.0

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - (6,165,491) (0.0)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิ   

 จากภาษี (1,763,029) (0.0) 330,605 0.2

   

 50,060,731 0.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 225,576,463 0.7 4,557,247,300 16.0 (2,784,421,476) (13.7)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 192,542,049 0.6 4,534,995,430 15.9 (2,818,699,723) (13.9)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

  ควบคุม 33,034,414 0.1 22,251,870 0.1 34,278,247 0.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 225,576,463 0.7 4,557,247,300 16.0 (2,784,421,476) (13.7)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 227,339,492 4,556,916,695 (2,834,482,207)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 746,089,755 742,126,121 694,309,453

ต้นทุนทางการเงิน 905,136,310 1,034,740,671 2,633,202,252

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (239,191,521) (2,770,243,458) (224,695,796)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 4,546,786 8,032,163 2,677,309,056

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ) 431,970,776 (74,163,700) (336,749,218)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 19,119,401 20,545,454 24,074,656

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) 381,821 (18,460,987) 19,152,118

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (205,607) (172,731) (1,194,130)

ตัดจําหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 973,309 6,929,493 -

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - 19,000,000

ประมาณการขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย - - -

ตัดจําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร 9,396,409 45,281,366 -

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) (87,174,079) (2,987,371) (167,809,290)

ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - 1,690,605,583

   อื่นๆ 95,474,910 - -

กลับรายการภาษีเงินได้ 13,320,291 (21,212,459) 1,068,483

2,301,526,211 3,527,331,257 4,193,790,960

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 

ลูกหนี้การค้า 51,675,291 76,297,349       313,953,547 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (41,765,701) (2,601,482)       (49,668,160)

สินค้าคงเหลือ (2,736,577,76) (784,409,073) (3,224,441,092)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 67,448,2191 (5,179,534)  (776,386,067)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (926,614)          10,298,599  (6,825,856)

เจ้าหนี้การค้า 2,809,275,341 809,027,343 314,269,689 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 101,617,363 5,553,045 15,226,092 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (162,798,632) 21,975,896  (70,096,385)

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (10,780,385) (7,098,259)  (9,992,286)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - -  (93,439)

รับคืนภาษีเงินได้ 1,223,571 - -

จ่ายภาษีเงินได้ (36,904,802) (24,957,381)  (26,910,748)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,961,061,073 3,626,237,760 672,826,255 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง (41,522,934) (52,124,300)         8,036,809

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 479,226,821) (367,390,842)  (158,675,781)

ซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน (3,673,795) (2,124,750)  (1,201,055)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 205,607 194,006 1,143,171 

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับสัญญาขายและเช่ากลับ - - -

เงินปันผลรับ 22,600,871 - -

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - -

เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการดําเนินงานที่ยกเลิก - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (501,617,072) (421,445,886)     (150,696,856)

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (68,304,771) (70,645,601) -

จ่ายชําระหนี้ภายใต้สัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ (712,235,891) (492,703,170) -

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (88,631,954) (105,843,889)     (22,231,661)

จ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (42,110,249) (40,251,426)  (158,066,285)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -       -       - 

จ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -       -     -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -     - -

จ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (2,246,936,237) (1,254,591,582) -

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน (15,964,747) (53,141,322) (58,584,380)

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับสัญญาขายและเช่ากลับ -            - -

ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ -            - -

เงินปันผลจ่าย (88,200,000) (53,900,000)      (14,700,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,262,383,849) (2,071,076,990)   (253,582,326)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (802,939,848) 1,133,714,884 (268,547,073)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด - - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 755,830,615 1,558,770,463 425,055,579

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ประจําปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.52 2.15 2.04

อัตราส่วนสภาพคล่อง ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า) 1.63 2.37 2.26

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.24 0.52 0.41 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถูกจัดประเภท (เท่า) 0.24 0.52 0.41 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.00 0.72 0.02 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12.10 9.39 4.37

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30 39 84

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.56 11.24 17.86

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.57 32.48 20.44

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.63 8.28 6.02

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 55 44 61

Cash Cycle (วัน) 7 27 61

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั้นต้น 5.10% 13.78% 23.35%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 0.93% 9.66% 4.25%

อัตรากําไรอื่น 2.97% 10.97% 2.37%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (เท่า) 0.00 1.48 0.80 

อัตรากําไรสุทธิ 0.63% 17.90% (14.47%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น N/A N/A N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.33% 22.30% (0.99%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 9.96% 48.38% (1.97%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.24          1.14         0.85 

อัตราสวนทางการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

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

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

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 1.23 5.36 (0.09)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 1.05           2.15           3.85 

อัตราการจ่ายเงินปันผล - - -

2561 2560 2559

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)          (3.50) (35.54) (1.37)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 4.07 (2.58)

เงินปันผลต่อหุ้น - - -

 

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม 1.45% 5.41% 3.76%

หนี้สินรวม (0.41%) (4.72%) 5.74%

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ 21.84% 27.78% (1.73%)

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 23.22% (72.44%) 151.55%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 95.72% 258.05% 93.00%

ขอมูลตอหุนและอัตราการเติบโต

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

อัตราสวนทางการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และการร่วมค้า

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มีหน้าที่และให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

ซึ่งได้แก่ งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมท้ังข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ 

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่าง

เพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบบไม่แสดงความเห็นนั้น 

บริษัทได้จัดทําหนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ทําหน้าที่กํากับดูแลการขับเคลื่อนของระบบดังกล่าว

ใหม้ีประสิทธิผล เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่วา่ รายงานทางการเงินของบริษทัมีความถกูตอ้ง เปน็ทีเ่ชือ่ถือได ้ซึ่งสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

ที่แท้จริงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไป 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานทางการเงิน

ของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 นายวิน  วิริยประไพกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 นายสมชาย สกุลสุรรัตน

ประธานกรรมการ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท

ตอรายงานทางการเงิน ป 2561

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ตาราง 1 : สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย และการรวมคา

หนวย : ลานบาท 2561

ม.ค. - ธ.ค.

2560

ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

รายได้จากการขายและการให้บริการ 31,428 25,332 +24%

ต้นทุนขายและให้บริการ 29,290 21,841 +34%

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 2,139 3,491 -39%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,286 1,062 +21%

ขาดทุน (กําไร) จากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) 0 (18) -102%

EBITDA 1,665 6,115 -73%

ดอกเบี้ยจ่าย 905 1,035 -13%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย 552 567 -3%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ) 13 (21) +163%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 132 137 -3%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 206 2,816 -93%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 194 4,535 -96%

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.02 4.07 -99%

EBITDA = กําไร (ขาดทุน) สุทธิ + ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษีเงินได้ + ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

การวิเคราะหและคําอธิบาย

ของฝายจัดการ

ร ายงานประจําป 2561
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ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจ

หนวย : ลานบาท 2561

ม.ค. - ธ.ค.

2560

ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 

งบการเงินรวม1) 31,428 25,332 +24%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 30,864 24,976 +24%

ธุรกิจท่าเรือ 209 178 +17%

ธุรกิจวิศวกรรม 284 103 +177%

EBITDA 

งบการเงินรวม 1,665 6,115 -73%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 1,628 5,878 -72%

ธุรกิจท่าเรือ 185 146 +26%

ธุรกิจวิศวกรรม 77 58 +33%

ตัดรายการระหว่างกัน (252) 33

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ 

งบการเงินรวม2) 194 4,535 -96%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 306 4,476 -93%

ธุรกิจท่าเรือ 74 52 +42%

ธุรกิจวิศวกรรม 40 76 -47%

ตัดรายการระหว่างกัน (259) (91)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 33 22

1) รายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว 

2) การบันทึกกําไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บันทึกโดยใช้วิธี Equity Method 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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ตาราง 3 : สรุปตัวเลขสําคัญของธุรกิจเหล็กแผนรีดรอน (บริษัท)

หนวย : เหรียฐสหรัฐตอตัน 2561

ม.ค. - ธ.ค.

2560

ม.ค. - ธ.ค.

% YoY

ราคาขายเฉลี่ย 651 570 +14%

ต้นทุนขายเฉลี่ย 602 496 +21%

ค่าการรีด (HRC Spread)1) 132 140 -6%

HRC Rolling Margin2) 20.3% 24.5%

HRC EBITDA ต่อตัน3) 36 136.0 -74%

ปริมาณขาย (พันตัน) 1,441 1,285 +12%

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 1,467 1,297 +13%

1) ไม่รวมการตั้งหรือการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

2) HRC Rolling Margin = HRC Spread/ราคาขายเฉลี่ย

3) HRC EBITDA รวมการต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและการต้ังสํารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบสุทธิ (กลับรายการ) 

แผนภาพ 1 : รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอย 

Q1/17

5,711

Q2/17

5,731

Q3/17

7,531

Q4/17

6,359

Q1/18

8,444

Q2/18

7,824

Q3/18

8,226

Q4/18

6,934

2017

25,332

2018

31,428

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน

 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 31,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 YoY จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น

ของธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปริมาณขายเหล็กรวม 1,441 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 

มี EBITDA 1,665 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 73 YoY (หากไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากภาระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

162 ล้านบาท จะมี Operating EBITDA เท่ากับ 1,503 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 YoY จาก 3,347 ล้านบาท) มีกําไรสุทธิ 194 ล้านบาท 

ลดลงจาก 4,535 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 YoY จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

อัตราสวนการทํากําไร 2561 2560

อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.63 17.90

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.33 22.30

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N.A. N.A.

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 4.07

ธุรกิจเหล็กรีดรอน (บริษัท) 

 รายได้ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 30,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 YoY จากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตามราคาเหล็กในตลาดโลก โดยมีปริมาณการส่งมอบ HRC 1,441 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 YoY ท้ังนี้ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ 21,036 บาทต่อตัน 

หรือประมาณ 651 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

พิเศษ (Premium Value Products) ร้อยละ 51 ของปริมาณขายรวม

 ค่าใช้จ่าย ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ 29,008 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายและบริการจํานวน 28,576 ล้านบาท 

และตัง้สาํรองคา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 432 ลา้นบาท โดยต้นทนุขายและใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 YoY จากตน้ทนุวตัถดุบิ

และต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 YoY 

 ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2561 บริษัทมีค่าการรีด (HRC Spread) 132 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 140 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 6 YoY คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณร้อยละ 20.3 ลดจากร้อยละ 24.5 ในปี 2560

 กําไร ในปี 2561 บริษัทมีกําไรขั้นต้น 1,857 ล้านบาท มี EBITDA 1,628 ล้านบาท (หากไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จากภาระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 162 ล้านบาท จะมี Operating EBITDA เท่ากับ 1,466 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 YoY จาก 3,110 ล้านบาท) 

และมีผลกําไรสุทธิ 306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93 YoY โดยผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 จากผลกําไรขั้นต้น 

3,277 ล้านบาท EBITDA 5,878 ล้านบาท (รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากภาระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 2,768 ล้านบาท)  

และผลกําไรสุทธิ 4,476 ล้านบาท จากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 
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แผนภาพ 2 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กรีดรอน

   

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%

Q1/18

Q1/18

8,357

80

14%

72%

Q2/18

Q2/18

7,652

63

-3%

65%

Q3/18

Q3/18

8,086

81

5%

72%

Q4/18

Q4/18

6,769

56

3%

1%

2017

2017

24,976

238

23.57%
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2018

2018

30,864

280

5.3%

56%

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)

ธุรกิจทางทะเล (PPC)

 รายได้ ในปี 2561 PPC มีรายได้รวม 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 YoY เป็นผลมาจากปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 YoY จาก 

2,069,956 ตัน เพ่ิมข้ึนเป็น 2,800,575 ตัน เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของรายได้พบว่า โดยหลักเป็นรายได้จาก SSI ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ 71 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 YoY จากปริมาณสินค้าของ SSI ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 เช่นกัน และมีรายได้ยกเว้น SSI เท่ากับ 209 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 YoY  

ในขณะที่ปริมาณสินค้าที่ยกเว้น SSI มีปริมาณเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 โดยสรุป รายได้ของ PPC เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น

 กําไร ในปี 2561 PPC มีกําไรขั้นต้น 145 ล้านบาท มี EBITDA 185 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39, ร้อยละ 26 

และร้อยละ 42 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณสินค้าผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น 

แผนภาพ 3 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจทางทะเล
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ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)

 รายได้ ในปี 2561 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 YoY จากการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรม

ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภาครัฐได้มีการขยายการลงทุนและยังให้การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ทําให้ผู้ประกอบการมีความม่ันใจในการลงทุน

มากขึ้น ส่งผลให้มีโอกาสได้รับงานโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

 กําไร ในปี 2561 WCE มีกําไรข้ันต้น 121 ล้านบาท, EBITDA เป็นบวก 77 ล้านบาท และมีผลกําไรสุทธิ 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันในปี 2560 พบว่าผลประกอบการก่อนรายการพิเศษ มีกําไรขั้นต้น และ EBITDA และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 19, ร้อยละ 33  

และร้อยละ 86 YoY ตามลําดับ

แผนภาพ 4 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
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11%
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11%

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)
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Q1/17
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3%
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3%
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3,220

5%
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3,725

3%
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3,851

3%

Q4/18

3,489

1%

2017

12,682

4%

2018

14,690

2%

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท) EBITDA Margin (%)

ธุรกิจเหล็กปลายน้ํา (TCRSS)

 รายได้ ปี 2561 TCRSS มีรายได้จากการขายรวม 14,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 YoY โดยมีปริมาณการขาย 615 พันตัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11  และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

 กําไร ปี 2561 TCRSS มีผลกําไรข้ันต้น 126 ล้านบาท มี EBITDA 332 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 200 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนพบว่าลดลงร้อยละ 66, ร้อยละ 41 และร้อยละ 595 ตามลําดับ 

แผนภาพ 5 : รายไดและ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กปลายน้ํา
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 25,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 25,538 ล้านบาท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

สินทรัพย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 756 3 1,559 6 425 2

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 1,153 4 1,205 5 1,504 6

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9,673 37 7,368 29 6,510 27

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11,048 43 11,302 44 11,634 48

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,598 10 2,710 11 2,706 11

สินทรัพย์อื่นๆ 680 3 1,394 5 1,448 6

สินทรัพย์รวม 25,909 100 25,538 100 24,228 100

 ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 1,153 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก 1,205 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิ 9,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของราคาและปริมาณวัตถุดิบ รวมถึงสินค้าคงเหลือของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิ 11,048 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปี 2560 
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หนี้สินและแหลงท่ีมาของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียนสถาบันการเงิน 1,107 4 1,099 4 1,199 5

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาคํ้าประกันและอื่นๆ 511 2 498 2 456 2

เจ้าหนี้การค้า 5,796 22 3,033 12 2,244 9

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน 46,929 181 50,650 198 55,150 228

หนี้สินภาษีจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ 43 0 61 0 90 0

หนี้สินอื่นๆ 9,821 38 9,133 36 8,528 35

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (38,862) (150) (39,554) (155) (44,089) (182)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 563 2 618 2 650 3

ส่วนของผู้ถือหุ้น (38,299) (148) (38,936) (152) (43,439) (179)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,909 100 25,538 100 24,228 100

 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 64,208 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 64.474 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากหนี้สินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ลดลงแต่มีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ที่มีกําหนดชําระภายใน 1 ปี เท่ากับ 1,618 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 46,929 ล้านบาท 

และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 9,074 ล้านบาท 

 สืบเนื่องจากแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวท้ังหมดจากสถาบัน

การเงิน ประมาณการหนี้สินจากการเป็นผู้ค้ําประกัน และเจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่มีภาระดอกเบี้ยรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู

กจิการ ท้ังนี้ การจัดประเภทของเงนิกู้ยมื ประมาณการหนี้สนิ และเจ้าหนี้อืน่ภายใต้แผนฟ้ืนฟูกจิการที่มภีาระดอกเบี้ยดงักลา่ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 เป็นไปตามแผนการชําระหนี้ที่ระบุในแผนฟ้ืนฟูกิจการ ท้ังนี้ บริษัทได้สรุปสาระสําคัญของแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ด้วย

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดลบ 38,862 ล้านบาท ติดลบลดลงจาก 39,554 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบลดลง เนื่องจากผลกําไรจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและการแปลงหนี้เป็นทุน

ครั้งที่ 1 ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
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สภาพคลอง

 1. กระแสเงินสด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิจํานวน 756 ล้านบาท ลดลงจาก 1,559 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 

โดยมีส่วนประกอบหลักมาจาก

  • เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,961 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 

2,302 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานสุทธิจํานวน 660 ล้านบาท

  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 502 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้เพิ่มขึ้น 

42 ล้านบาท (2) กระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่างปี 479 ล้านบาท และ (3) เงินปันผลรับ 23 ล้านบาท 

(4) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมอื่นๆ 4 ล้านบาท

  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,262 ล้านบาท มีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ (1) เงินสดจ่ายชําระต้นทุนทางการเงิน 

89 ล้านบาท (2) เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 42 ล้านบาท และ (3) เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

3,027 ล้านบาท (4) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่น 104 ล้านบาท

 2.  อัตราสวนสภาพคลอง

  บริษทัและบริษัทยอ่ยมีสภาพคล่องลดลง ณ สิ้นปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป ี2560 โดยมีอัตราส่วนสินทรัพยห์มนุเวียนต่อหนี้สิน

หมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่าเดิม ดังนี้

อัตราสวนสภาพคลอง 2561 2560 2559

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.52 2.15 2.04

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

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 30 39 84

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 32 32 20

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.52 เท่า ลดลงจาก 2.15 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เนื่องจาก

ต้องพึ่งพิงเงินทุนหมุนเวียนจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่มากขึ้นของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

รายจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 

 

 ในปี 2561 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นการทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนและพัฒนาขีดความสามารถการนําเอาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้งานต่อ เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 

4,080,118.18 บาท

ราคาหุน

 จากการที่บริษัทได้ยื่นคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภายใต้

พระราชบัญญัติล้มละลายตามคําสั่งศาลให้บริษัทฟ้ืนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย 

SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดทําการซื้อขายต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน

ของบริษัท จึงไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดปี 2561 โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็น

วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น 
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ความคืบหนาของการแก ไขการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน (การฟื้นฟูกิจการ)

 ความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2561 โดยสรุปดังนี้

 1) บริษัทได้มีการชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดปกติ ชําระหนี้เงินต้นก่อนกําหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน และแปลงหนี้เป็นทุน

ครั้งที่ 1 ในปี 2561 และต้ังแต่เริ่มแผน เป็นจํานวนเงินดังตารางต่อไปนี้

ป 2561 (บาท) ตั้งแตเริ่มแผน (บาท)

1. การชําระหนี้ตามงวดปกติ 1,677,932,367.92 3,312,044,744.82

      เงินต้น 1,597,673,236.44 3,136,555,608.62

      ดอกเบี้ย 80,259,131.48 175,489,136.20

2. การชําระหนี้เงินต้นก่อนกําหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน 1,398,513,000.02 1,678,018,000.02

3. รวมการชําระหนี้ทั้งหมด (1 + 2) 3,076,445,367.94 4,990,062,744.84

      เงินต้น 2,996,186,236.46 4,814,573,608.64

 ดอกเบี้ย 80,259,131.48 175,489,136.20

4. การแปลงหน้ีเป็นทุนครั้งที่ 1 500,000,000.00 500,000,000.00

5. รวมการชําระหนี้และการแปลงหน้ีเป็นทุน (3 + 4) 3,576,445,367.94 5,490,062,744.84

 2) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้น ทําให้มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 1,113,018,280 บาท 

เป็น 11,113,018,280 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการดําเนินการเพิ่มทุน

จดทะเบียนเพื่อทําการแปลงหนี้เป็นทุนคร้ังที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ และทําให้บริษัทมียอดหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการลดลง

เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 500 ล้านบาท

 3) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายที่ 43 ได้รับการชําระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ

ในมูลหนี้ ค่าคํ้าประกันตามสัญญาและค่าเสียหายตามสัญญา เป็นจํานวนเงิน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัทโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้จะได้รับ

ชําระต่อเมื่อเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตามสัญญาซื้อขายโรงถลุงเหล็กและ

ผลิตเหล็กกล้าครบวงจรฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนที่เกินมานั้นให้ยกเสีย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าว

 4) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นอุทธรณ์คําส่ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่มีคําสั่ง

ให้เจ้าหนี้รายที่ 32 ได้รับชําระหนี้ จํานวน 4.3 ล้านบาท ถอนอุทธรณ์ จึงถือว่าคําสั่งในคําขอรับชําระหนี้ดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว  

 5) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้มีมติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดจากการชําระหนี้เงินต้นก่อนกําหนดด้วยกระแสเงินสด

ส่วนเกินเกินกว่ากําหนดเวลาสําหรับสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมิได้ผิดนัดชําระหนี้ตามที่กําหนดไว้

ในข้อ 16.1 วรรคท้ายของแผน

 6) บริษัทปฏิบัติตามแผนในบทที่ 9 เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึง่มีภาระหนี้คงค้างอยู่กับบริษัท 

และไม่สามารถลดหนี้คงค้างได้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในแผน โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ออกหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ไปยังลูกหนี้

ทั้งสองรายจํานวน 3 ฉบับ ต่อมาลูกหนี้ได้อธิบายเหตุแห่งความล่าช้าในการลดหนี้คงค้าง และได้เสนอแผนปรับแนวทางการชําระหนี้คงค้าง

ทั้งหมด ท้ังนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

 แมผ้ลประกอบการในรูปของกําไรสุทธิของป ี2561 จะลดลงอันเน่ืองมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนวัตถดิุบหลกัท่ีนาํเข้ามีระดบั

ที่ลดต่ําลงตามสภาวะราคาเหล็กในประเทศและราคาเหล็กโลก แต่บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณขายและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถ

ชําระหนี้เงินต้นได้มากกว่าที่กําหนดไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทําให้ยอดหนี้สินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการลดลงเร็วกว่าที่กําหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผิดนัด

ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอ ผูถือหุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

การไมแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่กล่าวข้างต้นได้ เนื่องจาก

เรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสําคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

เกณฑในการไมแสดงความเห็น

การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ

 1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ได้แสดงความจํานงเพื่อเลิกกิจการ

และผู้ชําระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยได้เรียกร้องให้ชําระเงินกู้ยืมในทันที เงินกู้ยืม

ดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด เป็นหลักประกันและคํ้าประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อย

ได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันเงินกู้ยืม ทําให้บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาคํ้าประกัน

จากเงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด ทั้งจํานวนในปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ท้ังนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับชําระ

คืนหนี้บางส่วนในอนาคตจากกระบวนการชําระบัญชี ซึ่งจํานวนเงินดังกล่าวจะถูกนํามาหักจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ําประกัน

ที่บริษัทได้เคยบันทึกบัญชีไว้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการชําระบัญชี 

  และตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 บริษัทมีเจ้าหนี้ที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท

มีการโต้แย้งในมูลหนี้กับเจ้าหนี้บางรายอันเนื่องมาจากมูลหนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีมูลหนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ยังมีเจ้าหนี้ 1 ราย ที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีคําสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชําระหนี้โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมียอดหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟู

กิจการจํานวน 1,928.7 ล้านบาท 

  เนื่องจากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ยังไม่มีความแน่นอนและยังไม่เป็นที่สิ้นสุดตามเรื่องที่กล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทยังไม่

สามารถคาํนวณหามลูคา่หนีส้นิทีต่อ้งจา่ยในอนาคตของหนีส้นิเพือ่บนัทกึรายการตามมาตรฐานการบญัชไีด ้ดงันัน้ข้าพเจา้จงึไมส่ามารถหาหลกัฐาน

การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และไม่สามารถสรุป

ได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเป็นต่อบัญชีหนี้สินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานของผูสอบบัญชี

รับอนุญาต
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 2) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 6 บริษัทมีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3,698.9 ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จํานวน 2,736.7 ล้านบาท ทําให้ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ดังกล่าวมียอดคงเหลือสุทธิจํานวน 962.3 ล้านบาท และเป็นหนี้ที่เกินกําหนดท้ังจํานวน ในระหว่างปี 2561 บริษัท

ได้ทําจดหมายทวงถามให้ชําระหนี้กับลูกหนี้ทั้ง 2 ราย ดังกล่าวจํานวน 3 ครั้งให้ชําระหนี้และดอกเบี้ย ท้ังนี้ บริษัทไม่ได้พิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าถึงแม้การรับชําระหนี้จากลูกหนี้จะมีความล่าช้า แต่ก็คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้

จากลูกหนี้ 2 รายดังกล่าวได้ทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนี้ทั้ง 2 ราย จากกรณีดังกล่าวข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐาน

การสอบบญัชทีี่เหมาะสมอยา่งเพยีงพอในการพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดแ้ละไม่สามารถ

สรุปได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุงใดๆ ที่จําเป็นต่อบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกําไรสุทธิ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เป็นจํานวนเงิน 227.3 ล้านบาท และ 306.0 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันเดียวกันมีขาดทุนสะสมเป็นจํานวนเงิน 40,474.7 ล้านบาท 

และ 40,377.2 ล้านบาท ตามลําดับ

 ตามที่แสดงไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจําเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน 

และเพื่อให้สามารถจ่ายชําระหนี้สินจากการดําเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ และการปรับ

โครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ บริษัทอธิบายความคืบหน้าในการดําเนินการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

 

 อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูกิจการจะถือว่าได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน จะต้องมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1) บริษัทได้ชําระ

หนี้เงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชําระ

ตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่จากผู้ร่วมลงทุนมาชําระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการและทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก

 เนือ่งจากแผนฟ้ืนฟูกจิการเพิง่เริม่ตน้ในปลายป ี2559 และบรษัิทยงัสามารถปฏบิตัติามแผนฟ้ืนฟกูจิการ มกีารชําระหนีก้อ่นกาํหนดไดส้ว่นหนึ่ง

จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืนไว้ 12 ปี จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟู

จะสาํเรจ็ลงได ้สถานการณด์งักลา่วไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความไมแ่นน่อนของการดาํเนนิงานตอ่เนือ่งอยา่งมนัียสาํคญัของกลุม่บรษัิทและบรษิทั ทัง้นี้

มลูคา่ทีจ่ะไดร้บัจากสินทรพัยอ์าจจะนอ้ยกวา่มลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัสําคญั หากกลุม่บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินที่จําเป็น หากกลุ่ม

บริษัทและบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ

 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน

รายการระหวางกิจการท่ีเก่ียวของกัน

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัท

ได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจํานวนเงินรวม 4,818.6 ล้านบาท และ 4,818.6 ล้านบาท ตามลําดับ 

คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มียอดค้างชําระของลูกหนี้การค้า

จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทและของบริษัทมีจํานวนเงินรวม 1,035.2 ล้านบาท และ 1,026.3 

ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ซื้อสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจํานวนรวม 

725.3 ล้านบาท และ 1,117.6 ล้านบาท ตามลําดับ
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นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน

ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  755,830,615  1,558,770,463  691,250,798  1,472,841,805 

ลูกหนี้การค้า 6  1,153,093,859  1,205,026,297  1,067,078,131  1,169,968,722 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  307,527,604  270,308,689  350,804,697  305,068,943 

สินค้าคงเหลือ 7  9,672,926,352  7,368,319,367  9,659,959,172  7,357,377,713 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8  242,627,788  910,982,488  142,507,191  852,194,922 

สินทรัพย์ที่ถือไว้จําหน่ายจากการชําระบัญชี

 ของบริษัทย่อย 2 (ฉ)  -    -    -    -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  12,132,006,218  11,313,407,304  11,911,599,989  11,157,452,105 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ 9  98,330,568  56,807,634  92,039,430  35,784,832 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -    -    278,999,930  278,999,930 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 12  2,598,112,470  2,709,650,450  3,159,668,346  3,159,668,346 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13  -    -    -    -   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  11,048,410,953  11,302,042,288  9,740,470,652  9,902,762,583 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15  13,294,302  128,555,280  7,588,266  122,571,280 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  8,351,425  17,853,344  -    -   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  10,363,823  9,437,209  8,980,464  7,975,849 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  13,776,863,541  14,224,346,205  13,287,747,088  13,507,762,820 

รวมสินทรัพย์  25,908,869,759  25,537,753,509  25,199,347,077  24,665,214,925 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17  30,000,000  72,110,249  -    -   

เจ้าหนี้การค้า 18  5,795,983,020  3,033,056,160  5,734,700,076  3,002,207,617 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  143,339,764  41,722,401  148,082,141  44,819,133 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งปี 20  17,401,694  15,935,722  624,794  -   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งปี 21  1,045,961,718  1,038,619,703  1,045,961,718  1,038,619,703 

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกําหนด

    ชําระภายในหนึ่งปี 21  61,278,531  60,632,780  61,278,531  60,632,780 

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ําประกัน

    ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21  511,058,890  498,484,800  511,058,890  498,484,800 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4, 21  -    -    7,990,859  7,990,859 

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ  1,072,952  691,131  1,072,952  691,131 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  4,306,925  -    -    -   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19  345,596,519  513,048,746  268,378,665  463,209,163 

รวมหนี้สนิหมุนเวียน  7,956,000,013  5,274,301,692  7,779,148,626  5,116,655,186 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20  4,130,859  17,739,839  1,324,706  -   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21  21,057,748,090  23,319,835,439  21,057,748,090  23,319,835,439 

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 21  1,784,075,499  1,853,026,021  1,784,075,499  1,853,026,021 

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ําประกัน 21  24,087,183,958  25,476,910,040  24,087,183,958  25,476,910,040 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 21  9,073,956,636  8,277,827,269  9,073,956,636  8,277,827,269 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์

 พนักงาน 22  200,357,792  192,018,776  165,353,321  159,047,386 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  43,349,647  61,403,631  13,896,481  31,280,295 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  823,876  823,876  823,876  823,876 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  56,251,626,357  59,199,584,891  56,184,362,567  59,118,750,326 

รวมหนี้สิน  64,207,626,370  64,473,886,583  63,963,511,193  64,235,405,512 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

  ทุนจดทะเบียน  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280 

   ทุนที่ออกและชําระแล้ว   11,113,018,280  1,113,018,280  11,113,018,280  1,113,018,280 

ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ  (9,500,000,000)  -    (9,500,000,000)  -   

ขาดทุนสะสม  (40,474,693,091)  (40,667,235,140)  (40,377,182,396)  (40,683,208,867)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  (38,861,674,811)  (39,554,216,860)  (38,764,164,116)  (39,570,190,587)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 11  562,918,200  618,083,786  -    -   

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (38,298,756,611)  (38,936,133,074)  (38,764,164,116)  (39,570,190,587)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,908,869,759  25,537,753,509  25,199,347,077  24,665,214,925 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 

รายได้จากการขาย  30,863,945,082  24,976,384,730  30,864,279,682  24,975,851,521 

รายได้จากการให้บริการ  564,207,595  355,188,684  -    -   

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  338,162,630  2,952,224,033  337,972,654  2,951,627,200 

รายได้เงินปันผล 10, 12  -    -    114,400,871  56,100,000 

ผลกระทบจากอุทกภัยสุทธิ 27  -    142,551,415  -    88,093,705 

รายได้อื่น  42,482,140  25,680,537  59,108,127  32,896,926 

รวมรายได้  31,808,797,447  28,452,029,399  31,375,761,334  28,104,569,352 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย  28,904,135,265  21,602,249,736  29,007,560,884  21,698,627,852 

ต้นทุนการให้บริการ  385,433,659  238,490,835  -    -   

ต้นทุนการจัดจําหน่าย  580,510,211  437,308,141  568,497,227  428,442,617 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  610,458,285  537,471,935  528,911,880  452,773,321 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4  94,908,034  87,512,203  81,337,953  73,992,517 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  381,821  (18,460,987)  381,821  (18,460,987)

ต้นทุนทางการเงิน  905,136,310  1,034,740,671  900,428,912  1,025,329,020 

รวมค่าใช้จ่าย  31,480,963,585  23,919,312,534  31,087,118,677  23,660,704,340 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย

   การร่วมค้า 12  (87,174,079)  2,987,371  -    -   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  240,659,783  4,535,704,236  288,642,657  4,443,865,012 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 28  (13,320,291)  21,212,459  17,383,814  31,858,998 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี  227,339,492  4,556,916,695  306,026,471  4,475,724,010 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  194,305,078  4,534,664,825  306,026,471  4,475,724,010 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 11  33,034,414  22,251,870  -    -   

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  227,339,492  4,556,916,695  306,026,471  4,475,724,010 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 29  0.02  4.07  0.04  4.02 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  227,339,492  4,556,916,695  306,026,471  4,475,724,010 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

 หรือขาดทุนภายหลัง:

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

  พนักงานที่กําหนดไว้ของการร่วมค้า 12  (1,763,029)  330,605  -    -   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี  (1,763,029)  330,605  -    -   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  225,576,463  4,557,247,300  306,026,471  4,475,724,010 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  192,542,049  4,534,995,430  306,026,471  4,475,724,010 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 11  33,034,414  22,251,870  -    -   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  225,576,463  4,557,247,300  306,026,471  4,475,724,010 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี  227,339,492  4,556,916,695  306,026,471  4,475,724,010 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  746,089,755  742,126,121  638,009,157  636,506,294 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  4,546,786  8,032,163  4,546,786  8,032,163 

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)  431,970,776  (74,163,700)  431,970,776  (74,067,097)

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (239,191,521)  (2,770,243,458)  (239,564,096)  (2,769,857,183)

ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  973,309  6,929,493  973,309  6,929,493 

ตัดจําหน่ายอุปกรณ์  9,396,409  45,281,366  9,396,407  16,341,998 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  95,474,910  -    95,474,910  -   

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  19,119,401  20,545,454  16,176,080  16,698,008 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  381,821  (18,460,987)  381,821  (18,460,987)

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์  (205,607)  (172,731)  (205,607)  (149,170)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 (สุทธิจากภาษีเงินได้)  87,174,079  (2,987,371)  -    -   

ต้นทนุทางการเงิน  905,136,310  1,034,740,671  900,428,912  1,025,329,020 

เงินปันผลรับ  -    -    (114,400,871)  (56,100,000)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  13,320,291  (21,212,459)  (17,383,814)  (31,858,998)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ร ายงานประจําป 2561
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน   2,301,526,211   3,527,331,257  2,031,830,241  3,235,067,551 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  51,675,291  76,297,349  102,890,592  82,311,832 

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (41,765,701)  (2,601,482)  (50,282,540)  (23,820,790)

สินค้าคงเหลือ  (2,736,577,761)  (784,409,073)  (2,734,552,235)  (787,045,999)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  674,482,191  (5,179,534)  698,350,720  19,112,283 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (926,614)  10,298,599  (1,004,615)  9,834,639 

เจ้าหนี้การค้า  2,809,275,341  809,027,343  2,778,956,368  817,320,194 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  101,617,363  5,553,045  103,263,008  (247,461)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (162,798,632)  21,975,896  (190,176,903)  (18,730,931)

เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน  2,996,507,689  3,658,293,400  2,739,274,636  3,333,801,318 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ  (10,780,385)  (7,098,259)  (9,870,145)  (5,115,250)

จ่ายภาษีเงินได้  (36,904,802)  (24,957,381)  (1,874,870)  (1,300,303)

รับคืนภาษีเงินได้  12,238,571  -    12,238,571  -   

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  2,961,061,073  3,626,237,760  2,739,768,192  3,327,385,765 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (41,522,934)  (52,124,300)  (56,254,598)  (35,784,832)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (479,226,821)  (367,390,842)  (466,013,729)  (315,893,966)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  205,607  194,006  205,607  168,329 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,673,795)  (2,124,750)  (2,295,895)  (859,860)

เงินปันผลรับ  22,600,871  -    114,400,871  56,100,000 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (501,617,072)  (421,445,886)  (409,957,744)  (296,270,329)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน             

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (88,631,954)  (105,843,889)  (83,924,556)  (96,029,351)

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (42,110,249)  (40,251,426)  -    -   

จ่ายชําระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (2,246,936,237)  (1,254,591,582)  (2,246,936,237)  (1,254,591,582)

จ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  (68,304,771)  (70,645,600)  (68,304,771)  (70,645,600)

จ่ายชําระหนี้ภายใต้สัญญาค้ําประกันและอื่นๆ  (712,235,891)  (492,703,170)  (712,235,891)  (492,703,170)

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  (15,964,747)  (53,141,323)  -    (840,130)

เงินปันผลจ่าย  (88,200,000)  (53,900,000)  -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (3,262,383,849)  (2,071,076,990)  (3,111,401,455)  (1,914,809,833)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (802,939,848)  1,133,714,884  (781,591,007)  1,116,305,603 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  755,830,615  1,558,770,463  691,250,798  1,472,841,805 

รายการไม่กระทบเงินสดที่สําคัญ       

สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  3,821,740  -    1,949,500  -   

เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  4,653,595  17,085,984  4,653,595  17,085,984 

เพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้เป็นทุน  500,000,000  -    500,000,000  -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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1. ข้อมูลทัวไป 
 
บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทย และมีทีอยู่จดทะเบียนตงัอยู่เลขที 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชนั 2-3 ถนนสุรศกัดิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตงัอยู่เลขที 9 หมู่ 7 
ตําบลแม่รําพงึ อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้าซงึตอ่ไปนีรวมเรียกว่า “กลุ่ม
บริษัท” 
  
บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมือเดือนกนัยายน 2537 
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อย
ละ 40.22 และธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และ 12  

 
2  เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนีได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงึแนวปฏิบตัทิางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที 22 
มกราคม 2544 เรืองการจดัทําและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 
2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคญัจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 
2559 เรือง กําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินนีจดัทําขนึโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นทีกล่าวไว้ในนโยบายการบญัชี  
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(ค) สกุลเงนิทีใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ 
 
งบการเงินนีจดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซงึเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการเงินทงัหมดมีการปัด
เศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเว้นทีระบไุว้เป็น      อย่างอืน 
 

 (ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจํานวนเงินทีเกียวกบั สินทรัพย์ หนีสิน รายได้ และ
คา่ใช้จ่าย  ผลทีเกิดขนึจริงอาจแตกตา่งจากทีประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทกึโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นต้นไป 
  
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมลูเกียวกบัข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคญัซงึมีความเสียงอย่างมีนยัสําคญัทีเป็นเหตใุห้ต้องมีการ
ปรับปรุงจํานวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซงึได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี  
 

หมายเหตขุ้อ 2 (จ) การดําเนินงานอย่างตอ่เนือง 
หมายเหตขุ้อ 12 การทดสอบการด้อยค่าเกียวกบัการใช้ข้อสมมตทีิสําคญัในการประมาณการมลู

คา่ทีคาดวา่จะได้รับคืน 
หมายเหตขุ้อ 16 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตทีจะนํา

ขาดทนุทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตขุ้อ 22 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้เกียวกบัข้อ

สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตขุ้อ 32 การรับรู้รายการและการประเมินหนีสินทีอาจเกิดขนึ เกียวกบัข้อสมมตสํิาคญั

ของความเป็นไปได้ทีจะสญูเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมลูคา่ความ
เสียหาย 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท/กลุ่มบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทงัสินทรัพย์และหนีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
บริษัท/กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกียวกบัการวดัมลูคา่ยุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมลูค่าซงึมี
ความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมทีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร
สงูสดุทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มผู้ประเมินมลูคา่มีการทบทวนข้อมลูทีไม่สามารถสงัเกตได้ และปรับปรุงการวดัมลูค่าทีมีนยัสําคญัอย่างสมําเสมอ หากมีการใช้
ข้อมลูจากบคุคลทีสามเพือวดัมลูคา่ยตุธิรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตงัราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลกัฐานทีได้มาจาก
บคุคลทีสามทีสนบัสนนุข้อสรุปเกียวกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัระดบัชนัของมลูค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูคา่ทีมีนยัสําคญัจะถูกรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท/กลุ่มบริษัท 
 
เมือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีสิน บริษัท/กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้มูลค่า
ยตุธิรรมเหล่านีถกูจดัประเภทในแตล่ะลําดบัชนัของมลูคา่ยตุธิรรมตามข้อมลูทีใช้ในการประเมินมลูค่า ดงันี  
 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกนั 
 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอืนทีสงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นนัหรือ

หนีสินนนันอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซงึรวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินทีไม่ได้มาจากข้อมลูทีสงัเกตได้ (ข้อมลูทีไม่สามารถสงัเกตได้) 

หากข้อมลูทีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์หรือหนีสินถูกจดัประเภทลําดบัชนัของมลูค่ายุติธรรมทีแตกต่างกนั การวดั
มลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลําดบัชนัของมลูค่ายุติธรรมของข้อมลูทีอยู่ในระดบัตําสุดที
มีนยัสําคญัสําหรับการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 
 
บริษัท/กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหวา่งลําดบัชนัของมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขนึ 
 
ข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัข้อสมมตฐิานทีใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรม อยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี 
 
 หมายเหตขุ้อ  31   เครืองมือทางการเงิน 
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(จ) การดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 
 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิเป็นจํานวนเงิน 227.3 ล้านบาท  (2560 : กําไรสุทธิเป็นจํานวนเงิน 
4,556.9 ล้านบาท ) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจํานวนเงิน 40,474.7 ล้านบาท (2560: จํานวนเงิน 40,667.2 
ล้านบาท) ส่วนผู้ ถือหุ้นตดิลบเป็นจํานวนเงิน 38,298.7 ล้านบาท (2560 : จํานวนเงิน 38,936.1 ล้านบาท) 
 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเป็นจํานวนเงิน 306.0 ล้านบาท (2560 : กําไรสุทธิเป็นจํานวนเงิน 4,475.7 
ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจํานวนเงิน 40,377.2 ล้านบาท (2560: จํานวนเงิน 40,683.2 ล้านบาท) ส่วน
ผู้ ถือหุ้นตดิลบเป็นจํานวนเงิน 38,764.1 ล้านบาท (2560 : จํานวนเงิน 39,570.2  ล้านบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้บริษัทยืนความจํานงเพือขอฟืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมือวนัที 1 ตลุาคม 2558 
และเมือวนัที 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสงัเห็นชอบด้วยแผนฟืนฟูกิจการ ซงึตามแผนฟืนฟูกิจการกําหนดให้
บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการได้จดัทําขนึโดยผู้บริหารตามเกณฑ์การดําเนินงานอย่างต่อเนืองบนข้อสมมติทีว่าการฟืนฟูกิจการจะ
ประสบผลสําเร็จ และกิจการจะมีเงินทนุและวงเงินสินเชือเพียงพอเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม 
ความเหมาะสมของข้อสมมตินีขึนอยู่กับการประสบความสําเร็จของแผนฟืนฟูกิจการ รวมทงัการดําเนินมาตรการในการปรับปรุง
ความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด ความสําเร็จในการปรับโครงสร้างทนุ ความสามารถในการจ่ายชําระหนีตามกําหนดและ
ความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอืนเพือให้มีเงินทนุเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีสิน ซงึอาจ
จําเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้ ทงันีมูลค่าทีจะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่า
ตามบญัชีอย่างมีนยัสําคญั และอาจจะมีหนีสินทีอาจจะเกิดขนึเพิมเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดําเนินงานตอ่เนืองตอ่ไปได้ 
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(ฉ) การชําระบัญชีและการสินสุดการจัดทาํงบการเงนิรวมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด และงบการเงินของบริษัท 
สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จาํกัด  
 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากัด เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการดําเนินงานขาดทนุทีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เนืองทําให้ ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากดั ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ ชําระบญัชีได้ถกูแตง่ตงัและเข้ามาควบคมุ สง่ผลให้บริษัทไม่มีอํานาจในการควบคมุต่อธุรกิจหรือการดําเนินงานของ บริษัท สห
วิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากัด อีกต่อไป ด้วยเหตดุงักล่าวสินทรัพย์และหนีสินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากัด ถูกตดั
รายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนทีด้วยการรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากัด ซึงถูกตดั
จําหน่ายเตม็จํานวนด้วยมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ในระหวา่งปี 2558 
  
ส่วนได้เสียสทุธิและมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากดั ได้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือ
จําหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม และ 2561 และ 2560 ดงัตอ่ไปนี 
    หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วนความ

เป็นเจ้าของ ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (ร้อยละ)  
เงินลงทนุบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จํากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
  

- 
 

(ช) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั 
 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 1 
มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขนึเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ตอ่งบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 
ในระหวา่งปีสภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสญัญาทีทํากบัลูกค้า และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซงึมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ
หลงัวนัที 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563  
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทํางบการเงินก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ 
 
1) มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสญัญาทีทํากบัลูกค้า กําหนดหลกัการสําคญัเกียวกับการรับรู้รายได้ 
จากสญัญาทีทํากบัลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะได้รับเมือกิจการส่งมอบ
การควบคมุสินค้าหรือบริการให้กบัลูกค้า ตามทีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกําหนด 5 ขนัตอน และรวมถึงการใช้ดลุย
พินิจทีสําคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขนัตอน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายได้จากสญัญาทีทํากบัลกูค้า ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงันี 
 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 
 
ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท อยู่ระหวา่งประเมินมีผลกระทบตอ่งบการเงินของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะ
มีผลบงัคบัใช้ในอนาคตทีกล่าวข้างต้น 
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2) มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 
 

ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จํานวน  ฉบบั ได้แก่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที 7 การเปิดเผยข้อมลูเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 16 การปอ้งกนัความเสียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัที 19 การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือทาง
การเงินด้วยมลูคา่ยตุธิรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดติทีคาดวา่จะเกิดขนึ และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมลูเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีทีเริมนํามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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3 นโยบายการบัญชีทสีําคัญ 
 
นโยบายการบญัชีทีนําเสนอดงัตอ่ไปนีได้ถือปฏิบตัโิดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาทีรายงาน  
 

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

 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัทบนัทกึบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซอื เมือการควบคมุถกูโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขนึเมือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวข้องกบักิจการนนัและมีความสามารถในการ
ใช้อํานาจเหนือกิจการนนัทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัทีซือกิจการคือวนัทีอํานาจในการควบคมุ
นนัได้ถกูโอนไปยงัผู้ซอื  การกําหนดวนัทีซือกิจการและการระบุเกียวกบัการโอนอํานาจควบคมุจากฝ่ายหนึงไปยงัอีกฝ่ายหนึงต้องใช้
ดลุยพินิจเข้ามาเกียวข้อง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัทีซือ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีโอนให้ซงึรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสียทีไม่มี
อํานาจควบคมุในผู้ถกูซือหกัด้วยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรัพย์ทีระบไุด้ทีได้มาและหนีสินทีรับมาซงึวดัมลูคา่ ณ วนัทีซือ 
 
สิงตอบแทนทีโอนให้ต้องวดัด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีโอนไป  หนีสินทีกลุ่มบริษัทก่อขนึเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มบริษัท ทงันี สิงตอบแทนทีโอนให้ยงัรวมถึงมลูค่ายุติธรรมของหนีสินทีอาจเกิดขึนและ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ทีออกแทนโครงการของผู้ ถูกซือเมือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สินสุด
ความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซือให้ใช้ราคาทีตํากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามทีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องค์ประกอบนอกตลาดไปหกัจากสิงตอบแทนทีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอืน 
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพือแลกเป ลียนกับโครงการทีพนักงานของผู้ ถูกซือถืออยู่ 
(โครงการผู้ถกูซือ) ขนึอยู่กบัต้นทนุบริการในอดีต ผู้ซอืต้องวดัส่วนของโครงการทดแทนด้วยมลูคา่ตามราคาตลาดซงึเป็นส่วนหนึงของ
สิงตอบแทนทีโอน หากมีข้อกําหนดเกียวกับการทํางานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึงรวมอยู่ในสิงตอบแทนทีโอนไปและราคา
ตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีสินทีอาจเกิดขนึของบริษัททีถูกซือทีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซงึเกิดขนึจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมได้อย่างน่าเชือถือ 
 
กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุธิทีได้มาจากผู้ถกูซือ 
 
ต้นทนุทีเกียวข้องกับการซือของกลุ่มบริษัททีเกิดขนึซงึเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ทีปรึกษาอืนๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเมือเกิดขนึ 
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บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคมุเกิดขนึเมือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนั
แปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนันทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุม
สินสดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอํานาจควบคมุ  
 
ณ วนัทีซอืธุรกิจ กลุ่มบริษัทวดัมลูคา่ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิทีได้มาจากผู้ถกูซือ 
 
การเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัททีไม่ทําให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ 
 
การสูญเสียการควบคมุ 
 
เมือกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทย่อยนนัออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ทีไม่มีอํานาจการควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของทีเกียวข้องกบับริษัทย่อยนนั กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการ
สญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดมิทียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 
ณ วนัทีสญูเสียการควบคมุ 
 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทนุทีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานทีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนนั โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน
มากกวา่การมีสิทธิในสนิทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีสินทีเกียวข้องกบัการร่วมการงานนนั 
 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมือเริมแรกด้วยราคาทุนซึงรวมถึงต้นทุนการทํารายการ
ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ส่วนแบง่กําไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอืนของเงินลงทนุทีบนัทกึตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัทีกลุ่มบริษัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายได้หรือคา่ใช้จ่ายทียงัไม่เกิดขนึจริงซงึเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน  ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกบักําไรทียงัไม่เกิดขนึจริง แตเ่ทา่ทีเมือไม่มีหลกัฐานการด้อยคา่เกิดขนึ 
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(ข) เงนิตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปลียน ณ วนันนั   

 
สินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซงึเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราตา่งประเทศซงึบนัทกึตามเกณฑ์ ราคาทนุเดิม แปลงค่าเป็น
สกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 

(ค) เครืองมือทางการเงนิทีเป็นตราสารอนุพันธ์  
 

เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนํามาใช้เพือจัดการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบียและความเสียงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทุน เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพือค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ทีไม่เข้าเงือนไขการ
กําหนดให้เป็นเครืองมือปอ้งกนัความเสียงถือเป็นรายการเพือค้า 
 

(ง) การป้องกันความเสียง 
 
การปอ้งกนัความเสียงจากรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีจะมีในอนาคต 
 
กําไรหรือขาดทุนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีถูกใช้ในการป้องกัน
ความเสียงของรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต จะถูกบนัทึกรอไว้ในบญัชีจนกว่ารายการทีคาดไว้
เกิดขนึ หากรายการทีได้รับการปอ้งกนัความเสียงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีสิน รายการดงักล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้
อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสญัญา 
 
สินทรัพย์หรือหนีสินทีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้องกนัความเสียงด้วยสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บนัทกึเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าตามสญัญา 

 
 การปอ้งกนัความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

 
ผลต่างทีเ กิดจากสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียรับรู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบียจ่ายของเ งินกู้ ยืมทีไ ด้ รับ  
การปอ้งกนัความเสียงนนั ในกรณีของสญัญาซือขายอตัราดอกเบียล่วงหน้า จํานวนเงินทีได้รับหรือจ่ายเมือชําระด้วยเงินสด ซงึเป็น
กําไรหรือขาดทนุจะถกูบนัทกึรอไว้ในบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพย์หรือหนีสินทีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบียรับ
หรือดอกเบียจ่าย ในกรณีของสัญญาซืออัตราดอกเบียชนิดสามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสญัญาจะรวมเป็น
สินทรัพย์อืนหรือหนีสินอืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบียรับหรือดอกเบยีจ่ายตลอดอายขุองสญัญา 
 

(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสนัทีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีข้อจํากดั
ในการเบกิใช้ 
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(ฉ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
 
ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกัค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 

 
 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนีในอนาคตของลูกค้า 

ลกูหนีจะถกูตดัจําหน่ายบญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสญู 
 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิทีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํากว่า 
 
ต้นทนุของวตัถดุบิประเภทเหล็กแทง่แบนคํานวณโดยใช้วธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ต้นทนุของวตัถดุิบประเภทสินแร่คํานวณโดยใช้วิธีเข้า
ก่อนออกก่อน สนิค้าสําเร็จรูป คํานวณโดยใช้วธีิเฉพาะเจาะจง ต้นทนุสินค้า 

 
ประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอืนเพือให้สิน ค้าอยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบัน  ในกรณีของสินค้า
สําเร็จรูปและสินค้าระหวา่งผลิตทีผลิตเอง ต้นทนุสินค้า รวมการปันส่วนของคา่โสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดบักําลงั
การผลิตตามปกต ิ  
 

 มลูคา่สทุธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็นโดยประมาณในการขาย  
 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกซงึประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีสิน) ทีคาดว่ามลูค่าตามบญัชีทีจะได้รับคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นนัต่อไป จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบ
ของกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิก) วดัมลูค่าด้วยจํานวนทีตํากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทนุในการขาย  ผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่สําหรับกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิกนําไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นอนัดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนีสินตามสดัส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่สําหรับการลดมลูค่าในครังแรกและผลกําไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ  ผลกําไรรับรู้ไม่
เกินยอดผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมทีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงนิลงทุน 
 

เงินลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทนุ ส่วนการบนัทกึ
บญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
การจําหน่ายเงินลงทนุ 
 
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทนุ  ผลตา่งระหวา่งจํานวนเงินสุทธิทีได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทนุสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ 
 
ในกรณีทีกลุ่มบริษัทจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุทีถืออยู่ การคํานวณต้นทนุสําหรับเงินลงทนุทีจําหน่ายไปและเงินลงทนุทียงัถืออยู่
ใช้วธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุทีเหลืออยู่ทงัหมด 
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(ญ) สัญญาเช่าการเงนิ  
 
กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญาขายเครืองจกัรและอปุกรณ์และเช่ากลบัคืนซงึเข้าลกัษณะเป็นสญัญาเช่าการเงิน สิงตอบแทนจากการขายที
สูงกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษัทบนัทกึสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทีเช่า ณ วนัเริมต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าทีจ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนทีไปลดเงินต้น 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพือให้อตัราดอกเบียเมือเทียบกบัยอดหนีทีคงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที 

 
(ฎ) ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 
สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 
 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ทีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์เพือให้สินทรัพย์นนัอยู่ในสภาพทีพร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือถอน การขนย้าย การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม สําหรับ
เครืองมือทีควบคมุโดยลิขสิทธิซอฟท์แวร์ซงึไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซอฟท์แวร์นนัให้ถือวา่ลิขสิทธิซอฟท์แวร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหนงึของอปุกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึ แต่ละส่วนประกอบที
มีนยัสําคญัแยกตา่งหากจากกัน  
 
กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิงตอบแทนสทุธิทีได้รับจากการจําหน่ายกบัมลูค่าตาม
บญัชีของทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อืนในกําไรหรือขาดทนุ 
 
สินทรัพย์ทีเช่า 
 
การเช่าซงึกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านนัๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าการเงิน  ส่วนทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ทีได้มาโดยทําสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า หกัด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า  
คา่เช่าทีชําระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนทีจะหกัจากหนีตามสญัญา เพือทําให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็น
อตัราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสิน  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในกําไรหรือขาดทนุ 
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ตน้ทนุทีเกิดขึนในภายหลงั 
 
ต้นทนุในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการทีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ทีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนนั และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการ
นนัได้อย่างน่าเชือถือ  ชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจําหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ต้นทนุทีเกิดขนึในการซ่อมบํารุงทีดิน  อาคาร
และอปุกรณ์ทีเกิดขนึเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมือเกิดขนึ 

 
ค่าเสือมราคา 
 
คา่เสือมราคาคํานวณจากมลูคา่เสือมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซงึประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการ
เปลียนแทนอืน หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์  

 
คา่เสือมราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุคํานวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี 
 
ส่วนปรับปรุงทีดนิ 5 ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10 ปี 
อาคารและสิงปลกูสร้างอืน 5 และ 20 ปี 
เครืองจกัร เครืองมือและอปุกรณ์  

- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบริการ 5 - 10 ปี 
- เครืองมือและอปุกรณ์อืน 3 - 10 ปี 

เครืองตกแตง่ ตดิตงัและเครืองใช้สํานกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินค้าและคลงัสินค้าทณัฑ์บน 5 ปี 

 
กลุ่มบริษัทไม่คิดคา่เสือมราคาสําหรับทีดนิและสินทรัพย์ทีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างและตดิตงั 
 
วธีิการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมลูคา่คงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสดุทกุสินรอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีกลุ่มบริษัทซือมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่สะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมือกอ่ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพย์ทีสามารถ
ระบไุด้ทีเกียวข้องนนั  คา่ใช้จ่ายอืนรวมถงึคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขนึภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมือเกิดขนึ 
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ค่าตดัจําหน่าย 
 
คา่ตดัจําหน่ายคํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นนัตามระยะเวลาทีคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซงึไม่รวมค่าความนิยม โดยเริมตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่
มีตวัตนเมือสินทรัพย์นนัพร้อมทีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีคาดวา่จะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงันี 
 
คา่ลิขสิทธิซอฟท์แวร์ 3 - 10 ปี 
 
วธีิการตดัจําหน่าย  ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์และมลูค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัทีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะ
ทําการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เมือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามลูค่าทีจะ
ได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ  

 
เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึงได้บนัทึกในส่วนของผู้ ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการด้อยคา่  ยอดขาดทนุซงึเคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะถูกบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุโดยไม่ต้องปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนทีบนัทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ
สินทรัพย์  หกัขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินนนัๆ ซงึเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทนุ 
 
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืน 
 
มลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ทีถือไว้จนกวา่จะครบกําหนดทีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย  คํานวณโดยการหามลูค่า
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบียทีแท้จริง 
 
มลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลกัทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้างอิงถงึมลูคา่ยตุธิรรม 
 
มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที
จะได้รับในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมลูค่าทีอาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจบุนั ซงึแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่สินทรัพย์สําหรับสินทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อืน 
จะพิจารณามลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นนัเกียวข้องด้วย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการ  เมือมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนเพิมขนึในภายหลงัและการเพิมขนึ
นนัสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าทีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ  สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดั
จําหน่ายและตราสารหนีทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผือขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรัพย์ทางการ
เงินทีเป็นตราสารทนุทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผือขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 
 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ  ทกุวนัทีทีออกรายงาน
ว่ามีข้อบ่งชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการ
คํานวณมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสือมราคาหรือคา่ตดัจําหน่าย เสมือนหนงึไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
 
หนีสินทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริมแรกในราคาทุนหกัค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิน ภายหลังจากการบนัทึกหนีสินทีมีภาระ
ดอกเบยีจะบนัทกึต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจําหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนีเริมแรกและยอดหนีเมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบนัทกึใน
กําไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ ยืมโดยใช้วธีิอตัราดอกเบยีทีแท้จริง 
 

(ฒ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทนุ 
 

(ณ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในกําไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพนกังานได้
ทํางานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
 
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 
 
ภาระผกูพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การคํานวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นนัจดัทําโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีได้รับอนญุาตเป็นประจําทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยทีประมาณการไว้  ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขนึ ซงึการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคต ในการคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทนุขนัตํา สําหรับโครงการ
ตา่ง ๆ ของกลุ่มบริษัท 
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ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
ถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษัทกําหนดดอกเบียจ่ายของหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิโดยใช้อตัราคิด
ลดทีใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ
ซงึเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์
รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทนุ  
 
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ทีเกียวข้องกบัการบริการ
ในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรและขาดทนุจากการ
จ่ายชําระผลประโยชน์พนกังานเมือเกิดขนึ 
 
เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) ได้มีมตผิ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซงึได้กําหนด
อัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างทีทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตรา
สดุท้าย 400 วนั อย่างไรก็ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดงันนั
กลุ่มบริษัท จะบนัทกึผลกระทบจากพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ เมือมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัททีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของ
พนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซงึผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทนุเมือเกิดขนึ  
 
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมือวนัใดวนัหนงึตอ่ไปนีเกิดขนึก่อน เมือกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผล
ประโยชน์ดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือเมือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทนุสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 
12 เดือนนบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะถกูคดิลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสนัของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้  หนีสินรับรู้ด้วยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่ม
บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนมุานทีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพนกังานได้ทํางานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนันีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  
 

(ด) ประมาณการหนีสิน 
 
ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ตอ่เมือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีสินตามกฎหมายทีเกิดขนึในปัจจุบนัหรือทีก่อตวัขนึอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์
ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดงักล่าว ประมาณการ
หนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพือให้
สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึน
เนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
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ประมาณการค่าใชจ่้ายจากสญัญาทีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบนัทกึเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อย
กว่าต้นทนุทีจําเป็นในการดําเนินการตามข้อผูกพนัในสญัญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมลูค่าปัจจุบนัของต้นทนุทีคาดว่าจะ
เกิดขึนเมือสินสุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือดําเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ทีเกิดขนึจากสินทรัพย์ทีระบไุว้ในสญัญาก่อนทีจะรับรู้และวดัมลูคา่ประมาณการหนีสิน 
 

(ต) รายได้ 
 
รายได้ทีรับรู้ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิมและแสดงสทุธิจากส่วนลดการค้า 
 
การขายสินคา้และใหบ้ริการ 
 
รายได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ซือแล้ว  และ
จะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีขายไปแล้วนนัหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนนั ไม่อาจวดัมลูค่าของจํานวนรายได้และต้นทนุทีเกิดขนึได้อย่างน่าเชือถือ 
หรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมือมีการให้บริการ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุในวนัทีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 
ดอกเบียรับและรายไดอื้น 
 
ดอกเบยีรับและรายได้อืนบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  
 
ค่านายหนา้ 
 
สําหรับรายการค้าทีกลุ่มบริษัทเข้าลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจํานวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหน้า 
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงนิ 
 
ต้นทนุทางการเงินบนัทกึโดยใช้วิธีอตัราดอกเบียทีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบียจ่ายของเงินกู้ ยืมและประมาณการหนีสินส่วนที
เพิมขนึเนืองจากเวลาทีผ่านไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินทีถือไว้เพือขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
(นอกเหนือลกูหนีการค้า) และขาดทนุจากเครืองมือปอ้งกนัความเสียงรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 
 
ต้นทุนการกู้ ยืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทีเข้าเงือนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบยีทีแท้จริง 
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(ท) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับตามสญัญาเช่า  
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนงึของคา่เช่าทงัสนิตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
คา่เช่าทีอาจเกิดขนึต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขนัตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสญัญาเช่า เมือได้รับการยืนยนัการ
ปรับคา่เช่า 
 
การจําแนกประเภทสญัญาเช่า 
 
ณ วนัทีเริมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่  
กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ทีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนันขึนอยู่กับ การใช้สินทรัพย์ทีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 
 
ณ วนัทีเริมต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกคา่ตอบแทนสําหรับสญัญาเช่าและส่วนทีเป็นองค์ประกอบอืน
โดยใช้มลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดงักล่าวได้
อย่างน่าเชือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีสินในจํานวนทีเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนนั หลงัจากนัน
จํานวนหนีสินจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และต้นทนุทางการเงินตามนยัจากหนีสินจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเ บียเงินกู้ ยืมส่วนเพิมของ
กลุ่มบริษัท 
 

(ธ) ภาษีเงนิได้ 
 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทนุประจําปีทีต้องเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยคํานวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขนึระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินและ
จํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมือเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวต่อไปนี  การรับรู้ค่ า
ความนิยมในครังแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีสินในครังแรกซงึเป็นรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนนัไม่มีผลกระทบต่อ
กําไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งทีเกียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจา่ยชําระหนีสินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัทีสินรอบระยะเวลาทีรายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชวัคราวเมือมีการกลบัรายการโดยใช้อั ตราภาษีที
ประกาศใช้หรือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัทีรายงาน  
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขนึ และมีดอกเบียทีต้องชําระ  กลุ่มบริษัทเชือว่าได้ตงัภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซงึเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะ
เกียวข้องกับการตดัสินใจเกียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลียนการตดัสินใจโดยขนึอยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการ
เปลียนแปลง 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันนักิจการมีความตงัใจจะจ่าย
ชําระหนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตงัใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวดงักล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัทีรายงาน
และจะถกูปรับลดลงเทา่ทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  
 

(น) การดาํเนินงานทียกเลิก 
 

การดําเนินงานทียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจทีสําคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ทีแยกต่างหากที
ยกเลิกหรือถือไว้เพือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยทีซือมาเพือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการดําเนินงานทียกเลิกเมือมีการขาย หรือ เมือ
เข้าเงือนไขของการถือไว้เพือขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึนก่อน  เมือมีการจดัประเภทเป็นการดําเนินงานทียกเลิก งบกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จทีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรับปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนนัได้ถกูยกเลิกตงัแตต้่นงวดทีนํามาเปรียบเทียบ 

 
(บ) กําไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษัทแสดงกําไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กําไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือ
ขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี กําไรต่อหุ้นปรับลด
คํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญทีปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายและ
ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัทีซอืคืน และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทงัหมด  

 
(ป) รายงานทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดําเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการทีเกิดขนึจากส่วนงานดําเนินงานนนัโดยตรงรวมถงึรายการทีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
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4  บุคคลหรือกิจการทเีกียวข้องกัน 
 
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมี
อํานาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทงัทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยทีกลุ่มบริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกัน การ
เกียวข้องกนันีอาจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสมัพนัธ์ทีมีกบักิจการทีเกียวข้องกนัหรือผู้บริหารสําคญั มีดงันี 
 

ชือกิจการ 
ประเทศทีจัดตงั/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จํากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  กรรมการ

ร่วมกนั 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นการร่วมค้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.19        

กรรมการร่วมกนั           
บริษัท เครือสหวริิยา จํากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นในบริษัท มีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
Vanomet Holding AG สวติเซอร์แลนด์ ผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการร่วมกนัใน

บริษัทย่อย 
บริษัท สหวริิยา อินเตอร์ สตีล โฮลดงิส์ จํากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน

และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากดั ไทย บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวทิย์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท อาคารเวสเทร์ิน จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท บริการจดัการสหวริิยา จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วสิ จํากดั ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชนั จํากดั 
 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จํากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกันและมี
กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท สห สเปเชียล สตีล จํากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
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ชือกิจการ 
ประเทศทีจัดตงั/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอบีซี เทรดดงิ จํากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยา สตีล คอร์ปอเรชนั จํากดั(เดมิ
ชือ บริษัท โรงถลงุเหล็กสหวริิยา จํากดั) 

ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชนั จํากดั 
   (เดมิชือ บริษัท สหวริิยา โลจิสติกส์ จํากดั) 

ไทย มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อม 

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 จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สตีลโพรเซสโฮลดงิส์ จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาแคปปิตอลโฮลดงิส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท พระราม 3 ท่าทราย จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท เคพี แคปปิตอล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท พิชยัเกษตรและทีดิน จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ลอง สตีล เทรดดงิ จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เครดติฟองซเิอร์ สหวริิยา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท สหวริิยาออร์คดิ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน สรุศกัดเิมืองชล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดงิ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ซีบีเอส คอนซลัแทนท์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท บางปะกง สตีล โฮลดงิส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทองเรียลเอสเตท จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
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ชือกิจการ 
ประเทศทีจัดตงั/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท กฤษณา เรสซเิดนท์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ชมุพรธานี จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ประจวบ สตีล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท ปอ้มพระจลุสตีล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท บางปลากดสตีล จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท พาณิชย์โฮลดงิส์ จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอสวี นิททนั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท อมัรินทร์สตีล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตีโฮลดงิส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สินทรัพย์ ที ซี เอช จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ธนารมย์ พร็อพเพอร์ต ีเซลล์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทพิยสมบตั ิจํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผู้บริหารสําคญั ไทย บุคคลทีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทงันี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษัท (ไม่วา่จะทําหน้าทีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการกําหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการกําหนดราคากับบริษัททีเกียวข้องกัน 
   
ขายสินค้าและวตัถดุิบ ราคาเดียวกันกับทีขายให้บุคคลภายนอกซึงขึนอยู่กับ

ปริมาณการสังซือและปัจจัยการตลาดอืนๆ  ที
เกียวข้อง  

ราคาเดียวกนักบัทีขายให้บคุคลภายนอกซึงขึนอยู่กับ
ปริมาณการสังซือและปัจจัยการตลาดอืนๆ  ที
เกียวข้อง 

การให้บริการทา่เรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกําหนดราคาตาม
อตัราทีกําหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กับ
ปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอืนๆ ที
เกียวข้อง 

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือกําหนดราคา
ตามอัตราทีกําหนด โดยกระทรวงคมนาคม และ
ขนึอยูก่บัปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาด
อืนๆ ทีเกียวข้อง 

การให้บริการอืน รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บํารุงกําหนดราคาตามสญัญา และเงือนไขทางการ
ค้าทวัไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บํารุงกําหนดราคาตามสญัญา และเงือนไขทางการ
ค้าทวัไป 

รายได้เงินปันผล ตามสิทธิทีจะได้รับเงินปันผล ตามสิทธิทีจะได้รับเงินปันผล 
รายได้อืน รายได้จากการขายเศษวัสดุกําหนดราคาขายตาม

นําหนกัของเศษวสัดตุามอตัราทีบริษัทกําหนด 
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าทีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทยอ่ยและการร่วมค้าเป็นไปตามสญัญาทีตกลง
ร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดกํุาหนดราคาขายตามนําหนัก
ของเศษวสัดตุามอตัราทีบริษัทกําหนด 

รายได้จากการส่งเจ้าหน้าทีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัททีเกียวข้องกันเป็นไปตามสัญญาทีตกลง
ร่วมกนั 

ซอืสินค้า รายการซือสินค้าเพือใช้ในการผลิตกําหนดราคาตาม
ราคาและเงือนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลกูค้าทวัไป
สําหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือเหล็กแทง่แบนระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อย 
ส่วนหนึงถกูกําหนดโดยสตูรคํานวณราคาทีได้ตกลง
กนัไว้แล้ว 

ซอืลกูรีด กําหนดราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

รายการซือสินค้าเพือใช้ในการผลิตกําหนดราคาตาม
ราคาตลาด 

รับบริการอืน ค่าบริการงานซ่อมบํารุงกําหนดราคาตามสญัญาซ่อม
บํารุงระยะยาวซงึอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

ค่าขนส่งสินค้ากําหนดราคาตามนําหนักของสินค้า
และระยะทางตามอตัราทีกําหนดไว้ในสญัญาขนสง่ 

คา่เชา่คลงัสินค้ากําหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่บริการตดัเหล็กกําหนดราคาตามสญัญา 

รับบริการทา่เรือ คา่บริการทา่เทียบเรือกําหนดราคาตามอตัราทีกําหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง 

 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร คา่บริการทา่เทียบเรือกําหนดราคาตามอตัราทีกําหนด
โดยกระทรวงคมนาคม และขึนอยู่กับปริมาณการ
ให้บริการและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวข้อง 

ค่าขนส่งในประเทศกําหนดราคาตามนําหนักของ
สินค้าและระยะทางตามอัตราทีกําหนดไว้ใน
สญัญาขนสง่ 

คา่เชา่สํานกังานกําหนดราคาตามสญัญาเชา่ 
คา่คอมมิชชนักําหนดราคาตามสญัญา 
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รายการทีสําคญักบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย     
ซอืสินค้าและบริการ - - 414,066 430,694 
รายได้เงินปันผล - - 91,800 56,100 
รายได้อืน - - 17,323 18,901 
ต้นทนุการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

- - 15 - 

     
การร่วมค้า     
ขายสินค้า 2,125,998 2,251,010 2,125,998 2,251,010 
รายได้จากการให้บริการ - 96,962 - - 
ซอืสินค้าและบริการ - 3,062 - 3,062 
รายได้อืน 14,847 17,306 14,843 17,306 
รายได้เงินปันผล - - 22,601 - 
ต้นทนุการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

229 462 226 455 

     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
ขายสินค้า 2,692,562 3,572,147 2,692,562 3,572,147 
รายได้จากการให้บริการ 111,869 11,493 - - 
ซอืสินค้าและบริการ (รวมคา่ใช้จ่ายอืนที 
     เกียวข้อง) 

 
214,782 

 
128,165 

 
1 ,9  

 
127,412 

รายได้อืน 51,263 7,299 49,102 4,998 
ต้นทนุการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

510,260 393,949 505,255 386,576 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสนั 92,273 85,066 78,703 71,547 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 2,556 2,430 2,556 2,430 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 79 16 79 16 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 94,908 87,512 81,338 73,993 

  
 

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีการค้า – บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 70,558 41,954 64,036 22,266 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั 1,876,515 1,838,312 1,876,500 1,838,312 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชนั จํากดั 1,822,424 1,837,557 1,822,424 1,837,558 
อืนๆ 2,356 1,425 - - 
รวม 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
สุทธิ 1,035,186 982,581 1,026,293 961,469 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีอืน - บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จํากดั - - 43,404 36,904 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั - -                 53 - 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 3 1,731 3 23 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า) 262,512 267,190 262,512 267,190 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่
สินค้า) 43,850 - 43,850 - 

บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จํากดั (มหาชน) สทุธิ 
   จากสํารองหนีสงสยัจะสญูจํานวน  ล้านบาท - - - - 
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จํากดั 104 - - - 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั สทุธิจากสํารองหนีสงสยั
จะสญู จํานวน 17 ล้านบาท - - - - 

อืนๆ 1,059 1,388 983 952 
รวม 307,528 270,309 350,805 305,069 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

รายได้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จํากดั - - 549 459 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 5,462 290 174 290 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากดั 4,966 4,625 4,966 4,625 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากดั (มหาชน) 4,652 5,036 4,652 5,036 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั 139 136 139 136 
รวม 15,219 10,087 10,480 10,546 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีการค้า - บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จํากดั - - 16,177 9,210 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั - - 3,108 11,849 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั 530 37 530 37 
บริษัท รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จํากดั 266 217 - - 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชนั จํากดั 13,293 43,410 13,283 43,392 
อืนๆ 79 73 41 40 
รวม 14,168 43,737 33,139 64,528 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนีอืน - บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั - - - 2,209 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง จํากดั - - 5,299 1,601 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากดั (มหาชน) 98,235 - 98,235 - 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวทิย์ จํากดั 219 335 219 335 
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จํากดั ,  - 2,327 - 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชนั จํากดั 22,247 35,289 22,247 35,281 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั 13,866 - 13,866 - 
อืนๆ 6,086 6,098 5,889 5,393 
รวม 143,340 41,722 148,082 44,819 
 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิกู้ยืมระยะสัน - กิจการทีเกียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั - - 7,991 7,991 
รวม - - 7,991 7,991 
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รายการเคลือนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัมีดงันี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย     
ณ วนัที 1 มกราคม - - 7,991 7,991 
ไม่เปลียนแปลง - - - - 
ณ วันที 31 ธันวาคม - - 7,991 7,991 
     
บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้องกัน     
ณ วนัที 1 มกราคม - 223,274 - 223,274 
เพิมขนึ - - - - 
ลดลง - (223,274) - (223,274) 
ณ วันที 31 ธันวาคม - - - - 

 
 
กรรมการบริษัทซงึเป็นเจ้าหนีตามสัญญาเงินกู้  จํานวน 637 ล้านบาทได้ทําหนังสือสญัญาซือขายและโอนสิทธิเรียกร้อง เมือวนัที 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 ให้แก่กิจการทีเกียวข้องกนั 2 แห่งคือ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากดั (มหาชน) จํานวน 413.7 ล้านบาท และ บริษัท 
บี เอส เมทลั จํากดั จํานวน 223.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากดั(มหาชน) นํายอดหนีทีได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องมาหกักลบลบหนีกบัยอดลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนทีมีกับบริษัท และทําให้บริษัทต้องบนัทกึยอดเจ้าหนีทีต้องจ่ายคืนบริษัท 
สหวิริยาเพลทมิล จํากดั (มหาชน) จํานวน 4.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี เอส เมทลั จํากดั นํายอดหนีทีได้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องมาหกักลบลบหนีกบัยอดลกูหนีการค้าทีมีกบับริษัท จํานวน 223.3 ล้านบาท 
 
สัญญาทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมค้า  
 
เมือวนัที 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทําสญัญาการร่วมค้าร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึง เพือการร่วมค้าสําหรับรับ
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 การร่วมค้าดงักล่าวยงัมิได้ดําเนินงานเชิงพาณิชย์ 
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5  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสดในมือ 699 702 600 600 
เงินฝากธนาคาร 755,131 1,558,068 690,651 1,472,242 
รวม 755,830 1,558,770 691,251 1,472,842 

 
6 ลูกหนีการค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหต ุ ) 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
กิจการอืนๆ 402,726 507,323 324,594 492,309 
รวม 4,174,579 4,226,571 4,087,554 4,190,445 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (3,021,485) (3,021,545) (3,020,476) (3,020,476) 
สุทธิ 1,153,094 1,205,026 1,067,078 1,169,969 
 
การวเิคราะห์อายขุองลกูหนีการค้ามีดงันี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บุคคลหรือกิจการทเีกียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 71,438 234,491 64,036 216,546 
เกินวนัครบกําหนดชําระ     
 น้อยกว่า  3  เดือน 165,981 519,390 164,490 516,233 
    3-6 เดือน 1,042,429 1,433,105 1,042,429 1,433,095 
    6-12 เดือน 1,172,003 1,532,262 1,172,003 1,532,262 
    มากกวา่  12 เดือน 1,320,002 - 1,320,002 - 
 3,771,853 3,719,248 3,762,960 3,698,136 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) (2,736,667) 
 1,035,186 982,581 1,026,293 961,469 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บุคคลหรือกิจการอืนๆ     
ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 82,328 185,166 19,167 176,263 
เกินวนัครบกําหนดชําระ     
 น้อยกว่า  3 เดือน 34,242 2,157 21,409 - 
    -6 เดือน 209        32,237 209        32,237 
    -12 เดือน 761          2,617 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน ,186 285,146 283,809 283,809 
 402,726 507,323 324,594 492,309 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (284,818) (284,878) (283,809) (283,809) 
 117,908 222,445 40,785 208,500 
สุทธิ 1,153,094 1,205,026 1,067,078 1,169,969 
 

 
โดยปกตริะยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกูค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตงัแต ่5 ถงึ 90 วนั  
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้พิจารณาตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมเติม เนืองจากผู้บริหารคาดว่าจะได้รับ
ชําระหนีจากกิจการทีเกียวข้องกนัทีค้างชําระเกินกําหนด ปัจจบุนับริษัทยงัคงมีการขายสินค้าให้กบักิจการทีเกียวข้องกนัโดยมีเงือนไข
การรับชําระเงินตามทีระบไุว้ในแผนฟืนฟกูิจการ 
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7  สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
สินค้าสําเร็จรูป 2,846,780 2,189,583 2,859,875 2,189,583 
สินค้าระหวา่งผลิต 24,103 6,876 - - 
วตัถดุิบ 1,711,265 2,541,168 1,709,306 2,537,102 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 787,549 752,806 787,549 752,806 
สินค้าภายใต้สญัญาซือขายและการส่งมอบ
กรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร              

  (หมายเหต ุ18) 

 
 

2,556,226 

 
 

982,316 

 
 

2,556,226 

 
 

982,316 
สินค้าระหวา่งทาง 2,593,327 1,309,923 2,593,327 1,309,924 
 10,519,250 7,782,672 10,506,283 7,771,731 
หกั คา่เผือมลูคา่สินค้าลดลง (846,324) (414,353) (846,324) (414,353) 
รวม 9,672,926 7,368,319 9,659,959 7,357,378 
     
 

8  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  26,739   22,356   18,353   15,775  
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าและวสัดสุินเปลือง  39,397   787,391   39,397   787,391  
รายได้ค้างรับ  49,409   27,156   10,480   10,547  
ลกูหนีกรมสรรพากร  81,091   34,867   73,934   34,867  
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจ่าย  43,803   37,344   3,175   6,926  
อืนๆ  10,221   9,900   5,201   4,721  
รวม  250,660   919,014   150,540  860,227  
คา่เผือหนีสงสยัจะสญู  (8,032)  (8,032)  (8,032)  (8,032) 
สุทธิ  242,628   910,982   142,508   852,195  
     

 
9  เงนิฝากสถาบันการเงินทีมีข้อจาํกัดในการใช้ 

 
บริษัทได้นําเงินฝากสถาบนัการเงินวางเป็นหลกัประกนัสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forword Contract) ตามสญัญา
ดงักล่าว บริษัทไม่สามารถนําเงินฝากธนาคารในบญัชีไปใช้ได้ตามอตัราทีกําหนดของอายสุญัญาฯ 
 
บริษัทย่อยแหง่หนงึได้นําเงินฝากประจํา ไปคําประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือคาํประกนั 
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11  ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไม่มีอํานาจควบคุม  
 
ตารางตอ่ไปนีสรุปข้อมลูเกียวกบับริษัทย่อยแตล่ะรายของกลุ่มบริษัททีมีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุทีมีสาระสําคญัก่อนการตดั
รายการระหว่างกนั 

    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จาํกัด 

บริษัทย่อยอืน
ทไีม่มี

สาระสําคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 49    
สินทรัพย์หมนุเวียน 80,402    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,205,950    
หนีสินหมนุเวียน (16,201)    
หนีสินไม่หมนุเวียน (42,645)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,227,506    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 601,478 - (38,560) 562,918 
     
รายได้ 283,130    
กําไร 74,186    
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน -    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 74,186    
กําไรทีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 36,351 - (3,317) 33,034 
     
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 170,354    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (6,151)    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ: 

88.2 ล้านบาท) (180,314)    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,111)    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จาํกัด 

บริษัทย่อยอืน
ทไีม่มี

สาระสําคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 49    
สินทรัพย์หมนุเวียน 102,376    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,290,265    
หนีสินหมนุเวียน (17,025)    
หนีสินไม่หมนุเวียน (42,296)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,333,320    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 653,327 9 (35,252) 618,084 
     
รายได้ 238,387    
กําไร 52,122    
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน -    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 52,122    
กําไรทีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 25,540 8 (3,297) 22,251 
     
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 144,200    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (8,839)    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (เงินปันผลทีจ่ายให้กบัส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ: 

53.9 ล้านบาท) 

 
 

(129,005)    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 6,355    
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การร่วมค้า 

ตารางตอ่ไปนีสรุปข้อมลูทางการเงินของการร่วมค้าทีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมลูค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี  

หน่วย : พนับาท 
2561 2560 

รายได้ 14,779,454 12,773,280 
กําไรจากการดําเนินงานอย่างตอ่เนือง (199,819) 40,401 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน (5,010) 939 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (204,829) 41,340 
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (132,750) 26,792 
ส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ (72,079) 14,548 

สินทรัพย์หมนุเวียน 4,041,665 3,857,403 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,749,501 3,702,885 
หนีสินหมนุเวียน (2,624,069) (2,218,314) 
หนีสินไม่หมนุเวียน (147,320) (53,151) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,019,777 5,288,823 
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 3,253,317 3,427,686 
ส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ 1,766,460 1,861,137 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สทุธิของผู้ถกูลงทนุ 
ณ วนัที 1 มกราคม 2,709,650 2,706,332 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของกลุ่มบริษัท (88,937) 3,318 
เงินปันผลรับ (22,601) - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2,598,112 2,709,650 
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หนีสินทีอาจเกิดขึนและภาระผูกพันทีเกียวกับการร่วมค้า 

2561 2560 
หนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกิดขึนโดยตรงกบักลุ่มบริษทั 
ส่วนแบง่ของกลุ่มบริษัทในหนีสินทีอาจเกิดขนึของ 
    การร่วมค้า 

9 ล้านบาท 9 ล้านบาท 

ภาระผูกพนัเกียวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามส่วนได้เสียทีมีใน
การร่วมคา้ 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า 
- จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 60 ล้านบาท 

0.39 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ล้านเยนญีปุ่ น 

87 ล้านบาท 
0.18 ล้านเหรียญสหรัฐ 

0.25 ล้านเยนญีปุ่ น 
0.11 ล้านปอนด์ 
และ 0.11 ล้านยูโร 

- จากสญัญาเช่าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได้ 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท 
- จากสญัญาซือวตัถดุบิและสารเคมี 6.62 ล้านบาท 

และ 3.59 ล้านเหรียญสหรัฐ 
103 ล้านบาท 

และ 13.51 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

- จากสญัญาอืนๆ 13 ล้านบาท  
และ 11 ล้านเยนญีปุ่ น 

11 ล้านบาท  
  และ 11 ล้านเยนญีปุ่ น 

ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทนุในการร่วมค้า โดยพิจารณามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ซงึวดั
มลูค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานต่อเนืองของการร่วมค้า โดยมลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสูง
กวา่มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
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ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหกัคา่เสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซงึได้คิดค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้
งานจนถงึ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 2,679 ล้านบาท (2560: จํานวน 2,597.4 ล้านบาท) 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์  ซงึได้คิดค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งาน
จนถงึ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 2,129 ล้านบาท (2560: จํานวน 2,068 ล้านบาท) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 19 ล้านบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจํานอง/จํานําสินทรัพย์จํานวนประมาณ 9,141 ล้านบาท และ 8,845 ล้านบาท 
ตามลําดบั (2560: จํานวน 9,428 ล้านบาท และ 9,113 ล้านบาท ตามลําดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืม
ระยะสนัและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หนงัสือคําประกันเพือคําประกันไฟฟ้า จดัตงัทําเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้า 
ตามทีอธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17, 21 และ 32 

15  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
การอนญุาตใิห้ใช้

สิทธิ 
คา่ลิขสิทธิ 
ซอฟต์แวร์ 

สินทรัพย์ 
ระหวา่งตดิตงั รวม 

ราคาทุน 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 7,627 241,860 38,231 287,718 
เพิมขนึ - 973 - 973
ตดัจําหน่าย (2,047) - - (2,047)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 5,580 242,833 38,231 286,644 
เพิมขนึ - 3,458 - 3,458
โอนไปทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ - - (6,192) (6,192)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561  5,580  246,291  32,039  283,910 

ค่าตัดจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 795 144,955 - 145,750
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2,624 11,762 - 14,386
ตดัจําหน่าย (2,047) - - (2,047)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560  1,372  156,717 - 158,089
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี  1,295  15,757 - 17,052
ขาดทนุจากการด้อยคา่ - 63,436  32,039 95,475
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561  2,667  235,910  32,039  270,616 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560  4,208  86,116  38,231  128,555 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561  2,913  10,381 - 13,294
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธิ 

ซอฟต์แวร์ 
สินทรัพย์   

ระหวา่งตดิตงั รวม 
ราคาทุน    
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 234,444 38,231 272,675 
เพิมขนึ 860 - 860 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 235,304 38,231 273,535 
เพิมขนึ 2,080 - 2,080 
โอนไปเป็นทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - (6,192) (6,192) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 
    
ค่าตัดจาํหน่าย    
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 139,632 - 139,632 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 11,332 - 11,332 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 150,964 - 150,964 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 15,396 - 15,396 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ 63,436 32,039 95,475 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 84,340 38,231 122,571 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 7,588 - 7,588 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
  สินทรัพย์  หนีสิน 
 2561 2560 2561 2560 

     
รวม 19,542 29,405 (54,540) (72,955) 
การหกักลบรายการของภาษี (11,191) (11,552) 11,191 11,551 
สินทรัพย์ (หนีสิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 8,351 17,853 (43,349) (61,404) 
 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนีสิน 
 2561 2560 2561 2560 

     
หนีสินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - - (13,896) (31,280) 
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รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกิดขนึในระหวา่งปี มีดงันี 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 

บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 
ณ วนัที 

1 มกราคม 2561 
กําไรหรือ 
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที         
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
ลกูหนีการค้า 214 (12) - 202 
สินค้าคงเหลือ   - - - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน - - - - 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10,164 (2,766) - 7,398
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 6,595 406 - 7,001

ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 12,432 (7,491) - 4,941
รวม 29,405 (9,863) - 19,542

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน (257) 28 - (229)
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (64,637) 17,823 - (46,814)
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744)

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,317) 564 - (4,753)
รวม (72,955) 18,415 - (54,540)

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 

ณ วนัที 
1 มกราคม 2561 

กําไรหรือ 
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที         
31 ธนัวาคม 2561 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (28,536) 17,384 - (11,152)
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744)

รวม (31,280) 17,384 - (13,896)
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัที  

1 มกราคม 2560 
กําไรหรือ       
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที           
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีการค้า 210 4 - 214 
สินค้าคงเหลือ   19 (19) - - 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 22 (22) - - 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 13,600 (3,436) - 10,164 
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 9,789 (3,194) - 6,595 

ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 14,228 (1,796) - 12,432 
รวม 37,868 (8,463) - 29,405 
     
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน (312) 55 - (257) 
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (93,360) 28,723 - (64,637) 
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (6,342) 3,598 - (2,744) 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,617) (2,700) - (5,317) 
รวม (102,631) 29,676 - (72,955) 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัที  

1 มกราคม 2560 
กําไรหรือ        
ขาดทนุ 

กําไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน 

ณ วนัที            
31 ธนัวาคม 2560 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (60,395) 31,859 - (28,536) 
ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744) 

รวม (63,139) 31,859 - (31,280) 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิได้รับรู้ในงบการเงิน  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดงันี 
  
   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้     
   - ผลแตกตา่งชวัคราว 7,782,660 7,673,301 7,782,660 7,673,301 
   - ยอดขาดทนุยกไป 497,730 561,592 497,730 561,592 
สุทธิ 8,280,390 8,234,893 8,280,390 8,234,893 
     
 
ขาดทนุทางภาษีของบริษัทในประเทศไทยจะสินอายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หกัภาษีทียงัไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกบั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนันนั กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเนืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
คอ่นข้างแน่วา่กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราวในอนาคต  

 
17  เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชือซงึยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 122.5 ล้านบาท และไม่มีวงเงินสินเชือสําหรับ
บริษัท (2560: สําหรับกลุ่มบริษทัมี 102.9 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเชือสําหรับบริษทั) 

 
วงเงินกู้ ยืมระยะสนัของบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อม สิงปลูกสร้างทีมีอยู่
แล้วและ/หรือทีจะเกิดขนึในอนาคตของบริษัทย่อย  วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสนัของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริง จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยคําประกนัโดยการจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัย
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยดงักล่าว  
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18 เจ้าหนีการค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
กิจการทีเกียวข้องกนั (หมายเหต ุ4) 14,168 43,737 33,139 64,528 
กิจการอืนๆ  5,781,815 2,989,319 5,701,561 2,937,680 
รวม 5,795,983 3,033,056 5,734,700 3,002,208 
     
 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทได้ทําสญัญาซือสินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหารกบับริษัทสองแห่งในประเทศ
สิงคโปร์และญีปุ่ นภายใต้เงือนไขของสญัญาบริษัทจะต้องชําระเงินมดัจําบางส่วน และจะชําระเงินเต็มจํานวนเมือมีการเบิกสินค้าจาก
บริษัทตวัแทนบริษัทยังคงเหลือความเสียงและผลตอบแทนทงัหมดหรือบางส่วนทีมีสาระสําคญัเกียวกับสินค้าทีอยู่ภายใต้สัญญา
ดงักล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษัทตวัแทนทีได้รับมอบหมายหน้าทีจากบริษัทผู้ ขาย 
บริษัทบนัทกึรายการซือในบญัชีสินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหาร และเจ้าหนีการค้า
ภายใต้สญัญาซือขายและการส่งมอบกรรมสิทธิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
19  หนีสินหมุนเวียนอืน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 130,178 118,470 121,144 110,809 
เจ้าหนีอืน 42,465 50,541 36,274 34,855 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า 103,437         291,195 68,394         283,929 
อืนๆ 69,517 52,843 42,567 33,616 
รวม 345,597 513,049 268,379 463,209 
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20 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีเครืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซงึได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 
และ 2560  มีรายละเอียดดงันี 
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
 มลูคา่

อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขนัตําทีต้อง

จ่าย ดอกเบยี 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จํานวนเงิน
ขนัตําทีต้อง

จ่าย 

มลูคา่อนาคต
ของจํานวน
เงินขนัตําที
ต้องจ่าย ดอกเบยี 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จํานวนเงินขนั
ตําทีต้องจ่าย 

       
ครบกําหนดชําระภายในหนงึปี 18,590 (1,188) 17,402 17,833 (1,897) 15,936 
ครบกําหนดชําระหลงัจากหนงึปี 
   แตไ่ม่เกินห้าปี 4,438 (307) 4,131 18,793 (1,053) 17,740 
รวม 23,028 (1,495) 21,533 36,626 (2,950) 33,676 

 
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 มลูคา่

อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขนัตําทีต้อง

จ่าย ดอกเบยี 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จํานวนเงินขนั
ตําทีต้องจ่าย 

มลูคา่
อนาคตของ
จํานวนเงิน
ขนัตําทีต้อง

จ่าย ดอกเบยี 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จํานวนเงิน
ขนัตําทีต้อง

จ่าย 
       
ครบกําหนดชําระภายในหนงึปี 697 (72) 625 - - - 
ครบกําหนดชําระหลงัจากหนงึปี 
   แตไ่ม่เกินห้าปี 1,393 (68) 1,325 - - - 
รวม 2,090 (140) 1,950 - - - 

 
บริษัทย่อยแหง่หนงึได้ทําสญัญาขายและเช่ากลบัคืนสําหรับเครืองจกัรและอุปกรณ์ จํานวนเงินรวม 58.9 ล้านบาท โดยมีสญัญาเช่า 
5 ปี เครืองจกัรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาขายและเช่ากลบัคืนทงัหมดมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 
18.9 ล้านบาท (ปี 2560 จํานวน 36.7 ล้านบาท) 
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21 หนีสินภายใต้แผนฟืนฟูกิจการ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม              งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
ส่วนทีหมุนเวียน     
เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนั - - 7,991 7,991 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,045,962 1,038,619 1,045,962 1,038,619 
เจ้าหนีอืน 61,279 60,632 61,279 60,632 
ประมาณการหนีสินภายใต้สญัญาคําประกนั 511,059 498,485 511,059 498,485 
 1,618,300 1,597,736 1,626,291 1,605,727 
ส่วนทีไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 23,319,835 21,057,748 23,319,835 
เจ้าหนีอืน 1,784,075 1,853,026 1,784,075 1,853,026 
ประมาณการหนีสินภายใต้สญัญาคําประกนั 24,087,184 25,476,910 24,087,184 25,476,910 
 46,929,007 50,649,771 46,929,007 50,649,771 
รวมหนีสินเงนิต้นภายใต้แผนฟืนฟูกิจการ 48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
ดอกเบยีค้างจ่าย 9,073,957 8,277,827 9,073,957 8,277,827 
รวมหนีสินภายใต้แผนฟืนฟูกิจการ 57,621,264 60,525,334 57,629,255 60,533,325 

 
 
รายการเคลือนไหวของหนีสินเงินต้นภายใต้แผนฟืนฟกูิจการสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ณ วนัที 1 มกราคม  52,247,507 56,542,646 52,255,498 56,550,637 
จ่ายชําระคืน (3,027,477) (1,817,940) (3,027,477) (1,817,940) 
แปลงหนีเป็นทนุ (หมายเหต ุ23 และ 24 ) (500,000) - (500,000) - 
กําไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง (172,723) (2,477,199) (172,723) (2,477,199) 
ณ วันที 31 ธันวาคม  48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
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หนีสินภายใต้แผนฟืนฟูกิจการส่วนทีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 
 
ในปี 2558 ผู้ ให้กู้ ยืมรายใหญ่ได้เรียกร้องการชําระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกู้ ยืมคงเหลือจํานวน 788 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิง ตามลําดบั (เทียบเท่ากับ 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลําดบั) และยอดเงินบาทจํานวน 1.6 ล้านบาทกับ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากดั และในเวลาต่อมาผู้ ให้กู้ ยืมรายใหญ่ยงัขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมลูหนีในฐานะผู้คําประกัน
เงินกู้ ยืมมีผลให้บริษัทไม่สามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบียทีถึงกําหนดจ่ายชําระกับ
ธนาคาร โดยผู้ให้กู้รายใหญ่ของบริษัทได้เรียกร้องการชําระเงินกู้ ยืมทงัหมดในทนัที เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นเหตใุห้คณะกรรมการบริษัท
อนมุตัใิห้บริษัทยืนความจํานงเพือขอฟืนฟกูิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมือวนัที 1 ตลุาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟืนฟูกิจการที
ได้รับอนมุตัจิากศาลล้มละลายกลางเมือวนัที 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ ยืมระยะยาวทงัหมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีสินจาก
การเป็นผู้ คําประกัน และเจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึงของแผนฟืนฟูกิจการ (หมายเหตุข้อ 23) ทังนีการจัด
ประเภทของเงินกู้ ยืม ประมาณการหนีสิน เจ้าหนีอืนและดอกเบียค้างจ่ายภายใต้แผนฟืนฟูกิจการ เป็นไปตามแผนการชําระหนีทีระบุ
ในแผนฟืนฟกูิจการ 
 
ยอดหนีสินเงินต้นตามแผนฟืนฟกูิจการ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ได้ดงันี  

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม              งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

สกลุเงินบาท 24,307,213 26,731,983 24,315,204 26,739,974 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 24,240,094 25,515,524 24,240,094 25,515,524 
รวม  48,547,307 52,247,507 48,555,298 52,255,498 
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22 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

187,971 179,590 156,658 150,452 
12,387 12,429 8,695 8,595 

200,358 192,019 165,353 159,047 

13,905 15,371 15,167 11,969 
5,214 5,174 1,009 4,729 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท ี31 ธันวาคม 
ประมาณการหนีสินในงบแสดงฐานะการเงนิสาํหรับ 
เงินชดเชยตามกฎหมาย 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 
รวม 

ส าหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
เงินชดเชยตามกฎหมาย 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 
รวม 19,119 20,545 16,176 16,698 

เงนิชดเชยตามกฎหมาย 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจดัการโครงการบําเหน็จบํานาญพนกังานตามข้อกําหนดของพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3(ณ) กลุ่มบริษัทจะบนัทกึผลกระทบจากพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบั
ใหม่ เมือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึงอาจจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562  ปัจจุบนักลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างจัดทํา
ประมาณการหาผลกระทบดงักล่าว 
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การเปลียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 แสดงดงัตารางได้ดงันี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัที 1 มกราคม 192,019 178,572 159,047 

 
147,465 

รับรู้ในกําไรขาดทุน     
ต้นทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบยี 19,119 20,545 16,176 16,698 
อืนๆ     
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (10,780) (7,098) (9,870) (5,116) 
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม  200,358 
 

192,019 165,353 159,047 
     
 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั)ได้แก่ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคดิลด (ร้อยละ) 3.03 - 3.20 3.03 - 3.20 3.03 3.03 
การเพิมขนึของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.59 - 6.64 5.59 - 6.64 6.59 6.59 
 
ข้อสมมตฐิานเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติทีเผยแพร่ทวัไปและตารางมรณะ   
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือวา่ข้อสมมตฐิานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์ทีกําหนด
ไว้เป็นจํานวนเงินดงัตอ่ไปนี 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิมขนึ ลดลง เพิมขนึ ลดลง 

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561     

อตัราคดิลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) (6,132) 6,504 ( , )   5,450 
การเพิมขนึของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) ,902 (6,504)    5,785 (5,485) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  

(เปลียนแปลงร้อยละ 1) (16,027) 18,158 (13,353) 15,109 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ได้คํานึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมตฐิานตา่งๆ 
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23  แผนฟืนฟูกิจการ 
 
เมือวนัที 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัใิห้บริษัทยืนคําร้องเพือขอฟืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาวนัที 10 
มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสงัให้บริษัทฟืนฟูกิจการและตงับริษัทเป็นผู้ ทําแผนฟืนฟูกิจการ ( “ผู้ ทําแผน”) โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือวนัที 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัที 15 กนัยายน 2559 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้จดัประชมุเจ้าหนีเพือพิจารณาแผน และทีประชุมเจ้าหนีได้มีมติพิเศษยอมรับ
แผนฟืนฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตงัเจ้าหนีจํานวน  รายประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ,  ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) และธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจ้าหนี 
 
ณ วนัที 15 ธนัวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผน ซงึแผนกําหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
เมือวนัที 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เจ้าหนีรายหนงึได้ยืนอทุธรณ์คําสงัเห็นชอบด้วยแผนฟืนฟกูิจการตอ่ศาลอทุธรณ์คดีชํานญัพิเศษ ซงึ
ศาลอทุธรณ์คดีชํานญัพิเศษได้มีคําสงัให้ยกคําร้อง โดยเจ้าหนีรายดงักล่าวได้ยืนคําร้องฎีกาตอ่ศาลฎีกา เมือวนัที 2  กมุภาพนัธ์ 
2562 ศาลฎีกามีคําสงัไม่อนญุาตให้เจ้าหนีฎีกา 
 
สาระสําคญัของแผนฟืนฟกูิจการทีศาลล้มละลายกลางได้มีคําสงัเหน็ชอบด้วย มีดงันี 
 
1.  การจัดกลุ่มเจ้าหนี 

 
ในแผนฟืนฟกูิจการได้จดัแบ่งกลุ่มเจ้าหนีทียืนคําร้องขอรับชําระหนีออกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเงินบาทจํานวน 
33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราตา่งประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
จํานวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกุลเงินยูโรจํานวน 0.1 ล้านยูโร (คิดคํานวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีศาลมีคําสงัให้ฟืนฟกูิจการ วนัที 10 มีนาคม 2559 ซงึในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปลียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 
1 ปอนด์สเตอร์ลิง เท่ากับ 50.5173 บาท และ 1 ยูโร เท่ากบั 39.0923 บาท รวมเป็นจํานวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมี
รายละเอียด ดงันี 
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เจ้าหนี
กลุ่มที กลุ่มเจ้าหนี 

ยอดหนีรวมเทียบเท่าสกุลเงนิบาท (พันบาท) 
เงนิต้น ดอกเบีย รวม 

1 เจ้าหนีมีประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจ้าหนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามลูคา่

หลกัประกนั 
 12,468,299   2,271,120   14,739,419  

3 เจ้าหนีสถาบนัการเงินซงึเป็นเจ้าหนีร่วมตามสญัญาปรับ
โครงสร้างหนี  

 3,968,607   526,228   4,494,835  

4 เจ้าหนีภาระคําประกนัการชําระหนีเงินกู้   28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจ้าหนีผู้ จําหน่ายวตัถดุบิหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจ้าหนีหน่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจ้าหนีทีเกียวข้องกบับริษัท  872,574   587   873,161  
8 เจ้าหนีการค้า  15,110   387   15,497  
9 เจ้าหนีตามสญัญาคําประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจ้าหนีภาระคําประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจ้าหนีค่าปรับและ/หรือคา่เสียหายจากการไม่ปฏิบตัติาม

สญัญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจ้าหนีค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสญัญาว่าจ้างที
ปรึกษา 

 1,927,893   21,251   1,949,144 

13 เจ้าหนีผู้ออกหนงัสือคําประกนั  105,562   925   106,487  
 รวม  63,924,365   5,295,829   69,220,194  

 
หมายเหต ุ: เจ้าหนีทกุรายทียืนขอรับชําระหนีในการฟืนฟกูิจการตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะได้รับชําระหนีตามแผนนีภายใต้
ข้อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว้ในแผนก็ต่อเมือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) มี
คําสงัถงึทีสดุให้ได้รับชําระหนี 

 
2.  การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัทีศาลมีคําสงัให้ฟืนฟูกิจการ บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 50,263.7 
ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทนุชําระแล้วจํานวน 32,166.3 ล้านบาท และเป็นทนุทียงัมิได้เรียกชําระจํานวน 
18,097.4 ล้านบาท ซงึผู้บริหารแผนจะดําเนินการปรับโครงสร้างทนุดงักล่าวตามลําดบั ดงันี 

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

211



 
 
 

 

2.1 การลดทนุจดทะเบียนทียงัมิไดจ้ดัสรร 
 

ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีศาลมีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผน ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนทียงัมิได้จดัสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุ้นทียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 18,097.4 ล้านหุ้น จะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจํานวน 32,166.3 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 32,166.3 ล้านหุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
2.2   การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดจํานวนหุน้ 

 
ภายใน 90 วนันับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้วยแผน ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
32,166.3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวนประมาณ  1,109 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทใน
สดัส่วนจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียน
และทนุชําระแล้วจํานวนประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท  

 
2.3   การเพิมทนุจดทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุ ครังที 1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีศาลมีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผน ดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนและเพิมทนุชําระแล้วของบริษัทอีก
จํานวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุอีกจํานวน 10,000 ล้านหุ้น เพือรองรับการแปลงหนีเป็นทนุให้กบั
เจ้าหนีกลุ่มที 2 และ/หรือกลุ่มที 3 และ/หรือกลุ่มที 4 ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนีเป็นทนุหุ้นละ 0.05 
บาท ตอ่ 1 หุ้น ภายหลงัการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจํานวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญทีออกและเรียกชําระแล้วจํานวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทงันี สามารถขยาย
ระยะเวลาในการดําเนินการลดทนุจดทะเบียนทียงัมิได้จดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจํานวนหุ้น และเพิมทนุจดทะเบียน
เพือทําการแปลงหนีเป็นทนุ ครังที 1 ดงักล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพิมทนุจดทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุ ครังที 2 

 
ภายหลงัจากดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุ ครังที 1 แล้วเสร็จ ในกรณีทีเจ้าหนีทีอาจได้รับการ
แปลงหนีเป็นทนุครังที 2 จะได้รับชําระหนีด้วยหุ้นสามญัของบริษัทตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในแผน ผู้บริหารแผนมีหน้าที
ดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนและเพิมทนุชําระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุ มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ  1 บาท
ในจํานวนทีเพียงพอ เพือรองรับการแปลงหนีเป็นทนุให้กบัเจ้าหนีทีอาจได้รับการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ทกุราย โดยให้ใช้
ราคาแปลงหนีเป็นทนุทีราคาตลาดตอ่หุ้น (ราคาตลาดในวนัทีเจ้าหนีได้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนีเป็นทนุดงักล่าว 
กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนีเป็นทุนที 0.05 บาท ต่อหุ้น)  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทนุเพือชําระหนีให้แก่
เจ้าหนีดงักล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิมทนุชําระแล้วดงักล่าวภายในครังเดียวหรือหลายครัง  

2.5   การเพิมทนุจดทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุใหก้บัเจ้าหนีกลุ่มที 7 กลุ่มที 9 และกลุ่มที 12 
 

ภายใต้หลกัการชําระหนีของเจ้าหนีตามแผนนี ผู้บริหารแผนมีหน้าทีดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนและเพิมทุนชําระแล้ว
ของบริษัทโดยการออกหุ้นสามญัเพิมทนุ มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการแปลงหนีเป็นทนุให้กบัเจ้าหนีกลุ่มที 7 
กลุ่มที 9 และกลุ่มที 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเป็นทนุหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในแผน 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุเพือชําระหนีให้แก่เจ้าหนีดงักล่าวข้างต้น  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิมทนุชําระ
แล้วดงักล่าวภายในครังเดียวหรือหลายครัง  
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3. การชําระหนีตามกลุ่มของเจ้าหนี 
 

3.1  เจ้าหนีกลุ่มที 1 (เจ้าหนีมีประกนั)  
 

3.1.1 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือ กระแสเงิน
สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับการผ่อนชําระหนีดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาล
มีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนที 1) 

 
3.1.2 (ก) นับถัดจากวันทีศาลมีคําสังให้ฟืนฟูกิจการจนถึงวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีกลุ่มที 1 จะได้รับ

ดอกเบยีระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้ตงัพกัไว้เพือรอการชําระในเดือนที 
144 

 (ข) นบัถดัจากวนัทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับชําระหนีครบถ้วน เจ้าหนีกลุ่มที 1 จะได้รับ
ดอกเบยีใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนีจะได้รับชําระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.5 
ตอ่ปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซงึเป็นส่วนตา่งของดอกเบยีใหม่และดอกเบยีทีชําระจริงให้รอการชําระในเดือนที 144 

 
3.1.3 ในกรณีทีบริษัทได้ทําการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ให้กบัเจ้าหนี เจ้าหนีกลุ่มนีจะได้รับชําระดอกเบียนบัถดัจากวนัทีมีการ

แปลงหนีเป็นทนุครังที 2 เป็นต้นไป จนกวา่จะได้รับชําระหนีครบถ้วน ในอตัรา MLR ตอ่ปี 
 

3.1.4 เมือเจ้าหนีกลุ่มที 1 ได้รับชําระหนีเงินต้นครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีทีเจ้าหนีได้รับชําระหนีก่ อน
กําหนดทงัจํานวน หรือบริษัทได้ทําการแปลงหนีเป็นทนุ ครังที 2 ให้กับเจ้าหนีทีอาจได้รับการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 
แล้ว เจ้าหนีกลุ่มนีตกลงจะลดหนี ดอกเบียระหว่างกาลและดอกเบียตงัพกัในอตัราร้อยละ  50 ของดอกเบียระหว่างกาล
และดอกเบยีตงัพกัดงักล่าว  

 
3.1.5 สําหรับดอกเบียคงค้างจํานวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบียระหว่างกาลส่วนทีเหลือ และดอกเบียตงัพกัส่วนทีเหลือจากข้อ 

3.1.4 เจ้าหนีกลุ่มที 1 จะได้รับชําระคืนในเดือนที 144 เว้นแต่ ในกรณีทีบริษัทได้ชําระคืนหนีเงินต้นให้เจ้าหนีกลุ่มที 2 
กลุม่ท ี3 กลุ่มที 4 และกลุ่มที 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด บริษัทจะชําระหนีดอกเบียคงค้าง ดอกเบียระหว่างกาลส่วนทีเหลือ 
และดอกเบยีตงัพกัส่วนทีเหลือ ให้เจ้าหนีกลุ่มที 1 ภายในปีดงักล่าว 

 
3.1.6 นอกจากนี ในระหว่างการชําระหนีตามแผน เจ้าหนีกลุ่มที 1 ซงึมีหุ้นทีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทเป็นหลกัประกนั สามารถ

เลือกรับชําระหนีด้วยวิธีการโอนหุ้นชําระหนีเงินต้นคงค้างและดอกเบียคงค้างทงัจํานวนได้ โดยเจ้าหนีรายดังกล่าว
ยินยอมลดหนีดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ทงัจํานวนให้ทนัทีในวนัทีได้ทําการโอนหุ้นชําระหนีให้กับเจ้าหนี
แล้ว  

 
3.2  เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 
 
3.2.1 เจ้าหนีกลุ่มที 2 (เจ้าหนีสถาบนัการเงิน ในภาระหนีส่วนทีเกินกว่ามลูค่าหลกัประกนั)  ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 

2,319.2 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับ
การผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผน
เป็นเดือนที 1) และหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจ้าหนีกลุ่มที 3 (เจ้าหนีสถาบนัการเงินซงึเป็นเจ้าหนีร่วมตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี)  ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 

722.6 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับ
การผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผน
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เป็นเดือนที 1) และหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 3,246.0 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจ้าหนีกลุ่มที 4 (เจ้าหนีภาระคําประกันการชําระหนีเงินกู้ )ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 5,209.4 ล้านบาท จะได้รับ

ชําระจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับการผ่อนชําระหนีเงินต้น
ดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที 1) และหนี
เงินต้นคงค้างจํานวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที  144 จากเงิน  เพิมทุนและหรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจ้าหนีกลุ่มที 5 (เจ้าหนีผู้ จําหน่ายวตัถดุบิหลกั)ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแส

เงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับการผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นราย
เดือน รวม 144 เดือน (เริมนับเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนที 1) และหนีเงินต้นคงค้าง
จํานวน 1,300.3 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทนุและ/หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน ทงันี หากเจ้าหนีกลุ่มที 5 มีภาระหนีค้างชําระอยู่กับบริษัทให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีกับ
จํานวนหนีดงักล่าวก่อนทําการชําระหนี 

 
3.2.5 นบัถดัจากวนัทีศาลมีคําสงัให้ฟืนฟกูิจการจนถงึวนัทีศาลมีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผน เจ้าหนีกลุ่ม ที 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ

ดอกเบยีระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว โดยดอกเบียดงักล่าว ให้ตงัพกัไว้เพือรอการชําระในเดือนที 144 และนบั
ถดัจากวนัทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับชําระหนีครบถ้วน เจ้าหนีกลุ่มที  2, 3, 4 และ 5 จะ
ได้รับดอกเบีย ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ดงันี  
เดือนที 1 – เดือนที 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนที 61 – เดือนที 84  ร้อยละ 1.75  ตอ่ปี 
เดือนที 85 – เดือนที 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนที 97 – เดือนที 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนที 109 – เดือนที 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนที 121 – เดือนที 144  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 
 
ทงันี เจ้าหนีจะได้รับชําระดอกเบยีในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซงึเป็นส่วนต่างของดอกเบียใหม่และ
ดอกเบยีทีชําระจริงให้รอการชําระในเดือนที 144  

 
3.2.6 เจ้าหนีกลุ่มท ี2 และ 4 จะได้รับชําระหนีเงินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัท และเจ้าหนีกลุ่มที 3 มีสิทธิทีจะ

เลือกรับชําระหนีเงินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัทด้วยการแปลงหนีเป็นทนุครังที 1 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ในแผน 

 
3.2.7 เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับชําระหนีเงินต้น ด้วยหุ้ นสามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีกําหนดไว้ในแผน  
 
3.2.8 ในกรณีทีบริษัทได้ทําการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ให้กับเจ้าหนีแล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดคํานวณ

ดอกเบียและจ่ายชําระดอกเบีย นบัถดัจากวนัทีมีการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 เป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี สําหรับ
เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ตอ่ปี สําหรับเจ้าหนีกลุ่มที 4 จนกว่าเจ้าหนีจะได้รับชําระหนีเงิน
ต้นครบถ้วน 

 
3.2.9 เจ้าหนีกลุ่มที 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีดอกเบียคงค้างจํานวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 1,865.5 ล้าน

บาท และ 172.3 ล้านบาท ตามลําดบั รวมถึงดอกเบียระหว่างกาล และดอกเบียตงัพกั ทงัจํานวน ในกรณีทีได้รับชําระ
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หนีเงินต้นครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีทีเจ้าหนีได้รับชําระหนีก่อนกําหนดทงัจํานวน หรือได้รับการ
แปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีกําหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.2.10 เนืองจากภาระหนีในเจ้าหนีกลุ่มท ี4 ใช้สิทธิเรียกร้องตอ่บริษัทในฐานะผู้ คําประกนัการชําระหนีของบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยเูค จํากดั ดงันนั ในกรณีทีเจ้าหนีกลุ่มที 4 ได้รับชําระหนีจากกระบวนการชําระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยูเค จํากดั ในประเทศองักฤษเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหนีกลุ่มที 4 ทีจะได้รับชําระหนีจากบริษัท
ตามแผนฟืนฟูกิจการฉบบันีลดลงเพียงนนั โดยให้นําเงินทีเจ้าหนีรายนนัได้รับชําระมาลดจํานวนการผ่อนชําระหนีเงิน
ต้นของเจ้าหนีกลุ่มที 4 ในงวดท้ายสดุย้อนขนึมาตามลําดบั (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนีกลุ่มที 6 (เจ้าหนีหน่วยงานราชการและภาครัฐ) 

 
3.3.1 ภาระหนีเงินต้นของเจ้าหนีกลุ่มที 6 จํานวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนีเป็นราย

เดือน รวม 60 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนที 1)  
 
3.3.2 ภาระหนีอืนใดของเจ้าหนีกลุ่มที 6 รวมทงัหนีเบียปรับเงินเพิม จํานวน 204.0 ล้านบาท หนี ดอกเบียคงค้าง ดอกเบียผิด

นดั คา่ปรับ คา่ฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอืนใดทีเกิดขนึตามสญัญา และหรือตามกฎหมายทีมิได้กําหนดวิธีการ
ชําระหนีไว้ในแผนฉบบันี ถือว่าได้รับการลดหนีทงัจํานวนทนัทีทีมีการชําระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการให้แก่เจ้าหนีราย
ดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.4  เจ้าหนีกลุ่มที 7 (เจ้าหนีทีเกียวข้องกบับริษทั)  
 
3.4.1 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีด้วยหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเป็น

ทนุที 0.05 บาท ต่อหุ้น ภายในวนัทําการสุดท้ายของเดือนที 84 (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วย
แผนเป็นเดือนที 1) หากภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีกลุ่มที 7 รายใด ยงัไม่มีคําสงัถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี 
ให้ผู้บริหารแผนดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็นทนุให้กบัเจ้าหนีกลุ่มที 7 ดงักล่าวไว้ก่อน โดย
จะดําเนินการเพิมทนุชําระแล้วภายหลงัจากทีมีคําสงัถงึทีสดุให้ได้รับชําระหนี 

 
3.4.2 ภาระหนีอืนใดของเจ้าหนีกลุ่มที 7 รวมทงัหนีดอกเบียคงค้างจํานวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบียผิดนดั ค่าปรับ เบียปรับ เงิน

เพิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอืนใดทีเกิดขนึตามสญัญา และ /หรือตามกฎหมายทีมิได้กําหนดวิธีการชําระ
หนีไว้ในแผนฉบบันี ถือวา่ได้รับการลดหนีทงัจํานวนทนัทีทีมีการชําระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการให้แก่เจ้าหนีรายดงักล่าว
ครบถ้วน 

 
3.5   เจ้าหนีกลุ่มที 8 (เจ้าหนีการคา้) 
 

ภาระหนีของเจ้าหนีกลุ่มที 8 ประกอบด้วยหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนีแต่ละรายจะได้รับการ
ชําระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี ภายใต้เงือนไขธุรกิจการค้าตามปกต ิ  
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3.6  เจ้าหนีกลุ่มที 9 (เจ้าหนีตามสญัญาคําประกนัร่วม)  
 
3.6.1 ภาระหนีของเจ้าหนีกลุ่มที 9 ประกอบด้วยหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 3,545.5 ล้านบาท และหนี ดอกเบียคงค้างจํานวน 

224.8 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีตามแผนฟืนฟูกิจการเมือเจ้าหนีกลุ่มที 9 ในฐานะผู้คําประกนัร่วมได้ชําระหนีชนัต้น
แทนบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จํากดั ให้กบัเจ้าหนีชนัต้น และเจ้าหนีชนัต้นดงักล่าวจะต้องได้รับชําระหนีชนัต้น
ตามสญัญา Senior Facilities Agreement ลงวนัที 16 มีนาคม 2554 (ตามทีได้มีการแก้ไขเป็นครังคราว) ครบถ้วนแล้ว  

 
3.6.2 เจ้าหนีกลุ่มที 9 ได้ชําระหนีในฐานะผู้คําประกันร่วมให้กับเจ้าหนีชนัต้นไปเป็นจํานวนเท่าไร ให้เจ้าหนีกลุ่มที 9 มีสิทธิ

เรียกร้องตอ่บริษัทเทา่กบัจํานวนกงึหนงึของภาระหนีทีเจ้าหนีกลุ่มที 9 ได้ชําระ  
 
3.6.3 ในกรณีทีเจ้าหนีกลุ่มที 9 และบริษัทในฐานะผู้คําประกันร่วม ต่างก็ได้ชําระหนีให้แก่เจ้าหนีชนัต้นไปตามสัญญาคํา

ประกันร่วมดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีระหว่างกันดงักล่าว  ก่อนทีจะดําเนินการแปลงหนีเป็นทุนให้กับ
เจ้าหนีกลุ่มที 9 

 
3.6.4 ภาระหนีเงินต้นคงเหลือหลงัจากการหกักลบลบหนี จะได้รับชําระหนีด้วยหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทในราคาแปลงหนี

เป็นทนุที 0.05 บาทตอ่หุ้น โดยจะได้รับชําระภายใน 180 วนันบัแตว่นัที เจ้าหนีกลุ่มที 9 ได้นําเอกสารหลกัฐานการชําระ
หนีมาแสดงตอ่ผู้บริหารแผน 

 
3.6.5 ให้ผู้บริหารแผนเจรจากบัเจ้าหนีกลุ่มนีเพือทําข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัเจ้าหนีกลุ่มนี ในการลดภาระหนีและหรือไม่ใช้

สิทธิเรียกร้องทีมีหรืออาจจะมีซงึกนัและกนั เพือลดภาระหนีลงหรือไม่ต้องชําระหนีให้แก่กนัและกนั 
 
3.6.6 ภาระหนีอืนใดของเจ้าหนีกลุ่มที 9 รวมทงัหนีดอกเบยีคงค้าง ดอกเบยีผิดนดั คา่ปรับ เบียปรับเงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม 

คา่ใช้จ่ายและเงินอืนใดทีเกิดขนึตามสญัญา และหรือตามกฎหมายทีมิได้กําหนดวิธีการชําระหนีไว้ในแผนฉบบันี ถือว่า
ได้รับการลดหนีทงัจํานวนทนัทีทีมีการชําระหนีตามแผนฟืนฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีรายดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.7  เจ้าหนีกลุ่มที 10 (เจ้าหนีภาระคําประกนัความเสียหายในอนาคต)  
 
3.7.1 ภาระหนีของเจ้าหนีกลุ่มที 10 ประกอบด้วยหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนีในอนาคตทีมี

เงือนไขและยงัไม่เกิดขนึ อนัเนืองมาจากการทีบริษัทได้เข้าคําประกนับริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จํากดั ในความ
เสียหายทีเจ้าหนีกลุ่มที 10 อาจได้รับหรือถูกเรียกร้องจากบุคคลที  3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนกับ
สิงแวดล้อมตามสญัญาซือขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสญัญาทีเกียวข้อง  ดงันนั เจ้าหนีกลุ่มที 
10 จะได้รับชําระหนีตามแผนฟืนฟกูิจการก็ต่อเมือได้มีคําสงัถึงทีสุดให้เจ้าหนีได้รับชําระหนี ประกอบกบับุคคลที 3 เช่น 
หน่วยงานของรัฐทีประเทศองักฤษ หรือบุคคลทีมีสิทธิทีเกียวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนีกลุ่มที 10 ชําระค่าเสียหาย เมือ
เจ้าหนีกลุ่มที 10 ได้ชําระคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้ว และได้นําเอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบ
อืนใดทีเกียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพือยืนยนัต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการชําระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 
เมือครบเงือนไขดงักล่าว เจ้าหนีกลุ่มที 10 จงึจะได้รับชําระหนีตามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับการผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน เริมชําระหนีเงินต้นเดือน
แรกภายในวนัทําการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนทีมีคําสังถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี (เริมนบัเดือนทีชําระหนีในเดือน
แรกนีเป็นเดือน 1) และหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทนุและ/
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  
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3.7.3 นับถัดจากวันทีมีคําสังถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนีและเจ้าหนีกลุ่มที 10 ได้ชําระค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้ว และได้นํา
เอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบอืนใดทีเกียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพือยืนยนัต่อผู้บริหาร
แผนวา่ตนได้มีการชําระเงินคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับชําระหนีครบถ้วน เจ้าหนีกลุ่มที  10 
จะได้รับดอกเบียใหม่ จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราทีกําหนดในข้อ 3.2.5 ทงันี เจ้าหนีจะได้รับชําระดอกเบียใน
อตัราร้อยละ 0.1 ตอ่ปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซงึเป็นส่วนต่างของดอกเบียใหม่และดอกเบียทีชําระจริงให้รอการชําระใน
เดือนที 144  

 
3.7.4 เจ้าหนีกลุ่มท ี10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับชําระหนีเงินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 
ให้กบัเจ้าหนีทกุรายไปก่อนทีเจ้าหนีกลุ่มที 10 จะมีคําสงัถึงทีสดุให้ได้รับชําระหนีและได้ชําระค่าเสียหายตามสญัญาซือ
กิจการและสัญญาทีเกียวข้องให้กับบุคคลที 3 ดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนมีอํานาจเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการ
แปลงหนีเป็นทนุให้กบัเจ้าหนีกลุ่มที 10 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนินการเพิมทุนชําระแล้วภายหลังจากทีมีคําสังถึง
ทีสดุให้ได้รับชําระหนี และเจ้าหนีได้นําเอกสารหลกัฐานอนัเป็นทีน่าเชือถือ และเอกสารประกอบอืนใดทีเกียวข้องอย่าง
ชดัเจนมาแสดงเพือยืนยนัตอ่ผู้บริหารแผนวา่ตนได้มีการชําระเงินคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 

 
3.7.5 ในกรณีทีเจ้าหนีกลุ่มที 10 ได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 แล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

คํานวณดอกเบียและจ่ายชําระดอกเบีย นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนี
จะได้รับชําระหนีเงินต้นครบถ้วน  

 
3.7.6 เจ้าหนีกลุ่มท ี10 ยินยอมลดหนีดอกเบยีตงัพกัทงัจํานวน ในกรณีทีได้รับชําระหนีเงินต้นครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในแผน 

รวมถึงกรณีทีเจ้าหนีได้รับชําระหนีก่อนกําหนดทงัจํานวนหรือเจ้าหนีกลุ่มที  10 ได้รับการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการทีกําหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.8  เจ้าหนีกลุ่มที 11 (เจ้าหนีค่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา) 

 
3.8.1 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี และ/หรือกระแสเงิน

สดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจะได้รับการผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เริมชําระหนีเงินต้นเดือน
แรกภายในวนัทําการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนทีมีคําสังถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี (เริมนับเดือนทีชําระหนีในเดือน
แรกนีเป็นเดือนที 1) และหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับชําระภายในเดือนที 144 จากเงินเพิมทนุและ
หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และหรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัทีได้มีคําสงัถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี จนกว่าจะได้รับชําระหนีครบถ้วน เจ้าหนีกลุ่มที  11 จะได้รับดอกเบีย

ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราทีกําหนดในข้อ 3.2.5 ทงันี เจ้าหนีจะได้รับชําระดอกเบียในอตัราร้อยละ 0.1 
ตอ่ปี สําหรับดอกเบียตงัพกัซงึเป็นส่วนตา่งของดอกเบยีใหม่และดอกเบยีทีชําระจริงให้รอการชําระในเดือนที 144 

 
3.8.3 เจ้าหนีกลุม่ท ี11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบวา่ประสงค์จะรับชําระหนีเงินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเป็นทุนครังที 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ในแผน หากบริษัท ได้มีการแปลงหนีเป็นทุนครังที 2 
ให้กบัเจ้าหนีทกุรายไปก่อนทีเจ้าหนีกลุ่มที 11 จะมีคําสังถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี ให้ผู้บริหารแผนมีอํานาจเพิมทนุจด
ทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็นทุนให้กับเจ้าหนีกลุ่มที 11 ดังกล่าวไว้ก่อน โดยจะดําเนินการเพิมทุนชําระแล้ว
ภายหลงัจากทีมีคําสงัถงึทีสดุให้ได้รับชําระหนี 

 
3.8.4 ในกรณีทีเจ้าหนีกลุ่มที 11 ได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 แล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

คํานวณดอกเบียและจ่ายชําระดอกเบียจริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนีจะได้รับ
ชําระหนีเงินต้นครบถ้วน  
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3.8.5 เจ้าหนีกลุ่มท ี11 ยินยอมลดหนีดอกเบยีตงัพกัทงัจํานวน ในกรณีทีได้รับชําระหนีเงินต้นครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในแผน 

รวมถงึกรณีทีเจ้าหนีได้รับชําระหนีก่อนกําหนดทงัจํานวน หรือได้รับการแปลงหนีเป็นทนุครังที 2 ตามทีกําหนดไว้ในแผน
แล้ว  

 
3.9  เจ้าหนีกลุ่มที 12 (เจ้าหนีค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามสญัญาว่าจ้างทีปรึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับชําระจากกระแสเงินสดเพือการชําระหนี โดยเจ้าหนีจะได้รับการ

ผ่อนชําระหนีเงินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วยแผนเป็น
เดือนที 1) แตท่งันี บริษัทจะจ่ายชําระเงินให้กบัเจ้าหนีในกลุ่มที 12 รายใดก็ต่อเมือเจ้าหนีรายดงักล่าวได้มีคําสงัถึงทีสุด
ให้ได้รับชําระหนีแล้ว  

 
3.9.2 ภาระหนีเงินต้นคงค้างจํานวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับชําระหนีด้วยหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเป็น

ทนุที 0.05 บาทต่อหุ้น ภายในวนัทําการสุดท้ายของเดือนที 84 (เริมนบัเดือนถดัจากเดือนทีศาลมีคําสงัเห็นชอบด้วย
แผนเป็นเดือนที 1) หากภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีกลุ่มที 12 รายใด ยงัไม่มีคําสงัถึงทีสุดให้ได้รับชําระหนี 
ให้ผู้บริหารแผนดําเนินการเพิมทนุจดทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็นทุนให้กบัเจ้าหนีกลุ่มที  12 ดงักล่าวไว้ก่อน 
โดยจะดําเนินการเพิมทนุชําระแล้วภายหลงัจากทีมีคําสงัถงึทีสดุให้ได้รับชําระหนี 

 
3.9.3 ภาระหนีเงินต้นคงค้างส่วนทีเหลือจํานวน 963.9 ล้านบาท รวมทงัภาระหนีดอกเบียคงค้างจํานวน 21.3 ล้านบาท หนี

ดอกเบยีผิดนดั คา่ปรับ เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอืนใดทีเกิดขนึตามสญัญา และหรือตาม
กฎหมายทีมิได้กําหนดวิธีการชําระหนีไว้ในแผนฉบบันี ถือว่าได้รับการลดหนีทงัจํานวนทนั ทีทีมีการชําระหนีตามแผน
ฟืนฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีรายดงักล่าวครบถ้วน  

 
3.10  เจ้าหนีกลุ่มที 13 (เจ้าหนีผูอ้อกหนงัสือคําประกนั) 
 
 เจ้าหนีกลุ่มนีเป็นเจ้าหนีทีออกหนงัสือคาํประกนัให้แก่บริษัทเพือเป็นประกนัหนีของบริษัทโดยเจ้าหนีในกลุ่มนีจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนีตามแผนนี เนืองจากเป็นเจ้าหนีทีเกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือคําประกนัทียงัไม่
ถงึกําหนดชําระ ทงันี เจ้าหนียงัคงได้รับการจ่ายชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสญัญาและข้อตกลงทีมีอยู่
เดมิ 

 
4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซงึเป็นบริษัททีเกียวข้องกัน 
 

โดยทีบริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชนั จํากดั มีภาระหนีคงค้างอยู่กบั   บริษัทและเงินที
บริษัท จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีทงัสองรายดงักล่าว เป็นส่วนหนึงของกระแสเงินสดทีจะนํามาชําระหนีให้กบัเจ้าหนีตามแผน
ฟืนฟกูิจการ ดงันนั ในระหวา่งดําเนินการตามแผนฟืนฟกูิจการ ให้บริษัทฯ ทําการค้ากบั บริษัท บี.เอส. เมทลั จํากดั  และ บริษัท 
สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชนั จํากดั และบริษัททีเกียวข้องกนั ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี 
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4.1 หากลกูหนีทงัสองรายยงัคงทําการค้าขายอยู่กบับริษัท ให้บริษัททยอยลดยอดหนีการค้าหมนุเวียนทีบริษัท ให้แก่ลูกหนี
ทงัสองรายโดยในการสังซือสินค้าจากบริษัท บริษัทจะส่งสินค้าใหม่มูลค่าไม่สูงกว่าร้อยละ 95  ของเงินทีชําระในงวด
นนัๆ และบริษัทจะต้องนําเงินคา่สินค้าดงักล่าวทีได้รับทงัหมดมาชําระหนีเดมิ 

 
4.2 จากการดําเนินการตามข้อ 4.1  ลกูหนีทงัสองรายจําต้องชําระหนีเดมิหรือค่าสินค้าทีสงัในแต่ละคราวทงัหมดเป็นเงินสด

ล่วงหน้าก่อนวนัส่งสินค้า 
 
4.3 บริษัทจะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนีทงัสองรายชําระหนี  โดยคํานวณจํานวนเงินจากส่วนต่างๆระหว่างมูลค่าสินค้า

ใหม่กบัราคาสินค้าทีนําไปชําระหนีเดมิ และหรือจํานวนเงินทีลกูหนีทงัสองรายทยอยชําระหนี (กรณีไม่ได้ทําการซอืขาย) 
 
4.4 จํานวนเงินทีลกูหนีทงัสองรายชําระหนีคดิคํานวณตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.3 ดงักล่าวเมือรวมกนัจะต้องไม่ตํากว่า 300 ล้าน

บาทตอ่ปี และลกูหนีทงัสองรายจะต้องชําระหนีคงค้างทงัหมด (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) แก่บริษัทฯ ให้เสร็จสินภายใน 7 
ปี นบัตงัแต ่2560 เป็นต้นไป โดยภายในสินปี 2562 จะต้องมีจํานวนหนีคงเหลือ (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกิน
กว่า 2,640.0 ล้านบาท และภายในสินปี 2564 จะต้องมีจํานวนหนีคงเหลือ (ทงัหนีเดิมและหนีใหม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 
1,760.0 ล้านบาท 

 
4.5 หากคราวใดลกูหนีไม่ชําระเงินตามกําหนด เวลาดงักล่าวในข้อ 4.2  ต้องระงบัการส่งสินค้าให้แก่ลกูหนี 
 
4.6 หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บหนีคงค้างจากบริษัท บี. เอส. เมทลั จํากัด และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน 

จํากดั ได้ตามทีกําหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนีได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษัทแล้ว 
ถือเป็นเหตผุิดนดัตามทีกําหนดไว้ในแผนฟืนฟู 

 
5.  ผลสําเร็จของแผน 

 
เมือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขนึและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี  ให้ถือวา่การฟืนฟกูิจการได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแล้ว 

 
5.1  บริษัทได้ชําระหนีเงินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนีทกุรายตามแผนฟืนฟูกิจการ ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของภาระหนี

เงินต้นคงค้างทีบริษัทต้องจ่ายชําระตามแผน และ 
5.2  บริษัทได้รับเงินลงทนุใหม่จากผู้ ร่วมลงทนุมาชําระหนี เป็นผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหนีเป็นทนุตามแผนฟืนฟกูิจการ และทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 
 

ความคืบหน้าในการดาํเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 

 
เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นทียงัไม่ได้ออกจําหน่าย และเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นทียงัไม่ได้ออกจําหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนทําให้ทนุจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ
วนัที 1 มีนาคม 2560  
 
เมือวนัที 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ยืนคําร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการลดทนุโดย
การลดจํานวนหุ้นของบริษัท และเมือวนัที 26 เมษายน 2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลด
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หุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท 
เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 13 กรกฎาคม 2560  
 
เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการเพิมทนุจด
ทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุครังที 1 และเมือวนัที 21 กนัยายน 2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ เป็นการเพิมทนุจดทะเบียน10,000,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิมทนุทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิมขนึ
จาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 19 ตลุาคม 2560 
 
บริษัทได้ทําการแปลงหนีเป็นทุนครังที 1 ตามทีกําหนดไว้ในแผนฟืนฟูกิจการให้กับเจ้าหนี โดยออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 
10,000,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับเจ้าหนีทีแสดงความประสงค์จํานวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็น
จํานวนเงิน 500 ล้านบาท และบริษัทได้ยืนแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทแล้ว เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 

 
 การขอรับชําระหนีของเจ้าหนี 

 
ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2562  มีคําขอรับชําระหนีทีอยู่ระหวา่งรอคําสงัโดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์อีก 1 ราย  
 
เป็นเจ้าหนีรายหนึงในกลุ่มที 12 อยู่ระหว่างการรอคําสังโดยเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินต้นและดอกเบียสกุลเงินบาท
จํานวน 1,907.7 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึบริษัทยงัไม่ได้บนัทกึหนีสิน เนืองจากผู้บริหารพิจารณาว่ายังมีความไม่
แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ทีบริษัทจะสญูเสียทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือจ่ายชําระหนีดงักล่าว 
 
ปี 2561 บริษัทได้ชําระหนีแก่เจ้าหนีตามแผนฟืนฟกูิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟืนฟูจํานวน 1,625.9 ล้านบาท และจากกระแสเงินสด
ส่วนเกินจํานวน 1,401.6 ล้านบาท และจากการแปลงหนีเป็นทนุจํานวน 500 ล้านบาท รวมชําระเงินต้นตามแผนทงัสิน 3,527.5 ล้าน
บาท และดอกเบยีรวม 80.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 3,607.8 ล้านบาท 
 
ปี 2560 บริษัทได้ชําระหนีแก่เจ้าหนีตามแผนฟืนฟกูิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟืนฟูจํานวน ,538.4 ล้านบาท และจากกระแสเงินสด
ส่วนเกินจํานวน 279.5 ล้านบาท รวมชําระเงินต้นตามแผนทงัสิน 1,817.9 ล้านบาท และดอกเบียรวม 94.3 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทงัสนิ 1,912.2 ล้านบาท 
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24 ทุนเรือนหุ้น 
 
รายการเคลือนไหวของทนุเรือนหุ้นสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี  
 
 มลูคา่หุ้น

ตอ่หุ้น 

 2561 2560 
 จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน 

 (บาท) (พนัหุน้)  (พนับาท) (พนัหุน้)  (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัที 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 50,263,663 50,263,663 
- ลดทนุ - ครังที 1 1 - - (18,097,401) (18,097,401) 
- ลดทนุ - ครังที 2 1 - - (31,053,244) (31,053,244) 
- เพิมทนุ 1 - - 10,000,000 10,000,000 
ณ วันที 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
      
ทุนทีออกและชําระแล้ว      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัที 1 มกราคม  1,113,018 1,113,018 32,166,262 32,166,262 
- ลดทนุ ครังที 2 1 - - (31,053,244) (31,053,244) 
- เพิมทนุ  10,000,000 10,000,000 - - 
ณ วันที 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 1,113,018 1,113,018 

 
การลดทนุ 
 
เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นทียงัไม่ได้ออกจําหน่าย และเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  เป็นหุ้นทียงัไม่ได้ออกจําหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุทําให้ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 1 
มีนาคม 2560  
 
เมือวนัที 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ยืนคําร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการลดทนุโดย
การลดจํานวนหุ้นของบริษัท และเมือวนัที 26 เมษายน  2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลด
หุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้านบาท 
เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 13 กรกฎาคม 2560  
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การเพิมทนุ 
 
เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทสําหรับการเพิมทนุจด
ทะเบียนเพือทําการแปลงหนีเป็นทนุครังที 1 และเมือวนัที 21 กนัยายน 2560 ศาลได้มีคําสงัอนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ เป็นการเพิมทนุจดทะเบียน 10,000,000,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิมทนุทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิมขนึ
จาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิมทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 19 ตลุาคม 2560 
 
เมือวนัที 28 มีนาคม 2561 บริษัทได้ทําการแปลงหนีเป็นทนุครังที 1 ตามทีกําหนดไว้ในแผนฟืนฟูกิจการให้กบัเจ้าหนีตามแผนฟืนฟู 
โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับเจ้าหนีทีแสดงความประสงค์จํานวน 4 ราย 
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท และบริษัทได้ยืนแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์
แล้ว  
 
ทงันีการลดทนุและการเพิมทนุข้างต้นเป็นการปฏิบตัติามระบไุว้ในแผนฟืนฟกูิจการ 
 
รายการบัญชีทีมีผลกระทบจากการลดทุน 
 

 การเคลือนไหวในทนุ และสํารองนําเสนอในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 
 

  ส่วนตาํกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 
 หน่วย: พนับาท 
ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 
เพิมขนึ (9,500,000) 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 (9,500,000) 
 

25 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างล่าง ซงึเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจทีสําคญันี
ผลิตสินค้าและให้บริการทีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที
แตกตา่งกนั  ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัอย่าง
น้อยทกุไตรมาส การดําเนินงานของแตล่ะส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดงันี  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1  การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ส่วนงาน 2   การบริการซอ่มบํารุง 
ส่วนงาน 3   การบริการทา่เรือนําลกึ 

 
ข้อมลูผลการดําเนินงานของแตล่ะส่วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างนี ผลการดําเนินงานวดัโดยใช้กําไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึง
นําเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอํานาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเชือว่าการใช้
กําไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดําเนินงานนนัเป็นข้อมลูทีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับ
กิจการอืนทีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และสํานกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3  มีการดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านนั ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศทีมี

สาระสําคญั 
 
ในการนําเสนอการจําแนกส่วนงานภมูิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามทีตงัทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า  สินทรัพย์ตามส่วนงานแยก
ตามสถานทีตงัทางภมูิศาสตร์ของสินทรัพย์ 
 
ข้อมูลเกียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย : พนับาท 
 2561 2560 
รายได้   
ไทย 31,268,714 25,286,629 
ตา่งประเทศ 159,439 44,945 
รวม 31,428,153 25,331,574 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
รายได้จากลกูค้า 3 รายจากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัท จํานวนเงินรวม 12,036 ล้านบาท (2560: 3 ราย จํานวน 10,319 ล้านบาท)  

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

224



 
 

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ                  
งานระหวา่งทํา (92,349)     (515,461) (96,997) (523,091) 

วตัถดุิบและวสัดสุินเปลืองใช้ไป 27,539,690 20,421,843 27,253,521 20,645,898 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 933,999 835,814 672,400 625,754 
คา่นํามนัเชือเพลิงและพลงังานไฟฟ้า 694,714 597,271 688,167 592,614 
คา่เสือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 746,090 742,126 638,009 636,506 
คา่ซอ่มบํารุง 311,320 240,036 306,795 240,506 
คา่ขนส่ง 505,199 380,449 505,199 380,449 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 142,008 150,787 122,605 127,671 
คา่ใช้จ่ายขนัตําทีต้องจ่ายตามสญัญา                     

เช่าดําเนินงาน 35,143 28,034 29,651 25,486 
หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 4,547 8,032 4,547 8,032 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 16,003 6,400 16,003 6,400 
คา่เบียปรับ 8,125 12,414 8,125 12,414 
ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลง                 

(กลบัรายการ) 431,971 (74,163) 431,971 (74,067) 
ขาดทนุจากสญัญาทีสร้างภาระ (กลบัรายการ) 382 (18,461) 382 (18,461) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 95,475 - 95,475 - 
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27 ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
 
การดําเนินการของกลุ่มบริษัทและบริษัททีอําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นําท่วมใหญ่
ทางภาคใต้ของไทย โดยนําได้เข้าท่วมโรงงานในระหว่างวนัที  9 - 13 มกราคม 2560 ส่งผลให้การผลิตทีโรงงานดงักล่าวต้อง
หยุดชะงกัลงชวัคราว บริษัทได้เริมดําเนินการผลิตเป็นปกติในวนัที 23 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายและเงิน
ชดเชยจากการประกนัภยัอนัเนืองมาจากความเสียหายจากอทุกภยั สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     

เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกนัภยั - 364,888 - 246,362 
รายได้จากการขายเศษซาก - 102 - - 
รวมรายได้ทีได้รับรู้ - 364,990 - 246,362 
     
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินค้าคงเหลือ  - 25,914 - 20,902 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเครืองจกัร                   

และอปุกรณ์  
-  

67,089 
-  

38,150 
คา่ใช้จ่ายอืนซงึเกิดเนืองจากอทุกภยั - 129,435 - 99,216 
รวมค่าใช้จ่ายทเีกียวกับอุทกภัย - 222,438 - 158,268 
     

กําไรสุทธิอันเนืองมาจากอุทกภัยทีรับรู้  - 142,551 - 88,094 

     

คา่ชดเชยได้รับจากบริษัทประกนัภยั - 364,888 - 246,362 
รับเงินคา่สินไหมระหวา่งปี - (364,888) - (246,362) 
เงนิชดเชยค้างรับ - - - - 
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28  ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
สําหรับปีปัจจุบนั  (21,872) - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปลียนแปลงของผลตา่งชวัคราว    8,552 21,212 17,384 31,859 
รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงนิได้ (13,320) 21,212 17,384 31,859 

 
 
 การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริง   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 

 อตัราภาษี จํานวนเงิน อตัราภาษี จํานวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
กําไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  240,660  4,535,704 
จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 48,132 20 907,141 
รายได้ทีไม่ต้องเสียภาษี    (39,716)  (74,268) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  179,612  8,082 
คา่ใช้จ่ายทางภาษีหกัได้เพิมสองเท่า  (287)  - 
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ทีไม่ได้บนัทกึระหวา่งปี  2,023  28,487 
ภาษีงวดก่อนทีบนัทกึตําไป  (164)  - 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (202,920)  (848,230) 
รวม 5.5 (13,320) - 21,212 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 อตัราภาษี จํานวนเงิน อตัราภาษี จํานวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
กําไร(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  288,643  4,443,865 
จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 57,729 20 888,773 
รายได้ทีไม่ต้องเสียภาษี    (27,211)  (61,813) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  164,960  3,403 
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ทีไม่ได้บนัทกึระหวา่งปี  17,384  31,859 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (195,478)  (830,363) 
รวม - 17,384 - 31,859 
 
 
การรับรู้ภาษีเงินได้ขนึอยู่กบัการประมาณการทีดีทีสดุของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจําปีถวัเฉลีย   ถ่วงนําหนกัทีคาดไว้
สําหรับงวดทีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินได้ทีแท้จริงของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี 
 
 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนในระหว่างงวด ซึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับการบันทึก 

เนืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มทีกําไรสทุธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถนํามาใช้ได้ 
 กําไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึงเกิดจากธุรกรรมทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกําไรสุทธิของธุรกรรมดงักล่าวได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
 ขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษัท ซึงไม่สามารถจะนํามาสุทธิกบักําไรของบริษัทย่อยแห่งอืนๆ ของกลุ่มบริษัทใน

การคํานวณภาษีเงินได้ 
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29 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 
 
กําไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขนัพืนฐานสําหรับปี คํานวณจากกําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทและจํานวน
หุ้นสามญัทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกั  
 
สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงการคํานวณดงันี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปีทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (พันบาท) 194,305 4,534,665 306,026 4,475,724 

จํานวนหุ้นสามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 1,113,018 32,166,262 1,113,018 32,166,262 
ผลกระทบจากหุ้นทีออกจําหน่ายในระหวา่งปี 7,616,438 (31,053,244) 7,616,438 (31,053,244) 
จาํนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 

(ขันพืนฐาน) (พันหุ้น) 8,729,456 1,113,018 8,729,456 1,113,018 

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.02 4.07 0.04 4.02 
 
30 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุอนมุัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทนุตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เกียวกบั (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบนํามนั (2) บริการขน
ถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดนิทะเล (3) บริการเรือกําลงัสงู (4) ผลิตเครืองจกัรและอุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ชินส่วนเครืองจกัรกล 
การซอ่มแซมและปรับปรุงอปุกรณ์เครืองจกัรอตุสาหกรรม และโครงสร้างโลหะสําหรับงานอตุสาหกรรม 

 
ซงึพอสรุปสาระสําคญัได้ดงันี  
 
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรทีได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
 
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุบิและวสัดทีุจําเป็นทีนําเข้ามา 
 
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการการจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีด

ร้อนเคลือบนํามนัรวมกันไม่เกิน 1.6 ล้านตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั 
(วนัที 13 พฤษภาคม 2547) 

(ง) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุ ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั (14 
พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิตบิคุคลทีได้รับยกเว้นดงักล่าวมีจํานวนไม่เกิน 1,146 ล้านบาท ทงันี จะปรับเปลียนตามจํานวน
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมนุเวียนทีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการตามโครงการทีได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัรตามทีคณะกรรมการอนมุตั ิ

 
(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตงัแต่วนัทีมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั (วนัที 4 
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กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิตบิคุคลทีได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจํานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทงันี จะปรับเปลียนตามจํานวน
เงินลงทนุโดยไม่รวมคา่ทีดนิและทนุหมนุเวียนทีแท้จริงในการเปิดดําเนินงานตามโครงการทีได้รับการส่งเสริม 

 
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทนุ ไม่รวมคา่ทีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตงัแต่วนัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการนนั ภาษีเงินได้
นิตบิคุคลทีได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจํานวนไม่เกิน 167 ล้านบาท ทงันีจะปรับเปลียนตามจํานวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าทีดิน
และทนุหมนุเวียนทีแท้จริงในวนัเปิดดําเนินการตามโครงการทีได้รับการส่งเสริม 

 
เนืองจากเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขและข้อกําหนดตามทีระบุไว้ในบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 
 
รายได้ทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุและทีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี 
 

      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
 
 

กิจการทีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวม 

กิจการทีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการตา่งประเทศ - 125,628 125,628 - 44,945 44,945 
ขายและบริการในประเทศ 2,548 31,715,335 31,717,883 2,084 25,715,239 25,717,323 
ตดัรายการระหว่างกนั   -          (415,358)      (415,358)   - (430,694) (430,694) 
รวมรายได้ 2,548 31,425,605 31,428,153 2,084 25,329,490 25,331,574 
       
      หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 
 

กิจการทีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวม 

กิจการทีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการทีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

       
ขายและบริการตา่งประเทศ - 33,811 33,811 - 30,837 30,837 
ขายและบริการในประเทศ - 30,830,469 30,830,469 - 24,945,015 24,945,015 
รวมรายได้ - 30,864,280 30,864,280 - 24,975,852 24,975,852 
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31 เครืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเสียงทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครืองมือทางการทีเป็นตราสาร
อนพุนัธ์ เพือการเก็งกําไรหรือการค้า 
 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุของระดบัความ
เสียงให้เป็นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุทีเกิดจากความเสียงและต้นทนุของการจดัการความเสียง  ฝ่ายบริหารได้มีการ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเสียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนืองเพือให้มันใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสียงและการ
ควบคมุความเสียง 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มันคงเพือรักษานักลงทุน เจ้าหนีและความเชือมันของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซงึกลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึงไม่รวมส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ อีกทงัยังกํากับ
ดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั  
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ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบีย หมายถงึความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบียในตลาด ซงึส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนืองจากดอกเบียของหลกัทรัพย์ทีเป็นตราสารหนีและเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มี
อตัราคงที กลุ่มบริษทัมีความเสียงด้านอตัราดอกเบียทีเกิดจากเงินกู้ ยืม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 17 และ 21) กลุ่มบริษัท
ได้ลดความเสียงดงักล่าวโดยทําให้แน่ใจว่าดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพย์ทีเป็นตราสารหนีและเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงที และใช้
เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนพุันธ์ซงึส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย เพือใช้ในการจดัการความเสียงทีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบียทีเกิดจากหลกัทรัพย์ทีเป็นตราสารหนีและเงินกู้ ยืมเป็นการเฉพาะ 

อตัราดอกเบียทีแท้จริงของหนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย ณ วนัที  31 ธันวาคม และระยะทีครบกําหนดชําระหรือกําหนดอตัรา
ใหม่มีดงันี 

(หน่วย :พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

อตัราดอกเบีย
ทีแท้จริง ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แตภ่ายใน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 

ปี 2561 (ร้อยละต่อปี) 
หมุนเวียน 
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ – ทีไม่มี
หลกัประกนั 1.00 25,517 - - 25,517 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 
- ส่วนทีมีหลกัประกนั MLR-0.75 30,000 - - 30,000 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
-ทีมีหลกัประกนั MLR 771,677 - - 771,677 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 274,285 - - 274,285 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 17,402 - - 17,402 
ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 511,059 - - 511,059 

ไม่หมุนเวียน 
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ – ทีไม่มี
หลกัประกนั 1.00 - 120,794 1,375,198 1,495,992 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
-ทีมีหลกัประกนั MLR - 3,086,709 2,504,551 5,591,260 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 - 1,249,469 14,217,018 15,466,487 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 - 4,131 - 4,131
ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR - 2,305,121 21,782,063 24,087,184 

รวม 1,629,940 6,766,224 39,878,830 48,274,994 
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  (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบีย 
ทีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี 
แตภ่ายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

ปี 2560  (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ – ทีไม่มี
หลกัประกนั 

 
1.00 

 
25,807 

  
- 

  
- 

  
25,807 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน         
- ส่วนทีมีหลกัประกนั MOR, MLR 72,000  -  -  72,000 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ทีมีหลกัประกนั MLR 771,677  -  -  771,677 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  -  -  266,942 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 15,936  -  -  15,936 
ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 498,485  

 
- 

  
- 

 
498,485 

ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ – ทีไม่มี
หลกัประกนั 

 
1.00 

 
- 

  
118,635 

  
1,411,610 

  
1,530,245 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
-ทีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50-7.56 -  17,740  -  17,740 
ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,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) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย 
ทีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แตภ่ายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

ปี 2561 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ  

 -ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 25,517  
 

- 
 

- 
 

25,517 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

-ทีมีหลกัประกนั MLR 771,677  - -  771,677 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 274,285  - -  274,285 

ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 511,059  

 
- 

 
- 

 
511,059 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 625  -  -  625 
ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ  

 -ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 
 

- 
  

120,794 
  

1,375,198 
  

1,495,992 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ทีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  2,504,551  5,591,260 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,249,469  14,217,018  15,466,487

ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,305,121 

  
21,782,063 

  
24,087,184

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 -  1,325  -  1,325 
รวม  1,583,163  6,763,418  39,878,830  48,225,411
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  (หน่วย :พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย 
ทีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  
แตภ่ายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

ปี 2560 (ร้อยละต่อปี)  
หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ  

 -ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 25,807  
 

- 
 

- 
 

25,807 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

-ทีมีหลกัประกนั MLR 771,677  - -  771,677 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 266,942  - -  266,942 

ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 498,485  

 
- 

 
- 

 
498,485 

ไม่หมุนเวียน         
เจ้าหนีอืนภายใต้แผนฟืนฟกูิจการ  

 -ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 
 

- 
  

118,635 
  

1,411,610 
  

1,530,245 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

-ทีมีหลกัประกนั MLR -  3,086,709  4,404,557  7,491,266 
-ทีไม่มีหลกัประกนั 1.00 -  1,227,135  14,601,434  15,828,569

ประมาณการหนีสินผลขาดทนุจากการ 
เป็นผู้คาํประกนั 1.00,MLR 

 
- 

  
2,266,871 

  
23,210,039 

  
25,476,910

รวม  1,562,911  6,699,350  43,627,640  51,889,901
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ความเสียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินค้าและการขายสินค้าทีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า ซงึรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความ
เสียงของหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงานเป็นรายการที
เกียวข้องกบัรายการซือและขายสินค้าทีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี 
 
   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงนิเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306 120,446  306 120,446 
ลกูหนีการค้า -  186  -  - 
เจ้าหนีการค้า (5,319,611) (2,928,296) (5,310,608) (2,918,545) 
ประมาณการหนีสินภายใต้สญัญาคําประกนั 
และอืนๆ (24,240,094)  (25,515,525)  (24,240,094)  (25,515,525) 

หนีสินหมนุเวียนอืน (50) (1,386)  (50)  (1,386) 
ยอดบัญชีในงบดุลทมีีความเสียง (29,559,449)  (28,324,575)  (29,550,446)  (28,315,010) 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ  (1,304,592)  (508,108)  (1,304,592)  (508,108)
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (30,864,041)  (28,832,683)  (30,855,038)  (28,823,118) 
        
เงนิปอนด์สเตอร์ลิง        
ลกูหนีการค้า 419  449  -  449 
เจ้าหนีการค้า (47)  -  (47)  - 
หนีสินทางการเงินทีมีภาระดอกเบีย -  -  -  - 
หนีสินหมนุเวียนอืน (5,918)  (7,312)  (5,918)  (7,312) 
ยอดบัญชีในงบดุลทมีีความเสียง (5,546)  (6,863)  (5,965)  (6,863) 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (5,546)  (6,863)  (5,965)  (6,863) 

  

ร ายงานประจําป 2561

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

236



 
 

 

   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
เงนิยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 235 280,949 235 280,949 
ลกูหนีการค้า 590 1,433 - - 
เจ้าหนีการค้า (22,751)  (7,081)  (22,663)  (7,081) 
หนีสินหมนุเวียนอืน (4,898)  (4,727)  (4,898)  (4,727) 
ยอดบัญชีในงบดุลทมีีความเสียง (26,824) (270,574) (27,326) (269,141) 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ - - - - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (26,824) (270,574) (27,326) (269,141) 
  
เงนิเยน  
เจ้าหนีการค้า (313)  (310)  (285)  (282) 
หนีสินหมนุเวียนอืน -  -  (1,128)  - 
ยอดบัญชีในงบดุลทมีีความเสียง (313)  (310)  (1,413)  (282) 
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  - - 
ยอดความเสียงคงเหลือสุทธิ (313)  (310)  (1,413)  (282) 
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ความเสียงทางด้านสินเชือ  
 
ความเสียงทางด้านสินเชือ คือความเสียงทีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริษัทตามเงือนไขทีตกลงไว้เมือครบ
กําหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคมุความเสียงทางด้านสินเชือดงักล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึงๆ ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสําคญั 
ความเสียงสงูสุดทางด้านสินเชือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเนืองจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้าจํานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสําคญัจากการเก็บหนีไม่ได้ 
 
ความเสียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ตอ่การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพือทําให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกําหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท กําหนดให้มีการกําหนดมลูค่ายุติธรรมทงัสินทรัพย์และหนีสินทงัทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน   มลูค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผู้ซือและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์หรือชําระหนีสินกนั ในขณะทีทงั
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนกนั และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ทีไม่มีความ
เกียวข้องกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี  ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ
สมมตฐิานในการกําหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตทีุเกียวข้องกบัสินทรัพย์และหนีสินนนัๆ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีการค้าและลกูหนีระยะสนัอืนๆ เป็นมลูคา่ทีใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีเป็นตราสารทุนและตราสารหนีทีถือไว้เพือค้า ทีจะถือไว้จนครบกําหนด และเผือขาย 
พิจารณาโดยอ้างอิงกบัราคาเสนอซือ ณ วนัทีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจะถือไว้จนครบกําหนดถูกพิจารณาเพือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นนั 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านนัสามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ และวนัสินสุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใช้อตัราดอกเบียในท้องตลาดของเครืองมือทางการเงินทีคล้ายคลงึกนั ณ วนัทีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวนัทีทําสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีทีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลตา่งระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา กบัราคาล่วงหน้าของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัทีรายงานทีครบกําหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบียประเภททีใช้กบัธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสียง 
เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ุ ซึงพิจารณาเพือจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน คํานวณจาก
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย ซงึคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบียในท้องตลาดณ วนัทีในรายงาน ใน
กรณีของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตราดอกเบียในท้องตลาดพิจารณาจากหนีสินทีมีความคล้ายคลึงกันซึงไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
สําหรับหนีตามสญัญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบียในท้องตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าทีมีความคล้ายคลงึกนั 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินพร้อมทงัมูลค่าตามบัญชีตามทีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที 31 
ธนัวาคม มีดงันี 
 
   (หน่วย :พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
มลูคา่ 

ตามบญัชี 
มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
มลูคา่ 

ตามบญัชี 
ปี 2561     
หมุนเวียน     
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีสิน 1,296,475  1,304,592  1,296,475  1,304,592 
รวม 1,296,475  1,304,592  1,296,475  1,304,592 

      
ปี 2560     
หมุนเวียน     
สญัญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีสิน 503,966  508,108  503,966  508,108 
รวม 503,966  508,108  503,966  508,108 
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32 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาทียงัไม่ไดร้ับรู้     
เครืองจกัรและอปุกรณ์ 57 76 109 76 
รวม 57 76 109 76 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจํานวน 40.1 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐและจํานวน 0.3 ล้านยูโร 
(2560 : จํานวน 28.8 ล้านบาท .  ล้านเหรียญสหรัฐและ จํานวน 1.1 ล้านยูโร) ทีเกียวข้องกบัการซือและตดิตงัเครืองจกัรและ
อปุกรณ์ 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจํานวน 93 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและจํานวน 0.4 ล้านยูโร (2560 : 
จํานวน 27.6 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐและ จํานวน 1.1 ล้านยูโร)  ทีเกียวข้องกบัการซือและตดิตงัเครืองจกัรและอปุกรณ์  
 

    หน่วย : ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
    ทียกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนงึปี 13 9 9 8 
ระยะเวลามากกว่าหนงึปีถงึห้าปี 5 9 1 8 
รวม 18 18 10 16 
     
ภาระผูกพันอืนๆ     
สญัญาซือวตัถุดบิ 2,722 3,247 2,722 3,247 
เลตเตอร์ออฟเครดติ 10 10 - - 
สญัญาอืนๆ 720 481 689 453 
รวม 3,452 3,738 3,411 3,700 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอืนจากการทําสญัญาซืออะไหล่และวสัดุ อุปกรณ์และสญัญาซ่อมบํารุงเป็น
จํานวน 347 ล้านบาท จํานวน 3.11 ล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 4.79 ล้านยูโร จํานวน 5.82 ล้านเยนญีปุ่ น และจํานวน 0.31 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิง (2560: จํานวน 170 ล้านบาท จํานวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 3.7 ล้านยูโร และจํานวน 11.3 ล้านเยน
ญีปุ่ น) 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพนัอืนจากการทําสญัญาซืออะไหล่และวสัดอุุปกรณ์และสญัญาซ่อมบํารุงเป็นจํานวน 
145 ล้านบาท จํานวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 4.8 ล้านยูโร และจํานวน 5.8 ล้านเยนญีปุ่ น (2560: จํานวน 142 ล้านบาท 
จํานวน 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จํานวน 3.7 ล้านยูโร และจํานวน 11.3 ล้านเยนญีปุ่ น) 
 
หนีสินทีอาจเกิดขึน 
 
ก) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขนึจากการทีธนาคารได้ออกหนงัสือคําประกนั ในเรือง

ดงัตอ่ไปนี 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
การใช้ไฟฟ้า 107 107 104 104 
การประกนัผลงาน 79 44 - - 
อืนๆ 16 16 5 5 
รวม 202 165 109 109 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึง
เกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึงประกอบด้วย หนังสือคําประกันเพือคํา
ประกนั  

 
 การจดัตงัทําเนียบทา่เทียบเรือและโรงพกัสินค้าให้ไว้แก่กรมศลุกากรจํานวน 11 ล้านบาท (2560: จํานวน 11 ล้านบาท)  
 การปฏิบตังิานตามสญัญาจํานวน 79 ล้านบาท  (2560: จํานวน 44 ล้านบาท)  
 การใช้ไฟฟ้าจํานวน 107 ล้านบาท (2560: จํานวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีสินทีอาจเกิดขนึจากการคําประกนัตามสญัญาและค่าเสียหายตามสญัญาเป็นจํานวน

เงิน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเงือนไขว่าบริษัทต้องชําระก็ต่อเมือเกิดความเสียหายด้านสิงแวดล้อมและเป็นไปตามเงือนไข
ความรับผิดชอบด้านสิงแวดล้อมตามสญัญาซือขายโรงถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบบัลงวนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2554  
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ข้อพิพาทและคดีความ 
 
ทดีนิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ก) เมือวนัที 9 กรกฎาคม 2553 สํานกังานทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อยทําการส่ง

หนงัสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนหลายแปลง (มลูค่ารวม 
123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย)เพือทําการยกเลิก ต่อมาสํานกังานทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการดําเนินการออกใบแทนหนงัสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้
ยืนฟ้องเจ้าพนกังานทีดินจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพือขอให้ศาลปกครองกลางมีคํา
พิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกนันีบริษัทและบริษัทย่อยยงัได้ยืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดมาตรการ
หรือวธีิการคุ้มครองเพือบรรเทาทกุข์ชวัคราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้ว  

 
วนัที 1 กนัยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยืนฟ้องอธิบดีกรมทีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสงัอธิบดีกรมทีดนิลงวนัที 5 มกราคม 2553 ทีได้มีคําสงัเพิกถอนและแก้ไข
รูปแผนทีและเนือทีของหนงัสือรับรอง และให้เพิกถอนคําวนิิจฉยัอทุธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทงัได้ขอให้ศาลไต่
สวนคําร้องขอทุเลาคําบงัคับตามคําสังทางปกครองดังกล่าวเมือวันที 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีคําสังทุเลาการ
บงัคับคดีทีสังให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รําพึง จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และงดเว้นการ
กระทําใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเมือวนัที 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสงักลบัเป็นยกคําขอให้ทเุลาการ
บงัคบัคดีทีสงัให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
นอกจากนีศาลได้มีคําสังให้รวมการพิจารณาคดีนี เข้ากับคดีซึงบริษัทและบริษัทย่อยได้ยืนฟ้องเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวข้างต้นแล้ว  
 
เมือวนัที 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเมือวนัที 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัท
ย่อยได้ยืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    

 
ข) เมือวนัที 20 ธนัวาคม 2553 นายอําเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าทีผู้ควบคมุและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ           ป่าคลองแม่

รําพงึ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มีคําสงัเป็นหนงัสือแจ้งแก่บริษัทและบริษัทย่อย ให้ออกจากทีดิน และงดเว้นการกระทําใดๆใน
เขตทีดนิ ซงึอธิบดีกรมทีดนิได้มีคําสงัให้เพิกถอนเอกสารสิทธิทีดนิตามหนงัสือรับรอง และสํานกังานทีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ได้ออกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัที 30 มกราคม 2554  
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เมือวนัที 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ยืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนคําสงันายอําเภอบางสะพาน 
ทีมีคําสังเมือวันที  20 ธันวาคม  2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รําพึง  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์และงดเว้นการกระทําใดๆในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ  
 
เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวข้างต้น ต่อมาเมือวนัที 19 มีนาคม 2561 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ยืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ     
 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
และบริษัทย่อย ซงึปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล ในการจดัทํางบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทกึค่าเผือการด้อย
คา่ของทีดนิและสินทรัพย์ทีตงัอยู่บนทีดนิดงักล่าวทงัจํานวนในปี 2550 และ 2551 แล้วตามลําดบั 
 

33 การอนุมัตงิบการเงนิ 
 

 งบการเงินนีได้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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สํานักงานใหญ

28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 2 - 3 

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท : 0-2238-3063-82,

  0-2630-0280-6 

โทรสาร : 0-2236-8890,

  0-2236-8892

สํานักงานโรงงาน  

9 หมูที่ 7 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140

โทรศัพท : 0-3269-1403-5,

  0-3269-1412-5,

  0-3269-1419-20

โทรสาร : 0-3269-1416,

  0-3269-1421
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