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ค่านิยม     

วิสัยทัศน์                                         

บริษัทเหล็กชั้นน�า
ด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น

พันธกิจ                                         

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการ 
ที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษส�าหรับลูกค้าและผู้บริโภค   
สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

integrity
ซื่อตรง
We do what we say 
ทำ�ในสิ่งที่เร�พูด

aim for excellence
มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ
Anything is possible
ทุกอย่�งเป็นไปได้

teamwork 
ก�รทำ�ง�นเป็นทีม
One for all, all for one 
เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว

can change 
กล้�เปลี่ยน
Be the leader of change 
เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง

Fighting spirit 
จิตใจนักสู้
Never give up 
สู้ไม่ถอย

service-mind 
สำ�นึกในก�รให้บริก�ร
Deliver more than expected 
ให้ม�กกว่�ที่ถูกค�ดหวัง



ผลประกอบก�รสำ�คัญ

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและให้บริการ ล้านบาท 25,199 31,428  25,332 

รายได้รวม ล้านบาท 25,491 31,585 28,452

ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท 25,103 29,290  21,841 

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท 97 2,139 3,491

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (1,803) 867 4,535

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 21,888 25,909  25,538 

หนี้สนิรวม ล้านบาท 63,146 65,267  66,205 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท  (41,258)  (39,358)  (40,667)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท  (41,803)  (39,921)  (41,285)

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ (7.31) 2.81 17.90

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

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ (7.40) 3.55 22.30

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

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (0.16) 0.10 4.07

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  บาท (3.76) (3.59) (35.54)
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ส�รจ�ก
ประธ�นกรรมก�รบริษัท
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการของบรษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ขอรายงาน
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ ถึงการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน 
ของบริษัท ความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท ในปี 2562 ซึ่งบรรลุผลตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนฟ้ืนฟู
กิจการดังนี้

 1. ผลก�รดำ�เนินง�น
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
25,199 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อน ตามภาวะราคาเหล็ก
ในตลาดโลกที่ลดลง โดยมีปริมาณส่งมอบเหล็ก 1,270 พันตัน  
ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า มีต้นทุนขายและให้บริการ 25,103 
ล้านบาท รวมการตั้งส�ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จ�านวน 39 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและให้บริการลดลงร้อยละ 14  
จากปีก่อนหน้า จากปริมาณการขายที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหาร 2,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จาก 1,286  
ลา้นบาท จากการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกนั 
เต็มจ�านวน โดยตั้งเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 843 ล้านบาท  
และคา่เผือ่เงนิจา่ยล่วงหนา้คา่สนิคา้ของกจิการทีเ่กีย่วข้องกันจ�านวน 
46 ล้านบาท ซึ่งไม่ปรากฏในปีที่ผ่านมา
  ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรข้ันต้น 97 ล้านบาท  
ลดลงจาก 2,139 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 95 จากต้นทุนขาย 
ที่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ที่ลดลง มี EBITDA ติดลบ  
1,254 ล้านบาท ลดลงจาก 1,441 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 187  
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนสุทธิ 1,803 ล้านบาท  
ลดลงจากก�าไรสุทธิ 867 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 308 จาก 
ก�าไรขั้นต้นที่ลดลงดังกล่าว และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการร่วมค้าจ�านวน 531 ล้านบาท
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 2. คว�มคืบหน้�ในก�รฟื้นฟูกิจก�ร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน 
รวม 63,146 ล้านบาท ลดลงจาก 65,267 ล้านบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม่) จากภาระหนี้สินภายใต้แผน 
ฟื้นฟูกิจการที่ลดลง โดยในปี 2562 บริษัทได้ช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,690 ล้านบาท คิดเป็น 
เงินต้น 1,618 ล้านบาท และดอกเบี้ย 72 ล้านบาท
  นับตั้ งแต่ เริ่มด�า เนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในปี   
2559 - 2562 บริษัทช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,681 ล้านบาท คิดเป็นเงินต้น 6,433 ล้านบาท 
และดอกเบี้ย 248 ล้านบาท และมีการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้
ท�าให้ยอดหนี้ลดลง 500 ล้านบาท รวมการช�าระหนี้และแปลงหนี้ 
เป็นทุนจ�านวน 7,181 ล้านบาท ทั้งนี้  ณ สิ้นปี 2562 บริษัท 
มีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 
1,766 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ยัง 
ไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 55,227 ล้านบาท
  ส�าหรับการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน จากกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 
และกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันนั้น บริษัทพยายามอย่างเต็มที่โดยใช้ 
หลายแนวทางด�าเนินการร่วมกับเจ้าหนี้รายใหญ่ในการแก้ไขเหตุ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขให้ได้เร็วที่สุดและให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด  
นอกจากนี ้งบการเงนิของบรษิทังวดประจ�าปสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 นั้น ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งถือเป็น 
การแก้ไขเหตุเพิกถอนจากกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น 
ต่องบการเงินได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นก�ากับดูแลในการด�าเนินนโยบาย
การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  
บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Certified Company) จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ 
ให้การรับรอง นอกจากนี้  บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัต ิ
คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการบรษิัท

ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
หรือให้ของขวัญหรือของก�านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทาง 
การก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตาม 
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 

 บริษัทได้สื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ันใหก้ลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
รับทราบ อาทิ กลุ่มผู้ขายสินค้าและบริการ พนักงาน การเข้าร่วม 
แสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงาน 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 และกิจกรรมประกวดค�าขวัญ และ
ออกแบบโลโก้ หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” พร้อมกันนี้ 
ยังได้สอบทานมาตรการควบคุมภายในในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทเพื่อติดตามการน�ามาตรการไปปฏิบัติอย่าง 
มีประสิทธิผล 

 เช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่การสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติของสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม เท่านั้น แต่บริษัทได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนเพื่อ
ตอบสนองวาระการพัฒนาตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ขององค์การสหประชาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals - SDGs) ที่เป็นการสร้างคุณค่า
หรือผลกระทบในเชิงบวก บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคม 
และชุมชนจ�านวน 41 โครงการ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์ 
จากกิจกรรม 16,102 คน

 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วยประกาศเกียรติคุณ 
ระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน
ให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) 
ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์  
และสวสัดกิารแรงงาน 15 ปตีดิตอ่กัน (พ.ศ. 2548 - 2562) ใบรบัรอง 
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ โครงการโรงงานสีขาว
 

 ท่านผู้ถือหุ้นยังคงสามารถติดตามรายงานผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
รายงานประจ�าป ีและรายงานกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมฉบบั 
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านสารสนเทศ 
ที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ 
ของบริษัทที่ http://ssi-steel.com รวมถึงหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัททางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2238-3063-82 หรือ 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ssi-steel.com 

 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ สถาบัน 
การเงิน องค์กรก�ากับดูแล ชุมชน คณะผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการ
จะมุง่มัน่ท�าหนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารด�าเนนิของเอสเอสไอบรรลผุลตามแผน 
ที่ก�าหนดไว้ 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย 
และผู ้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็น
โรงงานผลติเหล็กกลางน�้า ด้วยก�าลังการผลติเหล็กแผ่นรดีร้อน
ชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และก�าลังการผลิตเหล็กแผ่น 
รีดร ้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามันสูงสุด  
1 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้น 
ของภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ พลังงาน  
เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และการก่อสร้าง

บรษิทัมกีารร่วมลงทนุในโครงการเหลก็ปลายน�า้ต่อเนือ่งทีส่�าคญั 
ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 
(“TCRSS”) ซึง่เป็นผู้ผลติเหลก็แผ่นรดีเยน็รายแรกและรายใหญ่
ทีส่ดุของประเทศไทย ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1.2 ล้านตนัต่อปี 
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด (“TCS”) ผู้ผลิตเหล็กแผ่น 
เคลอืบสงักะสด้ีวยกรรมวธิทีางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ทีส่ดุของ 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มกี�าลงัการผลติสงูสดุ 240,000 ตนัต่อปี

โรงงานทั้งหมดในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่บนชายฝั่ง 
ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรี ขันธ์  ซึ่ งอยู่ห่างจากกรุง เทพมหานครเพียง  

400 กิโลเมตร และเป็นท�าเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศ
ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร บริษัทมีการร่วม
ลงทุนในบริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด (“PPC”) ให้บริการท่าเรือ 
พาณิชย์เอกชน ท่ีมีความลึกท่ีสุดในประเทศไทย รองรับการขนถ่าย 
วตัถดุบิและผลติภณัฑเ์หลก็ไดใ้นปรมิาณมาก นอกจากนี ้บรษิทั
ยังขยายขีดความสามารถในงานวิศวกรรมบริการโดยลงทุน 
ร้อยละ 99.99 ในบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“WCE”) 
ให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดการงานซ่อมบ�ารุงโรงงาน 
อุตสาหกรรม งานออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรและช้ินส่วนจักรกล  
งานขึน้รปูและประกอบโครงสรา้งโลหะ รวมถงึการใหบ้รกิารดา้น
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมท้ังสิ้น   
2,814 คน ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับคน 
ในท้องถิ่นเข้าท�างาน โดย ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวนพนักงาน 
ที่เป็นคนในท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด 2,134 คนที่ท�างานที่โรงงานในบางสะพาน 

การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจ
ได้ดังนี้

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายการรับคนในท้องถิ่น
เข้าท�างาน โดย ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวนพนักงาน 
ที่เป็นคนในท้องถิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 

75  
ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 
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ธุรกิจ

วิศวกรรม
ธุรกิจ

ทางทะเล
ธุรกิจ

เหล็ก
ด�าเนนิการโดย WCE  
ซึ่งในช่วงเริ่มต้นให้บรกิารแก่กจิการ 
ภายในกลุ่มบรษิัทเป็นหลัก ปัจจุบัน 
ได้ขยายการให้บรกิารไปสู่ลูกค้า 
ในประเทศและต่างประเทศ  
ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  
กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ  
กลุ่มอุตสาหกรรมซเีมนต์  
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรม 
ผู้ผลติเครื่องจักรและเทคโนโลยี

บรษิัทได้ร่วมลงทุนใน PPC  
ซึ่งมที่าเทยีบเรอืให้บรกิารจ�านวน 4 ท่า 
สามารถรองรับเรอืขนถ่ายสนิค้า 
ที่มรีะวางขับน�้าสูงสุดถงึ 100,000 DWT 
พร้อมกัน 2 ล�า โดยในปี 2555  
ได้เริ่มเปิดให้บรกิารขนถ่าย 
เหล็กแท่งแบนด้วยเครนหน้าท่า 
ขนาดน�้าหนักยกสูงสุด 100 ตัน  
จ�านวน 2 ตัว เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
และรองรับการขนถ่ายผลติภัณฑ์เหล็ก
อย่างมปีระสทิธภิาพ   

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน 
ด�าเนนิการโดยบรษิัท ส�าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังแก๊ส 
ท่อเหล็ก และก่อสร้าง และใช้เป็น
วัตถุดบิในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ธุรกิจเหล็กปลายน�้า 
ประกอบด้วยธุรกจิเหล็กแผ่นรดีเย็น  
ด�าเนนิการโดย TCRSS ใช้เหล็กแผ่น 
รดีร้อนคุณภาพสูงของบรษิัทเป็นวัตถุดบิ 
ในการผลติ ธุรกจิเหล็กแผ่นเคลอืบ  
ด�าเนนิการโดย TCS และใช้เหล็กแผ่น 
รดีเย็นเป็นวัตถุดบิในการผลติ
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ก�รเปลี่ยนแปลง
และพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
ในปี 2562 
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	 30	มกรำคม	2562
 
คณะกรรมการพจิารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
มมีตใิห้ยุตกิารไต่สวนการทุ่มตลาดสนิค้าเหล็กแผ่นรดีร้อน
ชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มแีหล่งก�าเนดิ
จากเครอืรัฐออสเตรเลยี และสาธารณรัฐอาหรับอยีปิต์

	 14	กุมภำพันธ์	2562  

คณะกรรมการพจิารณามาตรการปกป้องมมีตใิห้ยุตมิาตรการ
ปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) 
เหล็กเจอือัลลอยด์ โดยจะมผีลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

	 11	มีนำคม	2562
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งขยายระยะเวลา
การแก้ไขเหตุเพกิถอนบรษิัทจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีน จนถงึวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

					4	กรกฎำคม	2562		

บรษิัทรับรางวัลประกาศเกยีรตคิุณระดับทองแดง 
กจิกรรมการณรงค์ลดสถติอิุบัตเิหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ 
ประจ�าปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) 
จัดโดยสถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงแรงงาน

	 19	ธันวำคม	2562	

บรษิัทรับมอบประกาศนยีบัตร
สถานประกอบกจิการดเีด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 
และสวัสดกิารแรงงาน 15 ปีตดิต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2562) 
จัดโดยส�านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
จังหวัดประจวบครีขีันธ์

บรษิัทรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 
โครงการโรงงานสขีาว จัดโดยส�านักงานสวัสดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดประจวบครีขีันธ์

	 24	กุมภำพันธ์	2563		

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ียูเค จ�ากัด  (“SSI UK”)  
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซึ่งอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
ได้รับหุ้น Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) 
จากการใช้สทิธซิื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่า 11,356,500 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ 
โดยด�าเนนิการผ่าน Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver 
ที่ถูกแต่งตั้งโดยธนาคารเจ้าหนี้ของ SSI UK ท�าให้สัดส่วน
การถอืหุ้น RBT ของ SSI UK เพิ่มขึ้นจากเดมิ
ถอืหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100
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โครงสร้�ง
กลุ่มเอสเอสไอ                                     

35
.19

 %
ธุรกิจหลัก

ธุรกิจ

เหล็กปลายน�้า

เสริมสร้�งร�ยได้ และสนับสนุน
คว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

    ประเภทปรับผิวและเคลือบน�้ามัน  

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 เหล็กแผ่นรีดเย็น

ธุรกิจ

เหล็กรีดร้อน
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99
.9

9%

3.
7 %

51
 %

เสริมสร้�งร�ยได้ และสนับสนุน
คว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน

 ลดต้นทุน และเพิ่มร�ยได้  ลดต้นทุน และเพิ่มร�ยได้

ธุรกิจ

เหล็กปลายน�้า
ธุรกิจ

ทางทะเล
ธุรกิจ

วิศวกรรม

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
 งานด้านวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง  

 และออกแบบทางวิศวกรรม  

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำ�กัด
 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี

 ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า   

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด
 ท่าเรือพาณิชย์เอกชน 
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 ตามทีบ่รษัิทมหีนา้ทีด่�าเนนิการฟ้ืนฟูกจิการตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ
ของบริษัท เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ  
ขอ้ 7.3 (3) บรษิทัจะตอ้งด�าเนนิการจดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนและ
เพิม่ทนุช�าระแลว้ของบรษิทัอกีจ�านวนหนึง่หมืน่ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิม่ทนุอกีจ�านวนหนึง่หมืน่ลา้นหุน้ เพือ่รองรบัการแปลงหนี้
เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4  
และบริษัทได้ด�าเนินการเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 28 มีนาคม 2561 
การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นไปตาม 
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ ธุรกิจหลัก 
ของบริษัทมิได้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หลักของบริษัท 
ด้วยนั้น เป็นธนาคารพาณิชย์ที่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงิน 
ต่างๆ ได้ ตามผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน  
เงินกู้ระยะยาว การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ
เครือสหวิริยาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมของบริษัท เครือสหวิริยา
ด�าเนินธุรกิจประเภทผลิตและจ�าหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ มีรายละเอียด
รายการระหว่างกันปรากฏอยู่ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน โดยบริษัท
มีกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม บริษัท
ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทให้กับ
ลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
ในมาตรฐานราคาที่ไม่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ 
และความสม่�าเสมอในการส่ังซื้อ และเนื่องจากถือเป็นรายการ 
ระหวา่งกนั บรษิทัจงึมขีอ้ก�าหนดการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบังบการเงนิ 
ให้ระบุรายการกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน  โดยถ้าเป็นการซ้ือขาย 
ระหว่างกันก็ให้ระบุนโยบายก�าหนดราคาไว้ด้วย ตามรายละเอียด 
ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

คว�มสัมพันธ์
กับกลุ่มธุรกิจ 
ของผู้ถือหุ้นใหญ่
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ปัจจุบัน บริษัทประสบผลส�าเร็จ
ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
(Hot Rolled)
ที่มีขนาดบางสุด

0.8 มิลลิเมตร 

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิว
และเคลือบน้�ามัน หรือ “CleanStrip” 
ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 

750 มิลลิเมตร

 1,550 มิลลิเมตร

ถึง

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น 
โครงสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ การผลิตท่อเหล็ก การผลิตถังแก๊ส 
การผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหล็ก การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น 
หม้อต้มไอน้�าแรงดันสูง อุตสาหกรรมต่อเรือ และศูนย์บริการเหล็ก 
(Service Center) เป็นต้น

 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ประกอบด้วย

 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความกว้างระหว่าง  
750 - 1,565 มลิลเิมตร และความหนาระหวา่ง 0.90 - 20.00 มลิลเิมตร 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ส�าหรับการใช้ใน
ประเทศ และตามมาตรฐานคุณภาพสากล เช่น Japanese Standard, 
American Standard, DIN Standard, British Standard และอื่นๆ  
โดยบริษัทได้ด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเป็น 4 ล้านตันต่อปีเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548  
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กได้บางสุด  
0.90 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 20.00 มิลลิเมตร และปรับปรุง
คุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้  
ในป ี2551 บรษิทัเปน็หนึง่ในผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นไมก่ี่ราย
ของโลก ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้ถึง 
0.90 มลิลเิมตร ในเชงิพาณชิย ์และ ณ ปจัจบุนั บรษิทัประสบผลส�าเรจ็
ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดบางสุด 0.80 มิลลิเมตร
 • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้�ามัน 
หรอื “Clean Strip” ทีม่ขีนาดความกว้างระหว่าง 750 - 1,550 มลิลเิมตร 
และความหนาระหว่าง 1.20 - 7.00 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
เหล็กแผ่นมาตรฐานสูง ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และ 
ชิน้ส่วน  และอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟา้  โครงการนีเ้ริม่เปิดด�าเนนิการ 
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547

ลักษณะ
ก�รประกอบธุรกิจ
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	 ลักษณะของลูกค้ำ

 ลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S1 ไดแ้ก ่กลุม่ผูใ้ชเ้หลก็แผน่รดีรอ้น 
ชนดิมว้นประเภทปรบัผวิและเคลอืบน้�ามนัและเหลก็ชัน้คณุภาพพเิศษ
ต่างๆ โดยที่กลุ่มลูกค้าปลายทาง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตยานยนต์  
ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงกันเป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขาย 
เป็นสกุลเงินบาท
 2. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิต
ถังแก๊ส ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ และลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิต
เหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นอยู่  
5 ราย โดยเป็นกลุ่มที่เน้นคุณภาพผิวและการส่งมอบเป็นส�าคัญและ
มีความต้องการความมีเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งการซื้อขายจะมี 
การตกลงกนัรายเดือนหรือการซือ้ขายแบบลว่งหนา้ โดยมีการซื้อขาย
เป็นสกุลเงินบาท 
 3. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S3 คอื ลกูคา้กลุม่ทีซ่ือ้ผา่นตวัแทน
การค้า ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิต 
ยานยนต์ ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่น และลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเหล็กท่อ 
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 ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลงเป็น 
รายเดือน โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 6. ตลาดภายในประเทศกลุม่ S6 ไดแ้ก ่ลกูคา้กลุม่ผูผ้ลติเครื่องใช้
ไฟฟ้า และลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการซื้อขายจะมีการตกลง
เป็นรายไตรมาส โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
 7. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S7 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
โครงสร้าง ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ประเภทที่ต้องการ
สินค้าส�าเร็จรูป สามารถน�าไปใช้งานได้ทันที
 8. ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S8 ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ
สินค้าเหล็กส�าเร็จรูป ในลักษณะโครงการพิเศษต่างๆ
 9. ตลาดส่งออก ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ ในอุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายมีการซื้อขายแบบ Spot

 นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อยา่งสม่�าเสมอ เพือ่ยกระดบัคณุภาพของสนิคา้ใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในตลาดเหล็ก
แผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Premium Value Products) ออกสู่
ตลาด โดยคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีดังนี้
 1. เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพพิเศษ (High Grade Products) 
เหมาะกับการน�าไปใช้งานที่ต้องการคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนสูง 
เชน่ การน�าไปใชง้านในอตุสาหกรรมการผลติเหลก็แผน่รดีเยน็ ชิน้ส่วน
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
 2. เป็นผลิตภัณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Unique Products)  
ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายและมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัท
โดยเฉพาะ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือเหล็ก
แผ่นลาย เป็นต้น
 3. เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า (Innovated 
Value Products) ซึ่งมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ท้ังในกระบวนการผลิตและการใช้งานของ
ลูกค้าปลายทาง 

 ก�รตล�ด

 บริษัทมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้การบริหารงานขายเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เนน้ใหค้วามส�าคญัตัง้แตก่ารสัง่ซือ้วัตถุดบิ 
การพฒันาคุณภาพในการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง การรกัษาสว่นแบง่ตลาด 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการส่งมอบสินค้า 
ให้ตรงตามก�าหนด และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

	 กลยุทธ์ทำงกำรตลำด
 
 บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าทุกตลาด เพื่อทดแทนการน�าเข้าและครองส่วนแบ่งตลาด
สูงสุดและรักษาฐานลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและบริการ รวมถึง 
การขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดร้อน
คุณภาพสูง ตลอดจนการส่งออกเมื่อสภาวะตลาดเอื้ออ�านวย และ
บริษัทมีก�าลังการผลิตเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งออก

	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	

 ได้แก่ ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น 
การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์  
การผลติเครือ่งใชไ้ฟฟา้ การผลติเฟอรน์เิจอรท์ีม่เีหลก็เปน็สว่นประกอบ 
การผลิตถังแก๊ส การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตท่อเหล็ก และ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงศูนย์บริการเหล็ก (Service 
Center) และตัวแทนการค้า (Trading Firms) 
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	 นโยบำยกำรขำย

 1. การขายแบบไตรมาส เปน็ไปตามกลไกของ Seaborn Market เพือ่รองรบัลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการในการก�าหนดปรมิาณและราคาไตรมาส 
ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S1 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S6
 2. การขายแบบรายเดือน เปน็ไปตามกลไกตลาดภายในประเทศ ราคาขึน้อยูก่บัปริมาณและเทอมการช�าระเงิน เพือ่รองรบัลกูคา้ทีส่ามารถ
แจ้งแผนการซื้อได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4 
และตลาดภายในประเทศกลุ่ม S5
 3. การขายแบบ Spot เปน็ไปตามกลไกราคาตลาดภายในประเทศ และความเรง่ดว่นในการส่งมอบสนิคา้ รองรบัลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้โดยไมม่ี
การแจ้งแผนล่วงหน้า ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S3 ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S4 และตลาดส่งออก 
 4. การขายแบบ Forward เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนของวัตถุดิบ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเพื่อใช้ในงานโครงการ Import for 
Export ได้แก่ ตลาดภายในประเทศกลุ่ม S2

 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่มพิเศษ

 ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จ�านวน 785,362 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้า Gold Partnership และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ โดยอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ 
ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อปริมาณการขายรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61 

สัดส่วนปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษต่อยอดขายรวม (ร้อยละ)

ประเภทผลิตภัณฑ์ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลติภัณฑ์ที่มมีูลค่าเพิ่มพเิศษ (Premium Value Products) 38 41 51 51 61

ผลิตภัณฑ์ชั้นคุณภาพทั่วไป (Commercial Products) 62 59 49 49 39

	 อุตสำหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

 อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดด�าเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

ผู้ประกอบกำร ก�ำลังกำรผลิตสูงสุด	(ตันต่อปี) เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์

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

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

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

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

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

6.  บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล 500,000 2539 เหล็กแผ่นรดีร้อนชนดิแผ่นหนา
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	 วัตถุดิบ	
 
 เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเป็นการน�าเหล็กแท่งแบน 
(Slab) มาผ่านกระบวนการรีดแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตจึงมีเพียง Slab เท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย 
จึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
 Slab มีลักษณะเป็นเหล็กแท่งยาวทรงแบน มีพื้นที่หน้าตัดทึบ  
ได้จากกระบวนการถลุงและหลอมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron & Steel  
Making) เม่ือน�าเข้าเคร่ืองหล่อแล้วจึงจะได้เหล็กแท่งแบน ซ่ึงมีความหนา 
ตั้งแต่ 160 - 250 มิลลิเมตร ความกว้าง 800 - 1,550 มิลลิเมตร 
ความยาว 4,300 - 10,800 มิลลิเมตร น้�าหนัก 15.5 - 32.0 ตัน
 เหลก็แทง่แบนในตลาดโลกมหีลายชนดิตามประเภทของเหลก็ เช่น 
ชนิด Low Carbon, Medium Carbon, High Carbon หรือ Stainless 
และในแตล่ะประเภทจะมหีลายชัน้คณุภาพ ในปจัจบุนับรษิทัผลติเหลก็ 
ประเภท Low Carbon เป็นหลัก โดยชั้นคุณภาพของเหล็กแท่งแบน 
ทีบ่รษิทัจะน�ามารดีนัน้จะขึน้อยูก่บัชนดิของเหลก็แผน่รดีรอ้นทีต่อ้งการ
ผลิต ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

	 แหล่งที่มำและจ�ำนวนผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบ	

 บรษิทัน�าเขา้วตัถดุบิเหลก็แทง่แบน (Slab) จากตา่งประเทศทัง้หมด 
ซึง่ในปจัจบุนัมผีูผ้ลติเหลก็แท่งแบนกระจายอยูต่ามแหลง่ตา่งๆ ทัว่โลก  
เช่น จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เป็นต้น 
โดยในปี 2562 บริษัทจัดซื้อ วัตถุดิบจากผู้ผลิตจ�านวน 13 ราย 
ใน 9 ประเทศ คอื ญีปุ่น่ อนิโดนเีซยี ไตห้วนั เกาหลใีต ้เวยีดนาม รสัเซยี 
ยูเครน บราซิล และออสเตรเลีย โดยวิธีการซ้ือจะเป็นการเจรจาต่อรอง 
แบบรายเดือน ทั้งผ่านตัวแทนจ�าหน่ายและซื้อตรงกับผู้ผลิต โดย
บริษัทไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการสั่งซื้อจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ 
บริษัทมีการจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อให้ตัวแทนจ�าหน่ายและ 
ผู้ผลิตวัตถุดิบทราบล่วงหน้าถึงปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ 
ของบริษัทเป็นแบบรายปีหรือรายไตรมาส เพื่อลดความเสี่ยงในด้าน
การขาดแคลนวัตถุดิบ และท�าให้เกิดความเพียงพอต่อการผลิตและ
ความต้องการของลูกค้า

 ในปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง
ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยังคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้า 
น�าเขา้มสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 62 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 58 ในปทีีผ่า่นมา  
ในขณะที่ผู้ผลิตภายในประเทศอีก 5 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
ประมาณร้อยละ 19 ลดลงจากร้อยละ 23 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากนับ 
เฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20  
ส่วนสินค้าน�าเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 61 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 

 ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์ 

	 กำรผลิต

 บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จ�านวน 1 แห่ง 
และโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและ
เคลือบน้�ามัน 1 แห่ง ทั้ง 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ อ�าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ก�ำลังกำรผลิตและนโยบำยกำรผลิต	
 
 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทมีก�าลังการผลิตสูงสุด 
(Design Capacity) 4 ล้านตันต่อปี และมีประสิทธิภาพก�าลังการผลิตจริง  
(Effective Capacity) ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี 
  บรษิทัมนีโยบายการผลติตามค�าสัง่ซือ้ของลกูคา้ (Made to Order) 
รวมทั้งการผลิต เพื่อให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน (Made to 
Stock) ซึ่งจะเลือกผลิตสินค้า โดยพิจารณาความต้องการของตลาด 
และความเหมาะสมทางด้านเทคนิคในการผลิต โดยก�าหนดแผน 
การผลิตล่วงหน้าเป็นรายเดือน และจัดให้มีการผลิตวันละ 3 กะ  
กะละ 8 ชั่วโมง โดยมีการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 10 วัน
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สำยผลิตภัณฑ์	/	
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินกำรโดย ร้อยละ
กำรถือหุ้น
ของบริษัท

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2560

รำยได้2) 
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ รำยได้2) 
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ รำยได้2) 
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

ธุรกิจเหล็กรีดร้อน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี - 24,6631) 94.93 30,8641) 96.04 24,9761) 86.27

ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 99.99 699 2.69 699 2.18 548 1.89

ธุรกิจท่าเรือ บจก. ท่าเรือประจวบ 51.00 261 1.00 280 0.87 238 0.82

รายได้อื่นๆ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

บจก. ท่าเรือประจวบ

บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

340

4

14

1.31

0.01

0.06

288

3

3

0.89

0.01

0.01

3,129

5

56

10.81

0.02

0.19

25,981 100.00 32,137 100.00 28,952 100.00

1)  รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�านวน 590 ล้านบาท 2,126 ล้านบาท และ 2,251 ล้านบาท ในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 ตามล�าดับ
2)  ตัวเลขรายได้ทั้งหมดมาจากงบการเงินรวม

โครงสร้�ง
ร�ยได้
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 อุตส�หกรรมเหล็กโลกปี 2562 

 สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงาน
ตัวเลขประมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) 
ในปี 2562 อยู่ที่ 1,838 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 จากปี 2561  
ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 54.07 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด โดยประเทศจีน
มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบท้ังสิ้น 994 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 
จากปี 2562 
 ด้านราคาเหล็กในปี 2562 นั้น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
FOB China ปรับราคาเพิ่มขึ้นระดับ 480 - 536 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ในไตรมาส 1/2562 มาอยู่ที่ระดับ 483 - 531 ในไตรมาส 2/2562  
และปรับราคาหดตัวระดับ 452 - 510 และ 430 - 483 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ไตรมาส 3/2562 และไตรมาส 4/2562 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับ 
ราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน CFR East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้น 
จากไตรมาส 1/2561 ระดับ 459 เป็น 470 ในไตรมาส 2/2561 และ
หดตัว ไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ระดับ 427 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 
386 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 4/2561 ตามล�าดับ ราคาสินแร่
เหล็ก CFR China ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ในไตรมาส 1/2561 มาอยู่ที่ระดับ 101, 102 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ตามล�าดบั และลดลงในไตรมาส 
4/2561 มาอยู่ที่ระดับ 89 เหรียญสหรัฐต่อตัน

 อุตส�หกรรมเหล็กในประเทศปี 2562

 อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2562 มี Apparent Steel 
Supply อยู่ที่ 18.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 
(ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT)  
และเมือ่พจิารณาในรายผลติภณัฑ ์พบวา่ การบรโิภคเหลก็ผลติภณัฑ์
เหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 7.3 และการบริโภคเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.7 
 ในป ี2562 ปรมิาณการผลติเหล็กในประเทศประมาณ 7.6 ลา้นตนั  
ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ภ�วะอุตส�หกรรม
และก�รตล�ด
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
และมีประสบการณ์ ได้แก่ 
 1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์     กรรมการตรวจสอบ  
 3.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ    

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และได้ประชุม 
รว่มกบัฝา่ยจดัการ และ/หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่ม ทัง้นี ้ไดร้ายงาน
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง 
 สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 •	 สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ซึ่งมิได้ผ่านการสอบทาน 
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับทราบประเด็นพิจารณาจากที่ผู้บริหารสายการเงินและบัญชีน�าเสนอประเด็นที่ส�าคัญต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 
 •	 สอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ส�าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2562 และประจ�าปี 2562 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการบริษัท และประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี  
เพื่อสอบถามและรับฟังค�าชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งการรายงานของผู้สอบบัญชี  
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 •	 ผู้สอบบัญชีได้รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับ
ภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพราะไม่ได้รับหนังสือยืนยัน 
ยอดเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งจา่ย จ�านวน 4 ราย และสว่นทีไ่ดร้บัหนงัสอืยนืยนัตอบกลับ แตม่ผีลตา่งของยอดเงนิตน้และดอกเบีย้คา้งจา่ยจ�านวน 
7 ราย ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการยืนยันยอดดังกล่าวนั้นจ�าเป็นต้องปรับปรุงรายการหรือไม่เพียงใด 
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญเกี่ยวกับ 
ความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2562 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ การรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ร�ยง�น
คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ปี 2562
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส�านัก 
 ตรวจสอบภายในกลุ่ม ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
 •	 ใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบแมบ่ท ส�าหรบัป ี2562 - 2564 และแผนการตรวจสอบประจ�าป ี2562 ของส�านกัตรวจสอบภายในกลุม่  
รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม 
 •	 อนุมัติการให้สัตยาบันการปรับปรุงโครงสร้างส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม
 •	 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�าหรับปี 2562 ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี รวมท้ังรับทราบ 
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2562 ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ความเหน็ : คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และเหน็วา่หวัหนา้
ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง  
 กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
 •	 รายงานจากส�านักกฎหมายกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส
 •	 รายงานจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับรายงาน 
จากฝ่ายจัดการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 •	 ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส  
และผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนมาตรการป้องกัน เป็นรายปี
 •	 รายงานระบบและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นรายปี 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงในบางประเด็น และเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 •	 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแนะให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นายนพฤกษ์  
พิษณุวงษ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2563 ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชี 
รายเดียวกันกับปี 2560 - 2562 รวมทั้งเสนอแนะค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีส�าหรับปี 2563

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจ 
 ตามกฎหมายดังกล่าว
 •	 รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และติดตามรายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน
 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด 
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7. พิจารณาในเรื่องส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท   
 •	 พิจารณาให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดจากลูกหนี้ที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

8. อื่นๆ 
 •	 รับทราบการจ่ายค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์อื่นเกี่ยวกับพนักงาน
 •	 ทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5)
 •	 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
 •	 ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2562 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 •	 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในรายงานประจ�าปี 2562 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท (แบบ 56-1) 
 •	 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัท
 •	 พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)  
ของบริษัท

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

น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2563
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 1. “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 
2550 เพือ่ท�าหน้าทีช่ว่ยคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากบัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
  1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 จนถึง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
   1 นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
   3. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1.2 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2562 รบัทราบการลาออกจากต�าแหนง่ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งของนายทองฉตัร หงศล์ดารมภ ์โดยยงัคงต�าแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่งตอ่ไปจากเดมิ พรอ้มทัง้ไดพ้จิารณาแลว้มมีตเิปน็เอกฉนัท์
อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน 
  1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่จะหมดวาระ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่  
3 ธันวาคม 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
    1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
   3.  นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2 “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาสอบทานรายงาน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญ และให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงน�าเสนอนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินการดังนี้
  2.1 พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยได้ทบทวนและให้ค�าปรึกษาแนะน�าฝ่ายจัดการ ประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดขึ้นเป็นรายไตรมาส ในเดือนกุมภาพันธ์ 
เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 2562 รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงตามขบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต

ร�ยง�น
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ปี 2562
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น�ยเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

  2.2 พจิารณาความเสีย่งของบรษิทั ในการด�าเนนิการตามแผนฟืน้ฟกูจิการ (Rehabilitation Plan) รวมถงึมาตรการด�าเนนิการของบรษิทั
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูกิจการตามที่ตั้งไว้ได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
  2.3 พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“WCE”) บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด (“PPC”) และ 
ความคืบหน้าในการช�าระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด (“SSI UK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และอาจมีผลกระทบต่อ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นการร่วมค้าทุกงวดครึ่งปี 
  2.4 พิจารณาความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ประจ�าปี 2562 ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  2.5 พิจารณารายงานระบบและหลกัเกณฑก์ารบริหารความเสีย่งของบริษทั ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งครัง้ที ่1/2562 
เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2562 และน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานและมีความเหน็
ต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
  2.6 พิจารณารายงานปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปีของ 
บรษิทั สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจ�าปี 2561 ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์
2562
  2.7 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  2.8 พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี 2562 ตาม “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยแบบรายคณะ” และ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
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 บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง 
(“ศาล”) ได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ
และตั้งบริษัทเป็นผู้ท�าแผน จนกระทั่ง “ศาล” มีมติเห็นชอบแผน
ฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยในแผนฟื้นฟู 
กิจการได้ระบุให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท 
ในฐานะผูบ้รหิารแผน ยงัสามารถด�าเนนิธรุกิจหลกัไดโ้ดยปกติภายใต ้
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตระหนักถึง 
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท  
ในฐานะผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการ ในการก�ากบัดแูลงานดา้นการบรหิาร 
ความเสี่ยง มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ และ 
คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง 
และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ โดยตลอดปี 2562  
ที่ผ่านมา บริษัทได้ด�าเนินการการทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง 
พรอ้มกบัก�าหนดมาตรการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่งเปน็รายไตรมาส 
ความเสี่ยงหลักและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญในปี 2562 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด

 • คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค� 
  ปริม�ณและส่วนต่�งร�ค�ข�ยและร�ค�วัตถุดิบ
  ของบริษัท
  ความผันผวนของราคา ปริมาณและส่วนต่างราคาขาย 
และราคาวัตถุดิบของบริษัท เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและอาจท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ 
เป้าหมายทางธุรกิจที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
ภาวการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงอื่นๆ  
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลกระทบต่อราคา 
และความต้องการบริโภควัตถุดิบเหล็กแท่งแบนและสินค้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  ในปี 2562 สถานการณ์ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เป็นผลเชิงบวกกับภาคอุตสาหกรรม
พื้นฐาน ส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 
นอกจากนี้ มีการน�าเข้าสินค้าเหล็กจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการทุ่ม
ตลาดสินค้าเหล็กบางประเภทซึ่งได้มีมาตรการป้องกันการทุ่มตลาด
และหลบเลี่ยงที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีจึงยังไม่ส่งผลในปีนี้  
ด้านราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนมีการแข่งขันที่สูงท�าให้ราคาปรับตัว 
ลดลง ในขณะที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผล 
ต่อการควบคุมส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ 
  จากปัจจัยเสี่ยงความผันผวนด้านราคาและปริมาณและ 
ส่วนต่างราคาขายและราคาวัตถุดิบของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัท
ได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้ 1) บริหารการจัดซื้อ 
วัตถุดิบด้วยความระมัดระวังในราคาที่จะท�าให้บริษัทมีส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายและราคาวัตถุดิบตามที่ต้องการและในจ�านวน 
ที่คาดว่าจะขายได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 
รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 2) มีการจัดท�า Gold Partnership 
Program เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดซบเซาและมีการใช้
นโยบายการขายตามความเหมาะสมในแตล่ะลกูคา้เพือ่รกัษาสว่นตา่ง
ราคาขายและราคาวตัถดุบิเปน็ไปตามทีว่างไว ้3) ตดิตามสถานการณ์
ตลาดท้ังภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์และ
พิจารณาการขายสินค้าให้สอดคล้องกับการส่ังซื้อและการน�าเข้า
วตัถดุบิเหลก็แทง่แบนจากตา่งประเทศ ตลอดจนแสวงหาแหลง่น�าเขา้ 
วัตถุดิบให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ราคาต่�า 
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถส่งมอบได้ในระยะ
เวลาอันส้ัน 4) ด�าเนินการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการขาย 
และเร่งรัดระยะเวลาในการส่งมอบให้เร็วขึ้น 5) ติดตามสถานการณ์
การทุ่มตลาดของสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ การน�าเข้าอย่าง 
ไม่เป็นธรรม รวมท้ังมีการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว  
และ 6) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับ
การใช้งานแบบเฉพาะของลูกค้าผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้งาน
ก่อสร้าง กลุ่มผู้ใช้งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เป็นต้น

ปัจจัย
คว�มเสี่ยง
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2.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน	

 • คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัท 
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบก�าหนด 
อันเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ 
ไม่สามารถจัดหาเงินในจ�านวนที่เพียงพอกับความต้องการภายใน 
ระยะเวลาที่ก�าหนดและมีต้นทุนที่ เหมาะสม ซึ่งอาจท�าให้เกิด 
ความเสียหายต่อบริษัทได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพคล่องของบริษัท เป็นผลต่อเนื่องมาจากยอดขายที่อาจ 
ไม่เป็นไปตามแผนและลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตาม
ก�าหนดช�าระหนี้ ซึ่งกระทบกับกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 
และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
  ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท นอกจากปริมาณ 
และราคาขายสินค้าที่มีความผันผวน และลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถ
ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีภาระหนี้ที่ต้องช�าระตามแผน
ฟื้นฟูกิจการ หลังจากที่ “ศาล” มีมติเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ท้ังนี้ จากผลกระทบจากสงคราม 
การค้าโลกและมาตรการทางการค้าที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อสถานการณ์
ด้านการตลาดมาตลอดปี 2562 และอาจต่อเนื่องไปถึงปี 2563  
ได้ส่งผลกระทบมายังปริมาณการขายและรายรับของบริษัท 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม  บริษัทได้มีการติดตามระดับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด  
ผ่านการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
อย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต
และมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่อง
ได้ทันการณ์ บริหารจัดการและให้ความส�าคัญกับการขายสินค้า  
การบรหิารวตัถดุบิและสรา้งนวัตกรรมเพือ่สรา้งรายไดแ้ละมลูคา่เพิม่
ใหก้บัสนิคา้ ลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นตน้ทนุการผลติและคา่ใชจ้า่ยดา้นอืน่ๆ
อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ
เจา้หนีอ้ยา่งสม่�าเสมอทุกเดอืนในการตดิตามการด�าเนนิการตามแผน 
ฟื้นฟูกิจการ และการติดตามการจัดการเงินสดโดยผู้สอบทานกระแส
เงินสด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเงินสดได้อย่าง 
เหมาะสม โดยในปี 2562 บรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัเพยีงพอทีจ่ะรองรบั
กระแสเงินสดจ่าย และสามารถช�าระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

 • คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน
  เงินตร�ต่�งประเทศ 
  เนือ่งจากการซือ้เหลก็แทง่แบนซึง่เปน็วตัถดุบิหลกัในการผลติ 
ของบริษัทเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งจ�านวน ท�าให้บริษัท 
มีภาระรายจ่ายคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่รายรับ 
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมี 

หนีส้ินตามแผนฟืน้ฟกูจิการบางสว่นทีเ่ปน็เงินตราตา่งประเทศ บริษทั
จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น  
อันเป็นผลมาจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน จนอาจ 
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้มี
การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ 
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะใช้วิธีการ 
Matching คือการน�ารายได้สกุลเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมา Match 
กบัรายจา่ยทีต่อ้งช�าระใหแ้กคู่ค่า้อกีรายหนึง่ สว่นทีเ่หลอืจะท�าสญัญา
ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) 
  บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการท�าธุรกรรมการซื้อหรือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไม่เพียงพอในการปิด
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
ที่มาจากการด�าเนินธุรกิจปกติ และหนี้เงินเหรียญสหรัฐตามแผน 
ฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากถูกระงับวงเงินในการท�าสัญญาซื้อขายอัตรา 
แลกเปลีย่นลว่งหนา้จากการทีบ่รษิทัเขา้สูก่ระบวนการฟืน้ฟ ูโดยบรษิทั 
อยู่ในระหว่างขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการท�าธุรกรรมการซื้อหรือ 
ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ นอกจากนี ้บรษิทัไดเ้ปดิบญัชเีงนิฝาก 
เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) ไว้ส�าหรับ 
การถอืเงนิตราตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม จากความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ส่งผลกระทบในเชิงบวก 
ต่อการถือเงินตราต่างประเทศของบริษัท 

 • คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อท�งก�รค้�
  ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากการทีลู่กคา้ของบรษิทัไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ในสัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ ท�าให้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ 
เมื่อครบก�าหนด ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท 
  ท้ังนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับคุณภาพของ 
สินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุม 
ภายในทีด่ ีและรวมถงึนโยบายการปล่อยสนิเชือ่ทีเ่ข้มงวด การทบทวน 
การให้สินเชื่อ ตลอดจนอ�านาจในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อจ�ากัดความเสี่ยง 
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับ
ผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการด�าเนินการ 
ติดตามยอดหนี้คงค้างเกินก�าหนดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมก�าหนด
แผนการช�าระเงิน และก�าหนดนโยบายสินเชื่อในการให้ช�าระหนี้ 
คงค้างเกินก�าหนด (ถ้ามี) ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมียอดหนี้ค้างช�าระเกินก�าหนดจากลูกหนี้บริษัท
ในเครือ 2 ราย ซึ่งบริษัทได้ควบคุมการช�าระเงินและการส่งมอบสินค้า 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท 
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเต็มจ�านวน
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3.	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรผลิต	

 • คว�มเส่ียงด้�นกระบวนก�รผลิตและเทคโนโลยีในก�รผลิต
  ในการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัทมีความเสี่ยง 
ด้านการผลติทัง้ทีม่าจากเครือ่งจกัร กระบวนการผลติ และเทคโนโลยี
ในการผลิต โดยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีในการผลิต ประกอบด้วยความเสี่ยงจากเครื่องจักร
ส�าคัญที่อาจเสียหายจากการใช้งาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุม
คณุภาพวตัถดุบิ ความเสีย่งจากกระบวนการผลติทีไ่มเ่หมาะสมท�าให้
ผลิตสินค้าผิดไปจากความต้องการของลูกค้าหรือไม่สามารถผลิต
สนิคา้บางเกรดได ้รวมถงึความเสีย่งจากความสญูเสยีของกระบวนการ
ผลิต (Yield Loss) จ�านวนมาก และความเสีย่งจากเครือ่งจกัรไมพ่รอ้ม
ใช้งานเนื่องจากอะไหล่ล้าสมัย (Obsolete Part) หรือเกิดการระเบิด  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน หรืออาจ
ท�าให้ต้องหยุดการผลิต และมีผลต่อเนื่องต่อการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าอีกด้วย
  เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่กระบวนการผลติ บรษิทั
มขีัน้ตอนในการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่แก้ไขปัญหาและบรหิาร
ความเสีย่ง จดัท�าและทบทวนแผนบรหิารวสัดคุงคลงัเพือ่เตรยีมอะไหล่
ส�ารองให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้ประสิทธิภาพของ 
การควบคุมคุณภาพมีความแม่นย�าสูงขึ้น จึงท�าการติดตั้งระบบ 
การตรวจสอบผวิ (Surface Inspection System) เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ
แบบ Real Time ซึง่จะท�าใหส้ามารถรบัรูแ้ละปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ได้อย่างทันทีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ ท�าให้ช่วยลดการเกิดสินค้า
ด้อยคุณภาพจ�านวนมากได้ และบริษัทยังมีการจัดหาระบบอัตโนมัติ
ในการบริหารคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
เพื่อลดการผิดพลาดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้ระดับ 
คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีความสม่�าเสมอ นอกจากนี้  
บริษัทยังส่งเสริมให้มีคณะท�างานในการพัฒนากระบวนการผลิต 
เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ลดลงอีกด้วย โดยคณะท�างานจะท�า
หนา้ทีใ่นการวเิคราะห ์วางแผนการปรบัปรงุและปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
ในโครงการที่ด�าเนินการแล้ว และคิดค้นโครงการใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุดา้นคณุภาพ  
โดยมโีครงการตา่งๆ ทีส่�าคญั เชน่ 1) โครงการ Zero Scrap 2) โครงการ 
ลดอุณหภูมิเผาไหม้ในเตาเผา 3) โครงการลดความสิ้นเปลือง 
การใช้งานลูกรีดของแท่นรีดละเอียด 4) โครงการซ่อมบ�ารุง Edge  
Induction Heater โดยบุคลากรภายในบริษัท 5) โครงการระบบ
ควบคุมเครื่องม้วนเก็บแบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียจากการกดทับ 
ชิน้งานทีผ่ิดปกติ 6) โครงการปรบัปรงุและถา่ยโอนโปรแกรมพรอ้มทัง้ 
ข้อมูลของระบบควบคุมการผลิตด้วยตนเอง 7) โครงการเพิ่มอัตรา
การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนกัดกรดและเคลือบน้�ามัน 8) โครงการ 
การบ�ารุ งรักษาด้วยตนเองที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ  
9) โครงการ Zero Accident 10) โครงการจิตอาสาสร้างวินัย  
วัฒนธรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS)

 • คว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ อัคคีภัย 
  และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 
  บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาส 
ในการผลิต และการส่งมอบ จึงได้มีการบริหารจัดการตั้งคณะท�างาน 
และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการท�าประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหาย 
ในดา้นทรพัยส์นิ ความเสยีหายของสนิคา้และผลติภณัฑท์ีอ่าจเกดิจาก 
เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการหยุดชะงักทางธุรกิจที่อาจ 
เกิดขึ้นจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 
  ในปี 2562 มีการฝึกซ้อมเพื่อพร้อมรับต่อเหตุการณ์อุทกภัย 
1 ครั้ง และด้านอัคคีภัยบริษัทได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินไปแล้วทั้งหมด 
18 คร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

 • คว�มเสี่ยงจ�กก�รผลิตที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบ
  ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 
  บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการผลิตที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนในพื้นที่ในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้าน 
สิ่ งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านสังคมความเป็นอยู่   
ด้านความปลอดภัย รวมถึงด้านเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ 
  เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการผลิตของบริษัทต่อชุมชน 
ภายนอก บริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้บริษทัไดเ้ลือกใชเ้ชือ้เพลิงน้�ามนั
เตาทีม่กี�ามะถนัต่�า ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 มกีารควบคมุและตรวจสอบระบบ
การเผาไหมใ้หม้กีารเผาไหมท้ีส่มบูรณ์ ควบคมุตรวจสอบอุปกรณร์ะบบ
บ�าบัดอากาศและระบบบ�าบัดน้�าให้พร้อมใช้งานเสมอ มีการน�าน้�า 
ที่บ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ท้ังหมดโดยไม่มีการระบายออก
สู่ภายนอก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้�าไม่เกินมาตรฐาน 
ทีร่าชการก�าหนด ด�าเนนิการตรวจประเมนิบรษิทัรบัก�าจดักากของเสยี 
และใช้บริการบริษัทรับก�าจัดกากที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม และตดิตามตรวจสอบการขนส่งจนเสรจ็สิน้กระบวนการ
ก�าจดัของเสยี นอกจากนี ้ยงัไดม้กีารฝกึซอ้มแผนตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ
จากการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
  ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก 
การขนส่งสินค้า บริษัทมีการควบคุมรถขนส่งสินค้าของบริษัทในเครือ
สหวิริยา และติดตามผลการด�าเนินงานผ่านคณะขับเคลื่อนสภา
ผู้น�าชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง เช่น  
การอบรมพนักงานขับรถ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมการขับรถผ่านพื้นที่ชุมชน รวมถึงติดตั้งระบบ GPS กับ 
รถขนส่งทุกคันและมีการควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง 
และการตัง้จดุตรวจวดัความพรอ้มของพนกังานขับรถระหวา่งเสน้ทาง
ขึ้นกรุงเทพฯ รวมถึงมีสถานที่ให้พักผ่อนให้กับพนักงานขับรถ เป็นต้น
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4.	 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถด�ำเนิน
	 กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรให้ส�ำเร็จ
	 หรือกระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรเกิดควำมล่ำช้ำ
	 จนเกิดควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินกิจกำร

 จากการที่บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดยศาล 
ล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  
ให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและต้ังบริษัทเป็นผู้ท�าแผน และต่อมามีมติ
เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
โดยในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน การเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามค�าส่ัง  
“ศาล” ในขัน้ตอนใดๆ อาจถูกคดัคา้นจากเจา้หนี ้หรอืมเีหตใุหไ้มไ่ดร้บั 
ความเห็นชอบจากศาล จนส่งผลให้ฟื้นฟูกิจการล่าช้าหรือไม่ส�าเร็จ  
ซึง่อาจมผีลใหบ้รษิทัอาจถกูเจา้หนีฟ้อ้งลม้ละลายได ้เพราะหาก “ศาล” 
มีค�าสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามมาตรา 90/12 ในเรื่อง สภาวะการพักช�าระหนี้ (Automatic Stay) 
อีกต่อไป 
 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการที่ ไม่สามารถด�าเนิน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้ส�าเร็จหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการเกิด
ความล่าช้าจนเกิดความเสียหายต่อการด�าเนินกิจการได้ และได้ 
ด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตาม
และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ�าทุกไตรมาสและเมื่อ 
มีเหตุการณ์ส�าคัญ มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการเจ้าหนี้ 
อย่างใกล้ชิด โดยมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบทานกระแสเงินสด 
ผูต้รวจสอบสนิค้าและวตัถดุบิ และตวัแทนหลกัประกนั ในการทีจ่ะช่วย
ใหบ้ริษทัสามารถด�าเนินการตามแผนฟืน้ฟกูิจการไดจ้นเปน็ผลส�าเรจ็

5.	 ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือกำรลงทุน
	 ของผู้ถือหลักทรัพย์

 จากการที่บริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
กลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามค�าสั่ง “ศาล” ให้บริษัท
ฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ส่งผลให้บรรดาสิทธิตาม
กฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล โดย
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดท�าการซื้อขายตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน 2559 เพื่อปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัท สืบเนื่องจาก 
งบการเงนิส�าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีผ่า่นการตรวจสอบ 
จากผูส้อบบญัช ีแสดงสว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ศนูย ์ท�าใหบ้รษิทั
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อมา 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเหตเุพกิถอนเพิม่เตมิ เนือ่งจากผูส้อบบญัชี
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน  
ซึง่หากบรษิทัไมส่ามารถแกไ้ขใหพ้น้เหตเุขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัอาจจะถกูตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
พิจารณาเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยราคา 
ปดิตลาด ณ วนัที ่26 เมษายน 2559 ซึง่เปน็วนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาปิดอยู่ที่ 0.05 บาท
ต่อหุ้น
 ในปี 2562 บริษัทได้ยื่นข้อมูลและค�าชี้แจงในการขอขยายเวลา
แก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ไดพ้จิารณาใหเ้วลากบับรษิทัเพือ่แกไ้ขเหตเุพกิถอนเพิม่เตมิจนถงึวนัที่  
25 กมุภาพนัธ ์2563 ซึง่บรษิทัไดเ้ปดิเผยความคบืหนา้การด�าเนนิการ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการและความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน 
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปน็รายไตรมาส รวมท้ังข้อมลูทางการเงนิ แสดง
ความคืบหน้าในการปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ บริษัทมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินการแก้ไข
เหตุเพิกถอนทั้ง 2 เหตุให้หมดไป โดยงบการเงินของบริษัทงวด 
ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ผู้สอบบัญชีได้มีการแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งถือเป็นการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากกรณี 
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินได้ ส�าหรับการแก้ไข 
เหตุเพิกถอนจากกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริษัท 
ยังคงพยายามที่จะด�าเนินการให้เร็วที่สุด และให้เกิดผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด
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ชื่อบริษัท : บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)
  SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : เอสเอสไอ
  SSI
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000688
เว็บไซต์ : http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ : ผลติและจ�าหน่ายเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 4 ล้านตนัต่อปี และเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิม้วน 
  ประเภทล้างผวิและเคลอืบน�า้มนั ด้วยก�าลงัการผลติสงูสดุ 1 ล้านตนัต่อปี โดยมุง่เน้นนวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผ่น
  ช้ันคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน  
  การขนส่ง และการก่อสร้าง ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กปลายน�้า บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เหล็กแผ่น 
  รดีเยน็ไทย จ�ากดั (มหาชน) (TCRSS) ซึง่ประกอบธรุกจิเหลก็แผ่นรดีเยน็ และบรษิทั เหลก็แผ่นเคลอืบไทย จ�ากดั (TCS)  
  ซึ่งประกอบธุรกิจเหล็กแผ่นเคลือบ อีกทั้งยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรม ภายใต้ 
  การด�าเนินงานของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (WCE) และธุรกิจท่าเรือ ภายใต้การด�าเนินงานของ 
  บรษิัท ท่าเรอืประจวบ จ�ากัด (PPC)

ที่ตั้งสำ�นักง�น

ส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82
  โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
ส�านักงานโรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ต�าบลแม่ร�าพงึ อ�าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 77140
  โทรศัพท์ 0-3269-1403, 0-3269-1411, 0-3269-1413-14, 0-3269-1419-20
  โทรสาร 0-3269-1416, 0-3269-1421

จำ�นวนและชนิดของหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562)

ทุนจดทะเบียน    จ�านวน 11,113,018,280 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จ�านวน 11,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท
ทุนช�าระแล้ว    จ�านวน 11,113,018,280 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  จ�านวน 11,113,018,280 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท 

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
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ชื่อ สถ�นที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่  ประเภทธุรกิจ  จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ชื่อและสถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(บำท)

มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ
(บำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว

(หุ้น)

อัตรำส่วน
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

(%)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

16 อาคาร เค แอนด์ วาย ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2234-9889

โทรสาร 0-2233-6669

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

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0323-32

โทรสาร  0-2236-7057

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

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์  0-2630-0300

โทรสาร  0-2630-0320-2

ธุรกิจ

เหล็กแผ่น

รีดเย็น

4,816,350,000 4.50 1,070,300,000 35.19
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ชื่อ สถ�นที่ตั้ง ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์  

หุ้นสามัญ : บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์  0-2009-9000 
  โทรสาร  0-2009-9991
  TSD Call Center 0-2009-9999  

ผู้สอบบัญชี : นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 2982
  นางสาวสมจนิตนา พลหริัญรัตน์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 5599
  นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 7645
  นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 7764
  นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจติร ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 8125
  บรษิัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวทิ 22 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์  0-2259-5300 
  โทรสาร  0-2260-1553

ผู้รับผิดชอบสูงสุด  : นายวรีะวทิย์ ดุละลัมพะ 
ในสายงานบัญช ี  ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ 
และการเงิน  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
Chief Financial  โทรสาร  0-2236-8892
Officers (CFO)  อเีมล  veerawitt@ssi-steel.com 
(วันที่เริ่มต้น 
1 มิถุนายน 2560)

ผู้ควบคุมดูแล : นายฐนภัทร พงศ์พพิัฒนา  
การท�าบัญช ี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชกีารเงนิและบัญชบีรหิาร
(สมุห์บัญชี)  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
(วันที่เริ่มต้น  โทรสาร  0-2236-8892
14 สิงหาคม 2561)  อเีมล  thanapatrp@ssi-steel.com 

เลขานุการบริษัท  : นายสุรศักดิ์ งามสทิธพิงศา 
  ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าส�านักเลขานุการบรษิัท
  โทรศัพท์  0-2238-3063-82 
  โทรสาร  0-2236-8892
  อเีมล  surasakn@ssi-steel.com 
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 ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
 
 รายชือ่และสดัสว่นการถอืหุน้ ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่26 มนีาคม 2561 ซึง่บรษิทัใชเ้ปน็เอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระ
แล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น ณ	วันที่	26	มีนำคม	2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

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

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

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

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

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

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

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

กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำติ	 ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวำคม	2562

จ�ำนวนหุ้นรวม คิดเป็นร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,800,912,069 97.19

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 312,106,211 2.81

  ข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของช�วต่�งช�ติ
 
 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีบุคคล
ต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.81

ผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่
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 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในอัตราไม่ต่�ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ส�ารอง
ตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่าย
เงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ก�าไรจากการด�าเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญา
ต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิ
เฉพาะกจิการนัน้ ให้น�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ
อนุมตัใิห้จา่ยเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการไดแ้ลว้ใหร้ายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท 
บริษัทไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบการของแตล่ะบรษิทัยอ่ย  และคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
นั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กจิการของลกูหนีต้ามค�าส่ังศาลล้มละลายกลาง เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 
2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

นโยบ�ย
ก�รจ่�ยเงินปันผล

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)034
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมก�รบริษัท

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
•	 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด 
 (ตลาดไท)
•	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด 
•	 กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

1.		 นำยสมชำย	สกุลสุรรัตน ์
	 	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ	
	 	 และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 อำยุ	71	ปี

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 26 กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

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



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)036

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

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

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

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

2.		 นำยทองฉัตร	หงศ์ลดำรมภ์
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ		
	 	 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 	
	 	 อำยุ	81	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 1 มีนาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
 มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทอร์น, ชิคาโก, สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 36/2005)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 
 (FND 24/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2548 - 2555 •	 กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2547 - 2553 •	 กรรมการอิสระ 
     บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2551 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
     (มหาชน)
2546 - 2551 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2551 •	 ประธานกรรมการ 
     บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ�ากดั
2544 - 2546  •	 ผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด 
     (มหาชน)
2539 - 2544 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น 
     จ�ากัด (มหาชน)
2530 - 2534 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
     (มหาชน)
2522 - 2530 •	 ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2519 - 2522 •	 ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ที.แลนด์ จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัลแฮสโคนิ่ง จ�ากัด 
•	 กรรมการ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จ�ากัด
•	 นายกสภามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 11/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 0/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

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

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

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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3.		 นำยศิริพล	ยอดเมืองเจริญ   
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี   
	 	 และประธำนกรรมกำรสรรหำ
	 	 และก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 อำยุ	71	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 30 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2551 - 2560 •	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
     และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2554 - 2559 •	 กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิก.พ.ร.  (ดา้นบรหิารธรุกจิ) 
     และประธาน อ.ก.พ.ร. ลดขั้นตอน
     ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
     ส�านักงาน ก.พ.ร.
2553 - 2559 •	 กรรมการอิสระ 
     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2556 •	 กรรมการ กสท. - ประธาน
     คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
     และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 
     บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ กวท. - ประธานคณะอนุกรรมการ
     พัฒนาทรัพยากรบุคคล
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     แห่งประเทศไทย
2553 - 2556 •	 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร/
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
     ประธานกรรมการ
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2553 - 2554 •	 กรรมการ และประธานกรรมการ
     บริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2553 •	 กรรมการ 
     ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2552 •	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
     และตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงานคณะกรรมการ
     ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับ
     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
     และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    •	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2546 - 2552 •	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
     ในคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า
     ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซื้อขาย
     สินค้าเกษตรล่วงหน้า
2548 - 2551 •	 กรรมการ ธนาคารออมสิน
2544 - 2550 •	 อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-
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การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 10/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 1/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

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

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

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

4.		 นำยเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 อำยุ	68	ปี	 	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 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)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2542 - 2554 •	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
     สายสินเชื่อและสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2552 •	 ประธานกรรมการ
     บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
     จ�ากัด
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
 บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
•	 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

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

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

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

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

5.		 นำยญำณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์ 
	 	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรอิสระ
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 และกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 	 อำยุ	56	ปี	
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 27 กุมภาพันธ์ 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2557 - 2559 •	 ประธานกรรมการ 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
     (บสย.)
    •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด
2554   •	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
     และกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)   
    •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด 
2553 - 2554 •	 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2552 - 2554 •	 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
    •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     และกรรมการบริหาร
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2551   •	 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากัด
2550 - 2554 •	 กรรมการบริหาร และอุปนายก 
     สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2550 - 2551 •	 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี
     สารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548 - 2552 •	 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริหาร 
     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เคมีแมน จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จ�ากัด
•	 เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
•	 กรรมการ และที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 9/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ 1/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

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

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

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ :
1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 •	 	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
   พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
 •	 	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
   หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
 •	 	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผล
   ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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6.		 นำยสมชำย	พิพิธวิจิตรกร 
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 อำยุ	80	ปี	 	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 29 เมษายน 2546

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี- 

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 
2553 - 2557 •	 ประธานกรรมการ  
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2557 •	 กรรมการ 
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2555 •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2542 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2529 - 2541 •	 กรรมการ 
     บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
2527 - 2542 •	 กรรมการ 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
2526 - 2542 •	 กรรมการ 
     บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 7/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง

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

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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7.		 นำยกมล	จันทิมำ 
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 และประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
	 	 อำยุ	81	ปี			
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 28 เมษายน 2541

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 0.0003% (44,429 หุ้น)

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)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2559 - 2561 •	 ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลคุณภาพ
     งานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2551 - 2556 •	 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
     สภาวิชาชีพบัญชี
2546 - 2556 •	 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
     บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จ�ากัด 
     (มหาชน)
2550 - 2555 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
     กระทรวงศึกษาธิการ
2543 - 2545 •	 ประธานกรรมการ 
     องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
     (ปรส.)
2541 - 2543 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
2541   •	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2539 - 2541 •	 ประธานกรรมการ 
     ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2538 - 2542 •	 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2536 - 2541 •	 รองปลัดกระทรวงการคลัง

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-
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การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 11/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

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

8.		 นำยวิน	วิริยประไพกิจ 
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม	
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก	 	
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน	
	 	 หัวหน้ำส�ำนักขับเคลื่อน
	 	 และคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน	
	 	 อำยุ	49	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 30 มิถุนายน 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 
2553 - 2558 •	 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2551 - 2557 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556 •	 ประธานกรรมการ 
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2555 •	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2542 - 2546 •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม :
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 12/13 ครั้ง

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

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

9.		 นำยนำวำ	จันทนสุรคน   
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
	 	 ก�ำกับดูแล
	 	 -	ส�ำนักรัฐกิจสัมพันธ์
	 	 บริหำร
	 	 -	สำยธุรกิจ
	 	 อำยุ	54	ปี	 	   
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 18 มิถุนายน 2558
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
• -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ 
 (TEPCoT รุ่นที่ 12) สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2555 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร
     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2557 - 2558 •	 ประธานกรรมการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 ประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2550 •	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง
     เครือพิกุลทองล่�าซ�า
2534 - 2546 •	 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
 

การเข้าร่วมประชุม :
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 12/13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

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



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 047

10.	นำยกิตติศักดิ์	มำพะเนำว์
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจก่อสร้ำงโครงสร้ำงเหล็ก
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจกำรพัฒนำโครงกำร
	 	 แบบบูรณำกำร
	 	 อำยุ	53	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• 0.0005% (65,467 หุ้น)
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2555 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2556 - 2558 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2553 - 2555 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ
      บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2534 - 2535 •	 Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุม :
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 13/13 ครั้ง

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

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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11.	นำยณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล
	 	 กรรมกำรบริษัท	
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส
	 	 ก�ำกับดูแล
	 	 -	ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม
	 	 -	หัวหน้ำส�ำนักขับเคลื่อนและคู่คิด
	 	 	 	ธุรกิจเหล็กปลำยน�้ำ
	 	 อำยุ	50	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
•	 18 กรกฎาคม 2562
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
•	 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
•	 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2554 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2556 - 2560 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายบัญชีและการเงิน
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2552 - 2554 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายการเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุม :
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ 5/5 ครั้ง

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

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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1.		 นำยวิน	วิริยประไพกิจ 
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
	 	 หัวหน้ำส�ำนักขับเคลื่อนและคู่คิด 
	 	 ธุรกิจเหล็กรีดร้อน
	 	 อำยุ	49	ปี

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี-
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 100/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program 
 (RCP 20/2008)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2553 - 2558 •	 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2551 - 2557 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556 •	 ประธานกรรมการ 
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2539 - 2555 •	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2542 - 2546 •	 กรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท เครือสหวิริยา จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
•	 กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ากัด

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ
คณะผู้บริห�ร



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)050

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

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

2.		 นำยนำวำ	จันทนสุรคน
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 ก�ำกับดูแล
	 	 -	ส�ำนักรัฐกิจสัมพันธ์
	 	 บริหำร
	 	 -		สำยธุรกิจ
	 	 อำยุ	54	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 เมษายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2555 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2557 - 2558 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 ประธานคณะกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2550 •	 ผู้อ�านวยการส่วนบริหารงานกลาง 
     เครือพิกุลทองล่�าซ�า
2534 - 2546 •	 รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 051

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

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

3.		 นำยกิตติศักดิ์	มำพะเนำว ์   
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี	 	
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจก่อสร้ำงโครงสร้ำงเหล็ก	
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจกำรพัฒนำโครงกำร
	 	 แบบบูรณำกำร	
	 	 อำยุ	53	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 พฤษภาคม 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 0.0005% (65,467 หุ้น)

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2555 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2556 - 2558 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2553 - 2555 •	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2534 - 2535 •	 Industrial Engineer บริษัท ฮานาคอยส์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

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



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)052

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

4.		 นำยณรงค์ฤทธิ์	โชตินุชิตตระกูล
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 ก�ำกับดูแล
	 	 -		ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักขับเคลื่อน
	 	 และคู่คิดธุรกิจเหล็กปลำยน�้ำ
	 	 อำยุ	50	ปี	 	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 มกราคม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
•	 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
•	 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2554 - 2561 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2556 - 2560 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายบัญชีและการเงิน
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2558 •	 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2552 - 2554 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     สายการเงินและบัญชี
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

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

5.		 นำยสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย ์   
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจเหล็กปลำยน�้ำ
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจทำงทะเล
	 	 หัวหน้ำศูนย์บริหำรควำมสัมพันธ์พันธมิตร
	 	 ทำงธุรกิจ
	 	 หัวหน้ำส�ำนักพัฒนำธุรกิจทำงทะเล
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจต่อและรีไซเคิลเรือ
	 	 หัวหน้ำส�ำนักธุรกิจนอกชำยฝั่งทะเล
	 	 หัวหน้ำส�ำนักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจทำงทะเล
	 	 อำยุ	57	ปี	 	 	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 มีนาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 0.0003% (34,602 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	 ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program 
 (DAP 60/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
 (DCP 84/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director 
 (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2556 - 2562 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
2558 - 2560 •	 ประธานกรรมการ
     และประธานคณะกรรมการจัดการ
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558 •	 กรรมการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด
2553 - 2557 •	 ประธานกรรมการ 
     บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ�ากัด
2553 - 2555 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
    •	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
2549 - 2555 •	 รองประธานกรรมการ 
     บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2555 •	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2555 •	 กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2548 - 2553 •	 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ�ากัด
2544 - 2553 •	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
2543 - 2548 •	 กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จ�ากัด
2540 - 2543 •	 General Manager - Sales & Marketing 
     บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการจัดการ 
 บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด

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

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

6.		 นำยจิร	โชตินุชิต 
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 ก�ำกับดูแล
	 	 -	ส�ำนักกฎหมำยกลุ่ม
	 	 -	ส�ำนักกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรสื่อสำรกลุ่ม
	 	 -	ส�ำนักพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ยั่งยืนกลุ่ม
	 	 -	ส�ำนักรัฐกิจท้องถิ่นกลุ่ม
	 	 หัวหน้ำหน่วยธุรกิจพลังงำน
	 	 หัวหน้ำส�ำนักจัดหำกลุ่ม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักก�ำกับดูแลกิจกำร
	 	 และปฏิบัติงำนกลุ่ม
	 	 และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
	 	 ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
  วันที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการฯ : 1 กันยายน 2561
	 	 อำยุ	52	ปี	
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 กันยายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขา Comparative and International Law, 
 University of IOWA, U.S.A. 
•	 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2555 - 2561 •	 Managing Director,
     บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ จ�ากัด 
2550 - 2555 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

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

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

7.		 นำยทินกร	ผดุงวงศ์ 
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 หัวหน้ำศูนย์กลำงโซลูชั่นด้ำนเหล็กกล้ำ
	 	 อำยุ	52	ปี			
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 พฤษภาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกลและกระบวนการ)
 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร-ไทยเยอรมัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2556 - 2558 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2555 •	 ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี- 
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี-

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

8.		 นำยมนินทร์	อินทร์พรหม 
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 	 บริหำร
	 	 -	สำยกำรผลิต
	 	 อำยุ	49	ปี	

วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 19 พฤษภาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
•	 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 
2557 - 2558 •	 ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต ด้านปฏิบัติการ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 •	 ผู้จัดการทั่วไป ส�านักจัดซื้อกลุ่ม 
     ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ�ากัด  
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-

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

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จ
 ที่อาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
 ในสาระส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
	 •	 	 -ไม่มี-
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9.		 นำยปีเตอร์	โรวสัน   
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่		
	 	 สังกัด
	 	 -	หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
	 	 อำยุ	56	ปี	 	   
 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2556 - 2558 •	 Finance Director, 
     Sahaviriya Steel Industries UK Limited 
2552 - 2554 •	 Finance Director, 
     V2O Management Company Limited
2547 - 2551 •	 CFO, Focus Energy Company Limited
 
การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
• -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
• -ไม่มี-
 
ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา 
	 •	 	 -ไม่มี-
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
	 •	 	 -ไม่มี-
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
	 •	 	 -ไม่มี- 

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

10.	นำยวีระวิทย์	ดุละลัมพะ
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่		
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
	 	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินกลุ่ม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงกลุ่ม
	 	 รักษำกำรหัวหน้ำด้ำนบัญชี
	 	 หัวหน้ำส�ำนักงำนกลำงวิทยำกำร
	 	 ด้ำนกำรเงินและบัญชีกลุ่ม
	 	 หัวหน้ำส�ำนักคู่คิดธุรกิจ
	 	 ด้ำนกำรเงินและบัญชีกลุ่ม	 	
	 	 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชี
	 	 และกำรเงิน	(CFO)
	 	 และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการฯ : 1 มิถุนายน 2560
	 	 อำยุ	49	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 มิถุนายน 2560
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
• -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2557 - 2560 •	 ผู้จัดการทั่วไป ส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม 
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2557 •	 รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
•	 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) 

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

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

11.	นำยยงยุทธ	มลิทอง
	 	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 หัวหน้ำส�ำนักทรัพยำกรบุคคลกลุ่ม
	 	 และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ
	 	 และก�ำหนดค่ำตอบแทน 
  วันที่ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการฯ : 1 มกราคม 2559
	 	 อำยุ	49	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 1 มกราคม 2559
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
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)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
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กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 กรรมการ และรักษาการในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) 

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

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

12.	นำยสุรศักดิ์	งำมสิทธิพงศำ
	 	 เลขำนุกำรบริษัท	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 21 มกราคม 2537 
	 	 อำยุ	61	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	  21 มกราคม 2537
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-
 

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2531 - 2536 •	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
     บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
2528 - 2536 •	 นักวิจัยอาวุโส 
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี- 

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



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)060

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

13.	นำงสำวปัทมวรรณ	บุญทั่ง
	 	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
  วันที่ด�ารงต�าแหน่ง : 6 มกราคม 2559 
	 	 อำยุ	44	ปี	
  
วันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร :
•	 6 มกราคม 2559
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
•	 -ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
•	 -ไม่มี-
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
•	 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
 Southeastern University (London Campus)
•	 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
2554 - 2558 •	 หวัหนา้สายตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2554 •	 ผู้ช่วยหัวหน้าสายตรวจสอบ
     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
•	 -ไม่มี-
กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
•	 -ไม่มี- 

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

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



ล�ำดับ รำยชื่อคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัท

31	ธันวำคม	2561
(มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

31	ธันวำคม	2562
(มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

จ�ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น	
หรือ	(ลดลง)	
ระหว่ำงปี	2562
(มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ	1	บำท)

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ - - -

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ - - -

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ - - -

4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ - - -

5. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ - - -

6. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร - - -

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

8. นายวิน วิริยประไพกิจ - - -

9. นายนาวา จันทนสุรคน - - -

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

11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล - - -

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

13. นายจิร โชตินุชิต - - -

14. นายทินกร ผดุงวงศ์ - - -

15. นายมนินทร์ อินทร์พรหม - - -

16. นายปีเตอร์ โรวสัน - - -

17. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ - - -

18. นายยงยุทธ มลิทอง - - -

ก�รถือหุ้นในบริษัท
ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 061



 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ควบรวม 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination  
and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการเป็นเลขานุการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท  
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป และท�าหน้าที่ 
ในการพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน 
และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุผล
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  เป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร  เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายนาวา จันทนสุรคน   เป็น กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 4. นายยงยุทธ มลิทอง    เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2562 รวม 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
  1.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2562 เพือ่พจิารณาการปรบัขึน้เงนิเดอืนประจ�าป ี 
2562 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส�าคัญและปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
กรรมการผู้จดัการใหญส่�าหรบัป ี2562 ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้เหน็วา่ ผลการด�าเนินงานของบริษทัในป ี2562 ต่�ากวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้ซึง่เกิดจาก
ความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลก แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ก็ทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ ท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ จนท�าให ้
บริษัทยังสามารถท�าก�าไรได้ แต่ต่�ากว่าเป้าหมาย เน่ืองด้วยสภาพตลาดเหล็กในประเทศยังไม่ฟ้ืนตัวกลับไปในสภาพปกติ ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติให้ขึ้นเงินเดือน ประจ�าปี 2562 ให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในอัตราร้อยละ 7.25 จากเงินเดือน เดือนมีนาคม  
2562 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไป

ร�ยง�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
ปี 2562
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  1.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
   1.2.1 การรับทราบการพ้นต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ประชุมรับทราบการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ 
   1.2.2  พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการบริษัทที่ประชุมได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ โดยพิจารณาจากรายชื่อ
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และรายชื่อจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามที่เลขานุการฯ เสนอ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า เพื่อเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็ง จึงควรเพิ่มผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการ 
จึงมีมติเลือกนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหาร 
แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาต่อไป
  1.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือ
พิเศษของป ี2562 ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประชมุพิจารณาแลว้เหน็วา่ จากปญัหาสงครามทางการคา้ระหวา่งจีนและสหรฐัอเมริกา สง่ผลให ้
เกิดความผันผวนของตลาดเหล็กทั่วโลก ท�าให้ผลประกอบการของบริษัทต่�ากว่าแผนฟื้นฟูกิจการ แต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ทุ่มเทความรู้  
ความสามารถ ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีผลประกอบการได้ดีกว่าคู่แข่งโดยตรง โดยบริษัทมีผลประกอบการปี 2562 นี้ บริษัทมีก�าไรก่อนดอกเบี้ย
และค่าเสื่อม ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 498 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ 
ให้กับกรรมผู้จัดการใหญ่ ในอัตรา 1.8 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการทุ่มเท 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถต่อไปและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมในปี 2563 รวม 1 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาประเด็น ดังนี้
  2.1 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ทางบริษัทยังไม่สามารถ
จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และคดัเลอืกกรรมการทีอ่อกตามวาระได ้จงึจ�าเปน็ตอ้งหยดุด�าเนนิการไว้กอ่น หากมกีารประชมุผูถ้อืหุน้ จะพจิารณา
ตามรอบคณะกรรมการที่ครบวาระปี 2559 ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 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.  นายวิน วิริยประไพกิจ  
   9. นายนาวา จันทนสุรคน
     10. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
   11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
   การสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระแล้ว แต่ยังไม่สามารถพิจารณาคณะกรรมการบริษัทที่ออก 
ตามวาระได้ เนื่องจากบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผน และก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนนั้น ดังนั้น บริษัท 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จึงจ�าเป็นต้องหยุดการพิจารณากรรมการ
ที่ออกตามวาระไว้ก่อน 
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   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยสรุปสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ “ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ 
ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล” และสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นของผู้บริหารชั่วคราว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ท�าแผน 
หรือผู้บริหารแผน (ตามขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ) ตามรายละเอียด ตามมาตราต่างๆ ดังนี้ 
   มาตรา 90/21 วรรคแรก
   “ภายใต้บังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมีค�าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ท�าแผน ให้บรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการตั้งผู้ท�าแผน”
   มาตรา 90/24 วรรคแรก
   “ถ้าศาลมีค�าสั่งตั้งผู้ท�าแผน ให้ศาลแจ้งค�าสั่งนั้นแก่ผู้ท�าแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้บริหารชั่วคราว
โดยไมช่กัชา้ อ�านาจหนา้ทีข่องผูท้�าแผนใหเ้ริม่แตวั่นทีศ่าลมคี�าสัง่ดงักลา่ว และใหอ้�านาจหนา้ทีข่องเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยผ์ูบ้รหิารของลกูหนี ้
หรือผู้บริหารชั่วคราวสิ้นสุดลง”
   มาตรา 90/25 วรรคแรก
   “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมือ่ศาลมคี�าสัง่ตัง้ผูท้�าแผนแลว้ ใหอ้�านาจหนา้ทีใ่นการจดัการกจิการและทรพัยส์นิ 
ของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้ท�าแผน และให้น�าบทบัญญัติ 
มาตรา 90/12 (9) มาใช้บังคับแก่ผู้ท�าแผนโดยอนุโลม”
   มาตรา 90/42 วรรคสุดท้าย
   “มิให้น�ามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228 มาตรา 1238 ถึงมาตรา 1243 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107 มาตรา 116 
มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 146 ถึงมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้”
   มาตรา 90/59 วรรคแรก
   “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมือ่ศาลมคี�าสัง่เหน็ชอบดว้ยแผน ใหศ้าลแจง้ค�าสัง่นัน้แกผู่บ้รหิารแผนและผูท้�าแผน 
โดยไม่ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอ�านาจหน้าที่ของผู้ท�าแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผนได้ทราบค�าสั่งศาล”
  2.2 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการ
   ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   2.2.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  
แต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
      (1) เบี้ยประชุม 
      (1.1) กรรมการบริษัท  25,000  บาทต่อเดือน 
      (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
       กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
      (1.3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาทต่อครั้ง
         กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
      (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
        กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
      (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
         กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง
      (2) เบี้ยประชุมเพิ่มเติม
      กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น  
ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
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   2.2.2 ประธานกรรมการบรษิทัและรองประธานกรรมการบรษิทัไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะทีม่าปฏบิตัหินา้ทีใ่นลักษณะเตม็เวลา ใน
อัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 
   2.2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือ
จากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
   2.2.4 กรรมการทีเ่ปน็พนกังานบรษิทัดว้ยจะไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะของพนกังานบรษิทัเทา่นัน้ จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะ
กรรมการแต่อย่างใด
   2.2.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใด 
ที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่า 
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว
ในวงเงนิเทา่กบัวงเงนิประกันและ/หรอืสทิธปิระโยชนท์ีบ่รษิทัผูร้บัประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัเิหต ุใหค้วามคุม้ครองแกก่รรมการ
บริษัท ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
   2.2.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี 
     (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
     (2) อัตราการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผล 
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10  
และร้อยละ 5 ตามล�าดับ
     (3) ในกรณทีีก่รรมการคนใดด�ารงต�าแหนง่ไมค่รบป ีใหจ้า่ยเงนิบ�าเหนจ็กรรมการตามสดัสว่นของระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหนง่
     คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่อตัราการจา่ยในปจัจบุนัเปน็อตัราทีเ่หมาะสม เนื่องจาก 
บริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 2.2.1 ถึง 2.2.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไป 
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  2.3 การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในเรื่อง ผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ตามที่บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติ 
เปลี่ยนผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จาก หัวหน้าผู้รับผิดชอบสายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็น 
หัวหน้าผู้รับผิดชอบส�านักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

น�ยศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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ค่�ตอบแทน
กรรมก�รและผู้บริห�ร

 1. ค่�ตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน 
 
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น 
  ตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
  (1)  (1.1) กรรมการบริษัท  25,000  บาทต่อเดือน 
   (1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750  บาทต่อครั้ง
    กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาทต่อครั้ง
   (1.3) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  12,500  บาทต่อครั้ง
      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 10,000  บาทต่อครั้ง
   (1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,500  บาทต่อครั้ง
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000  บาทต่อครั้ง
   (1.5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,500  บาทต่อครั้ง
      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000  บาทต่อครั้ง
  (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับ 
   ค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น 
 1.2 ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา  
  300,000 บาทตอ่เดอืน และ 200,000 บาทตอ่เดอืน ตามล�าดบั โดยไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั และเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
  ชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด 
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 1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้ค�าแนะน�าในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจาก 
  การตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน
 1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วยจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
  แต่อย่างใด
 1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัท 
  ผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพ 
  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับ 
  ประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ  
  ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบ�าเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจ�าปี
  (1) การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก ่
   ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
  (2) อตัราการจา่ยบ�าเหนจ็กรรมการนัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนมุตัใิหจ้า่ยในอตัรารอ้ยละ 0.25 ถงึ 0.50 ของเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  
   และให้ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10  
   และร้อยละ 5 ตามล�าดับ
  (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง

 ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัต ิ
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2563 ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็วา่ อตัราการจา่ยในปจัจบุนั
เป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในช่วงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6  
ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 ส�าหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค�าสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นส�าหรับปี 2561 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้น 
การจ่ายบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีได้รับจากบริษัท รวมท้ังค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับจากบริษัทย่อย  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังข้ึนท่ีจ่ายในปี 2562 

รำยชื่อกรรมกำร ค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกบริษัท	(บำท) ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
ที่ได้รับจำก
บริษัทย่อย
(บำท)

รวม
(บำท)

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

 1.  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์1) 2) - - - - - 510,000* 510,000

 2.  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์3) 4) 300,000 - - - 42,500 150,000* 492,500

 3.  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ5) 6) 300,000 - 50,000 20,000 - - 370,000

 4.  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์7) 300,000 75,000 - - 47,500 - 422,500

 5.  นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 300,000 75,000 - 40,000 - - 415,000

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

 7.  นายกมล จันทิมา8) 300,000 - - 50,000 - 2,190,000* 2,540,000

 8.  นายวิน วิริยประไพกิจ9) - - - - - - -

 9.  นายนาวา จันทนสุรคน10) - - - - - - -

 10.  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์11) - - - - - - -

 11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล12) - - - - - - -

 12. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์13) 175,000 - - 20,000 - - 195,000

รวม 1,975,000 150,000 80,000 130,000 130,000 2,850,000* 5,315,000

หมายเหตุ : 
1) ประธานกรรมการบรษิัทได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏบิัตหิน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบรษิัทเพิ่มเตมิอกี
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง
4) นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ต่อไปตามเดมิ
5) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
6) นายศริพิล ยอดเมอืงเจรญิ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ด ีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
7) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มนีาคม 2562 
8) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ดี
9) นายวนิ วริยิประไพกจิ กรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าหน่วยธุรกจิโรงถลุงเหล็ก หัวหน้าหน่วยธุรกจิเหล็กรดีร้อน และหัวหน้า 
 ส�านักขับเคลื่อนและคู่คดิธุรกจิเหล็กรดีร้อน ปฏบิัตหิน้าที่ในฐานะพนักงานบรษิัท จงึไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท
10) นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ก�ากับดูแล ส�านักรัฐกิจสัมพันธ์ บริหาร สายธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท  
 จงึไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท
11) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม หัวหน้าส�านักก่อสร้าง 
 โครงสร้างเหล็ก และหัวหน้าส�านักธุรกจิการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ ปฏบิัตหิน้าที่ในฐานะพนักงานบรษิัท จงึไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท
12) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ก�ากับดูแล ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม และหัวหน้าส�านักขับเคลื่อนและคู่คิด 
 ธุรกจิเหล็กปลายน�้า ปฏบิัตหิน้าที่ในฐานะพนักงานบรษิัท จงึไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท
13) นายพชิัย เอื้อศริทิรัพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัท ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
* ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทที่ได้รับจากบรษิัทย่อยนี้ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอสิระของบรษิัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยที่จ่ายในปี 2562 ไว้เรยีบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในลักษณะเต็มเวลาท่ีจ่ายในปี 2562 

รำยชื่อกรรมกำร ค่ำตอบแทนในฐำนะที่มำปฏิบัติหน้ำที่
ในลักษณะเต็มเวลำ	(บำท)

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 3,600,000

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่ีจ่ายในปี 2562

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัท
ในบริษัทย่อย

ต�ำแหน่งในบริษัทย่อย ค่ำตอบแทนปี	2561
(บำท)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ กรรมการบริษัท 150,000

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท 150,000

บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท 360,000

 1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน เงินชดเชย 
  เนื่องจากการเกษียณอายุการท�างาน ค่าชดเชยรถประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ส่วนที่เกินราชการก�าหนด (ต่างประเทศ) รวม 11 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�านวนทั้งสิ้นปีละ 84,486,510.59 บาท

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ 

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย รวม 11 คน และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จ�านวนทั้งสิ้นปีละ 4,991,182.14 บาท
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ผังองค์กร
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หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
• บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หน่วยธุรกิจเหล็กปล�ยนำ้�
• บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
• บจก. เหล็กแผ่นเคลือบไทย

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม

คณะกรรมก�รจัดก�ร

สำ�นักตรวจสอบภ�ยในกลุ่ม

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ส�ยทรัพย�กรบุคคลและธุรก�รส�ยก�รเงินและบัญชี ส�ยธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนการขาย
และจัดจ�าหน่าย

ฝ่ายปฏิบัติงานขาย

กลุม่งานธรุกจิการค้าในประเทศ 1
• ฝ่ายขาย 1 • ฝ่ายขาย 2
• ฝ่ายขาย 3 • ฝ่ายขาย 4
• ฝ่ายขาย 5 • ฝ่ายขาย 6

กลุม่งานธรุกจิการค้าในประเทศ 2
• ฝ่ายขาย 7 • ฝ่ายขาย 8

ฝ่ายจัดซื้อเหล็กแท่งแบน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบริการปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์และเทคนิค

ด้ำนกำรเงิน

ฝ่ายการเงิน

ด้ำนบัญชี

ฝ่ายบัญชีการเงิน
และบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีต้นทุน

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนปฏิบัติกำรทรัพยำกร
บุคคล

ส�านักคู่คิดธุรกิจ 
ด้านทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์การพัฒนา
องค์กร

ฝ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ฝ่ายฝึกอบรมและธุรการ

คณะกรรมกำรบริษัท

ด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
ในประเทศ

ด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
และจัดหำวัตถุดิบ

ด้ำนนวัตกรรม
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• ส�านักเทคโนโลยีกลุ่ม • ส�านักจัดหากลุ่ม      
• ส�านักการเงินและบัญชีกลุ่ม • ส�านักกฎหมายกลุ่ม
• ส�านักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม • ส�านักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม
• ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม • ส�านักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 
• ส�านักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม  • ส�านักก�ากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม 
• ส�านักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนกลุ่ม  • ส�านักประสานงานราชการท้องถิ่นกลุ่ม    

ส�านักประธานกรรมการ
• ส�านักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน

หน่วยธุรกิจวิศวกรรม
• บจก. เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง

หน่วยธุรกิจท�งทะเล
• บจก. ท่าเรือประจวบ

หน่วยธุรกิจพลังง�น

ส�ยธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาด

ฝ่ายบริการปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์และเทคนิค

ส่วนงานคลังวัสดุ

ส่วนงานควบคุมงบประมาณ

ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

ส�านักควบคุม
กระบวนการผลิตอัตโนมัติ

ส�ยก�รผลิต

ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนซ่อมบ�ำรุง ด้ำนวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์

และประกันคุณภำพ

ฝ่ายผลิต HSM

ฝ่ายผลิต HFL & PO

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายจัดการคลังสินค้า
และวัตถุดิบ

ส�านักควบคุมระบบปฏิบัติการ

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า 

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงเครื่องกล

ฝ่ายบริการสาธารณูปโภค
และของไหล

ส่วนงานวางแผนซ่อมบ�ารุง

ส่วนงานควบคุมอะไหล่

ส่วนงานระบบซ่อมบ�ารุง

ส�านักวิจัยพัฒนา
และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

ส่วนงานจัดการระบบคุณภาพ

ด้ำนนวัตกรรม



 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 ท่าน มีนายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท  
เป็นประธานฯ มีนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการอิสระ  
เป็นกรรมการฯ (นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก)

 คณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility – CSR) 
และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน 
ของฝ่ายจดัการ เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนการเสนอความเหน็เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิ จรยิธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้งานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 
 
 ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยด�าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
รวมทั้งได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการด�าเนินงานดังกล่าว สรุปที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาทบทวนการก�าหนดขนาดรายการของธุรกรรมทางการค้าหรือทางธุรกิจระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้  
เจ้าหนี้ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ถือว่ามีนัยส�าคัญ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
ส�าหรับปี 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ประกาศให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 2. พิจารณาประเมินผลตนเองของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2562 ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะและรายบุคคล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสรุปรายงานผลการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  
ประกอบด้วยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
ประจ�าปี 2562 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
ปี 2562
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น�ยกมล จันทิม�
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ดี

 3. พิจารณาแก้ไขข้อก�าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับที่ 4) และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 4. พจิารณาแกไ้ขแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัว่าดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ (ฉบบัที ่2) และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พิจารณา
 5. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งมีหน่วยงานของบริษัท คือ ส�านักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม และส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบและผู้ด�าเนินการ โดยได้รายงานผลการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ส�าหรับปี 2562 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 6. รบัทราบรายงานต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัใินการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ ดังนี้
  6.1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบรษัิท ในสว่นของผูบ้รหิารบรษิทั ไดแ้ก่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ผูจ้ดัการทัว่ไป รวมถงึผูจ้ดัการฝา่ยของสายการเงนิและบญัช ีตลอดจน 
ผู้จัดการส่วนของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสังกัดส�านักการเงินกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  6.2 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และผู้จัดการทั่วไป
 7. อื่นๆ
  7.1 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  7.2 สอบทานขอ้มลูทีเ่ปดิเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ส�าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในรายงานประจ�าปี 2562 (แบบ 56-2)  
ในหัวข้อเรื่อง “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วย
  7.3 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันยกระดับการก�ากับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมๆ กับการดูแลสร้างสรรค์สังคม รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการก�ากับดูแลการถือปฏิบัติตาม 
นโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 3 คน มีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กจิการทีด่มีไิดเ้ปน็กรรมการอสิระ แตม่กีรรมการก�ากบัดแูลกจิการที่ด ี
อีกจ�านวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะน�าไปสู่
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ได้มีเจตนารมณ์
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและประสาน 
การท�างานของกลไกทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท 
ฝา่ยจดัการของบรษิทั ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกของบรษิทัทีเ่ปน็อสิระ 
และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท  
(Fiduciary Duty) ซึง่มคีวามคาดหวังทีจ่ะใหค้ณะกรรมการได้ท�าหนา้ที่
ก�ากับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
อนัจะสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กดิขึน้แกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ทัง้นี ้บรษิทั
ได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบาย 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาตัง้แตป่ ี2545 เพือ่ใชเ้ปน็หลกัในการบรหิาร 
จัดการให้สัมฤทธิผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 2550  
ให้มีความเหมาะสมยิ่ งขึ้น  เพื่อ เป็นการยกระดับมาตรฐาน 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อปี 2556 ศูนย์พัฒนา 
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้ประกาศหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี 
ทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
และแนวปฏบัิตทิีด่ใีนระดบัสากล อันจะชว่ยยกระดบัหุน้ไทยสูก่ารเปน็  
ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้างอิงหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่เป็นสากลของ The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD Principles of Corporate Governance)  
ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ 

ก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี 
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 เพือ่ใหบ้รษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) สามารถบรรลุ
ถึงเจตจ�านงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบาย
ในการก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด 
(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 
จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550  
เรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และ 
ให้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ไว้ ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ 
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมี 
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษา
สทิธแิละปกปอ้งประโยชนใ์นทกุประการของ
ผูถ้อืหุน้ โดยสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธติามบทบัญญัตขิองกฎหมาย 
รวมทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูล 
จากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น 
และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
 3. คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากบัดแูลและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัด
ปญัหาเรือ่งการใชข้้อมลูภายในในการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ
 4.  คณะกรรมการบริษัทจะค�านึงถึง
สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ของบรษิทั
และก�ากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
 5.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง  
เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้ค�านึงถึงปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
 6.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง  
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ซ่ึงบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระท�าการใดๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ 
ทางอ้อม  

 7.  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ 
กับความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทที่พึงขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัท 
หรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร  
พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะก�ากับดูแลและ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล  
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี   
  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 8. คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากบัดแูลเพือ่ใหผู้ล้งทนุมคีวามมัน่ใจ 
ได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 9.  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 10. คณะกรรมการบริษั ทจัด ให้มี  
คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ โดยให้มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมท้ังศึกษาและกลั่นกรอง
งานกอ่นน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ 
ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท้ังนี ้อาจพจิารณาเพิม่คณะกรรมการ
ย่อยชุดอื่นๆ อีก ตามความจ�าเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของ
กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและโปร่งใส
 11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ด�ารง
ในต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ออกจากประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารกลุม่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญข่องบรษิทั โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะก�าหนดอ�านาจหนา้ทีข่องแตล่ะต�าแหนง่ใหช้ดัเจน นอกจากนี ้ 
ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออ�านาจด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท 
และขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อ�านาจที่แจ้งชัด
 12. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งต้อง 
มีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม่�าเสมอ รวมท้ังก�ากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย
 13. คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส�าคญักบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ในการก�ากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัท ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

ข้อ 1 - 3 อยู่ในหมวด
•		 สิทธิของผู้ถือหุ้น
•		 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
  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. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่น 
ในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
แ ล ะ จ ะ ก� า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี  
การปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการบริษัท และจริยธรรมของ
พนักงาน รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้ทราบ
 15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม่�าเสมอ 
เป็นประจ�าทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม 
ความจ�าเป็นได้ โดยมีก�าหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�าหนดวาระ 
การประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ 
ในวาระการประชุม และมีการน�าส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ลว่งหนา้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาข้อมลู
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
 16. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�า 
ตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 
อย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองคร้ัง ท้ังน้ี คณะกรรมการย่อย 
แต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นได้   
โดยมีก�าหนดการประชุมล่วงหน้า มีการก�าหนดวาระการประชุม
ที่ ชัดเจน และมีการน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 
เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม 
 17. คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ  
โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับ
ค่าตอบแทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจา่ยคา่ตอบแทนเปน็ไปอยา่งเหมาะสม มคีวามโปรง่ใส  
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 18. นโยบายนี้ให้มีการทบทวนเป็นประจ�าสม่�าเสมอ การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
 19. นโยบายนีจ้ะไดม้ปีระกาศหรอืแนวปฏบิตั ิก�าหนดรายละเอยีด/
หลกัเกณฑ์/วิธีปฏิบตัิ เพือ่ความเหมาะสมตามควรแกก่รณีตอ่ไป ทัง้นี ้
บรรดาประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกตามนโยบายนี้ใช้บังคับแทน  
  

  ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการประเมินผลในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กบัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี ทัง้โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies - CGR) ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด รวมถึงโครงการ
ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (Annual General  
Meeting - AGM) ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด เนื่องจากบริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีค�าส่ังให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้
บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล ซึ่งท�าให้บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี  
นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

 ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญ 
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นผู้พิจารณาด�าเนินการต่อไป
 การถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
ในปี 2562 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ 
The Organisation for Economic Co-operation and Development  
(OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย  
5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
2.	 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวกับ 
ผู้ถือหุ้นนั้น จากการที่บริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล 
ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2559 ศาลมีค�าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัทเป็นผู้ท�า 
แผนฟืน้ฟกูจิการ โดยบรษิทัอยูร่ะหว่างกระบวนการฟืน้ฟกูจิการภายใต ้
พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของ 
ผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) 

ข้อ 9 - 17 อยู่ในหมวด
•		 ความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ
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 แตอ่ยา่งไรกต็าม เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลาง
ได้มีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ
ได้ก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้ได้ถึงผลส�าเร็จของแผน
ตามที่ก�าหนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียม
กนัและทนัการณ ์ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั และของตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่บรษิทัไดม้กีารรายงานความคบืหนา้ของการฟืน้ฟู
กิจการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส 
นอกเหนือจากการน�าส่งงบการเงินและค�าอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการแล้ว  

3.		บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	

 บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทั และจรยิธรรมธรุกจิ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนมุตัไิว ้ 
ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นหลักการ 
ความเชื่อ และแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและ
ปฏบิตัจิรงิ จนเปน็เอกลกัษณท้ั์งในฐานะของบรษิทั และคณุคา่ทีบ่รษิทั 
มอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน 
ขับเคลื่อนการด�ารงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

 ปรัชญำในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อน�าไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนน้ัน มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย
  1.  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
 2.  ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
 3.  เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร
 4.  ตั้งมั่นในจริยธรรม
 5.  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 จริยธรรมธุรกิจ	(Business	Ethics)	ของบริษัท	
 บริษัทจะด� า เนินธุ รกิ จบนพื้ นฐานของความรับผิดชอบ  
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน  
โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย 
ความเป็นธรรม ดังนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้น
  บรษิทัตระหนกัวา่ผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการ และบรษิทัมหีนา้ที่
สรา้งมลูคา่เพิม่แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก�าหนดแนวทางใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

  2)  น�าเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงนิ  
และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
  3)  แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 
ในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
  4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการใดๆ 
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 2.  ลูกค้า 
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและความพึงพอใจของลูกค้า  
ทีม่ผีลตอ่ความส�าเรจ็ของธรุกจิของบรษิทั จงึมคีวามตัง้ใจอยา่งแนว่แน ่
ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจ 
ของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ 
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
  2) ตดิตอ่สือ่สารกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ใหข้อ้มลูขา่วสาร
ทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ และทนัตอ่เหตกุารณแ์กล่กูคา้ เพือ่ใหท้ราบเกี่ยวกบั 
สินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้
ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
และบริการนั้นๆ
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  3)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  4) จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และ 
ลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ 
โดยมิชอบ
  6)  ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของ 
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

 3.  คู่ค้า 
  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย  
บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา  
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 
ในการค้ากับคู่ค้า
  2)  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
  3) ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ตามสญัญาอยา่งเครง่ครดั กรณี
ทีไ่มส่ามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คูค่า้ทราบลว่งหนา้ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 4.  คู่แข่งทางการค้า 
  บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็น
ธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
  2)  ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย

 5.  พนักงาน 
  บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อ 
ความส�าเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้าน 
ผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลัก 
สิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะ 
ความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือ
ภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน  
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  2)  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  3)  ดู แ ล รั ก ษ า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท� า ง า น ใ ห้ มี  
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  4) แต่งตั้ ง  โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน  
ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น
  5) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง
  6) หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ ทีไ่มเ่ปน็ธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระท�าใดๆ  
ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 6. องค์กรที่ก�ากับดูแล 
  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม 
กฏหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับดูแล 
อย่างเต็มที่ 

 7. สังคมและชุมชน 
  บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน โดยค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจมตีอ่ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ในทางปฏบิตั ิ บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัและเอาใจใสต่อ่ความเปน็อยู ่
เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในทุกกลุม่ ไมว่่าจะเป็นพนกังาน 
ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน และค�านึง
ถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(ISO 14001:2004) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
จากภัยอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ 
การด�าเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องนี้  ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
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 3.1  ก�รดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
   บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กร 
ที่ก�ากับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 
(Business Ethics) ของบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีลไกการด�าเนนิงาน
ทีจ่ะสง่เสริมให้เกิดกิจกรรมและเพือ่สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษทั
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า  
การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบ 
ข้อสงสัยทางเว็บไซต์  การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ถึงคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการสนับสนุนสนิคา้และบรกิาร
ชุมชน การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่สนใจทราบ  
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือ 
คณะท�างาน หรือคณะอนุท�างานต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่าง
การดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2562  
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

   3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น 
    • ส�านักเลขานุการบริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ  
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ  
มอบหมาย  
   3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า 
    • บริษัทค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่รวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้น�า
ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ 
ด้วยกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แกลู่กคา้โดยการน�ามาตรฐานตา่งๆ อาทิ ISO 9001/ 
ISO/TS 16949/ ISO 14001/ TIS/OHSAS 18001 มาปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มผ่าน 
ชอ่งทางทีห่ลากหลาย เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการและความคาดหวัง 
ของลูกค้า ได้แก่ การพบปะลูกค้าโดยทีมผู้บริหาร การเยี่ยมเยียน
ลกูคา้ของทมีงานขาย การจดัประชมุกบัลกูคา้รายส�าคญัเปน็รายเดอืน  
การจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัใหก้บัลกูคา้ อกีทัง้ 
ยังให้ค�าปรึกษาแนะน�า และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
    • บรษิทัมกีระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน ในกรณ ี
ที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องทางรับ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้าใน
ระบบและต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 2 วัน โดยจะแจ้ง
กลับลูกค้าทันทีเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ายังคงพึงพอใจ

ต่อกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
มีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า 
อันให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อการด�าเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/
บริการ ระบบงาน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีเกินกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง
    • คณะท�างานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ด�าเนินกิจกรรม 
ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของ
บริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
กบัลกูคา้มาตลอด โดยในป ี2562 บรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ใหมท่ีช่ว่ยเพิม่คณุคา่ใหก้บัผลติภณัฑข์องลูกคา้ อาท ิผลติภณัฑเ์หลก็
ชัน้คณุภาพทัว่ไปทีม่คีวามแขง็แรงพเิศษ ซึง่ชว่ยใหล้กูคา้ไดส้รรค์สรา้ง 
และขยายตลาดผลติภัณฑ์ทีโ่ครงสรา้งส�าหรบังานก่อสรา้งและพาหนะ
บรรทุกสินค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะ
เจาะจงของลูกค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับการผลิต 
ของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละราย ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ 
เช่น การควบคุมความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม 
Productivity ลดอัตราการสูญเสียที่ไม่จ�าเป็นของลูกค้า เพื่อสนับสนุน
ให้ลูกค้าสามารถจ�าหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2562 
บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึง 
ร้อยละ 46 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด

   3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    • บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้า อันเป็นกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญที่ช่วยเหลือในการด�าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน  
โดยบริษทัจะปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนั 
ที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ และ 
ความร่วมมืออันดี รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหาซึง่เปน็กระบวนการ 
ส�าคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้า และบริการ มีการก�าหนด 
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    • คณะอนุท�างานได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสรรหา 
ผู้ ผลิตที่ มี ศั กยภาพ ท้ังด้ านคุณภาพและปริมาณเพื่ อสร้ า ง 
ความสม่�าเสมอในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด มีการกระชับความสัมพันธ์กับผู้ผลิตอย่าง 
ต่อเนื่อง อาทิ มีการไปเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตและผู้ขาย มีการเชิญ 
ผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเจรจาต่อรอง ปรึกษาหารือ  
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกันกับบริษัท นอกจากนี้ 
มีการทบทวนข้อตกลงทางเทคนิคและคุณภาพ (Technical Protocol  
and Speci f icat ion) ในการพัฒนาชั้นคุณภาพของวัตถุดิบ 
ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้ง
ร่วมกันกับผู้ผลิตหาข้อสรุป แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่อง
คุณภาพวัตถุดิบและปัญหาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
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    • ส�านักจัดหากลุ่มได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
	 	 	 	 	 •	 เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกับขา่วการจดัซือ้จดัจา้ง 
ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com  
เพือ่ใหคู้ค่า้ทราบ และใหผู้ท้ีส่นใจจะขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารกบับรษิทั 
สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง หรือผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษัิท และใหส้ามารถเสนอราคางานจดัซือ้จดัจ้างไดด้ว้ย 
เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท  
	 	 	 	 	 •	 เสาะหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ	 
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มี
ศักยภาพ ที่สามารถผลิตหรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม
ที่บริษัทต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสม และสามารถส่งมอบได้ตาม 
ก�าหนดเวลา โดยสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงในปี 2562  
มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 206 ราย
	 	 	 	 	 •	 จัดให้มีการประชุมและสัมมนาร่วมกับ 
ผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารปีละครัง้ โดยในปี 2562 ไดจ้ดัขึน้ในเดอืนมนีาคม 
เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท  
และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มสหวิริยา รวมทั้งนโยบายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ขายทุกราย
ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และนโยบาย
การไม่รับของขวัญและของก�านัลของบริษัทด้วย

	 	 	 	 	 •	 ในปี	 2562	 บริษัทได้ดำาเนินการจัดซื้อ
จัดหาจากผู้ขายท่ัวไปมูลค่าประมาณ 3,340 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
สินค้าในกลุ่มพลังงาน 846 ล้านบาท ลูกรีด 985 ล้านบาท อะไหล่ 
476 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 167 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและ 
รายจ่ายลงทุน 258 ล้านบาท งานบริการ 589 ล้านบาท และอื่นๆ  
19 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวม
ประมาณ 295 ล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อ
จัดหาจากผู้ขายทั่วไป 3,600 ล้านบาท และจากชุมชน 300 ล้านบาท
	 	 	 	 	 •	 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบ
การบริหารงานของผู้ขายท่ัวไปในปี 2562 จ�านวน 18 ราย และ
ชุมชนบางสะพาน จ�านวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต
และคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้ง 
ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และก�าหนด
ส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท
	 	 	 	 	 •	 ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้า 
ที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจ�าหน่าย งานบริการ 
ที่จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 
ที่ผลิตได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 
    • บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของ
บริษัททุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลงและพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบัน
การเงินทุกราย ตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�าระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์
ค้�าประกัน โดยมีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือ 
ข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้อาจเกิดความเสียหาย และหากมีกรณี 
ที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ทางบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบทันที เพื่อหารือในการก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
    3.1.4  ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า 
    • บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทาง 
การค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
และไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  
    • กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้ 
รวมตวักันจดัตัง้สมาคมเหล็กแผน่รดีรอ้นไทย มกีารประชุมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นโดยมีวาระที่ชัดเจน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ 
สง่เสริมการประกอบวิสาหกิจ รว่มมือกบัรฐับาลในการสง่เสริมการคา้
อุตสาหกรรม ตลอดจนการประสานงานร่วมมือพัฒนาการผลิต เพื่อ
ให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
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   3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน 
    • สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุ่ งมั่น 
ด�าเนินการตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทก�าหนดไว้ ซึ่ง 
ประกอบด้วยปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่าของบุคลากรว่า พนักงาน 
ที่ดีมีคุณภาพ จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จขององค์กร ดังนั้น บริษัท 
จึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดยก�าหนดค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการ
และประโยชนต์อบแทนในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
การประกนัสขุภาพ การประกันชวีติและอุบัตเิหต ุการฝกึอบรมสมัมนา
ของพนักงาน ทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ของพนักงาน การเข้าร่วมโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมท้ังสวัสดิการ 
รถรับ-ส่ง สถานที่ออกก�าลังกาย และโรงอาหารส�าหรับพนักงาน 
ที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เป็นต้น  
    • บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลพนักงาน 
ให้มีสวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงานและ
ของครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับ
รางวลัเกยีรตยิศสงูสดุสถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์
และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2548 - 2562) 
    • โดยบริษัทได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
และงานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงาน 
บุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และมี 
การปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรื่องให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศ 
นโยบายและระเบยีบดา้นการบรหิารงานบคุคลของบรษิทัในเรือ่งตา่งๆ  
ให้พนักงานทราบเป็นการท่ัวไปที่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 
และเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอนการปฐมนิเทศ 
ให้พนักงานใหม่ทราบด้วย ดังนี้
	 	 	 	 	 •	 เรือ่ง	การบรหิารคา่ตอบเทน	ตัง้แตป่	ี2545	 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปอย่างยุติธรรมเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปีของพนักงาน การประเมินผลการด�าเนินงาน
ของพนักงานตามแผนงานที่ก�าหนด (Goal Program Achievement)  
ผลงานทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ใหแ้กบ่รษิทั ผลประกอบการในการด�าเนนิงาน
ของบริษัทในแต่ละปี เป็นต้น

	 	 	 	 	 •	 เรื่อง	 สวัสดิการต่างๆ	 ของบริษัท	 อาทิ	 
1) เรื่องเงินพิเศษส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�าโรงงาน
บางสะพาน ต้ังแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้องปฏิบัติ
งานเป็นการประจ�าโรงงานบางสะพาน 2) เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  
และค่ายานพาหนะ (ภายในประเทศและต่างประเทศ) ตั้งแต่ปี 2540  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  
ฝึกอบรม/สัมมนานอกสถานที่ 3) เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 
ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อช่วยเหลือเรื่องบ้านพักอาศัยส�าหรับพนักงานและ
ครอบครัว 4) เรื่องรางวัลอายุการท�างาน ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานที่มีความวิริยอุตสาหะ
ในการปฏบิตังิานกบับรษิทัมาเปน็ระยะเวลานาน 5) เรือ่งเงนิชว่ยเหลอื
ค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
ของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจ�าโรงงานบางสะพาน 6) เรื่องเงิน 
สงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นการบ�ารุงขวัญและ 
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนใหักับพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว 
ของพนักงาน โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว
ของพนกังานทีถ่งึแกก่รรม 7) เรือ่งการเยีย่มไขพ้นกังาน ตัง้แตป่ ี2545 
เพื่อแสดงความห่วงใย สร้างขวัญก�าลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่
พนักงานตามความเหมาะสม 8) เรื่องชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแต ่
ปี 2547 เพื่อก�าหนดชุดเครื่องแบบพนักงานให้พนักงานส�าหรับ 
สวมใส่มาปฏิบัติงานกับบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัในการท�างาน 9) เรือ่งรถรบั-สง่พนกังาน ตัง้แตป่ ี2548 
เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่พนักงานในการเดินทางไปฏิบัติงาน 
ที่โรงงาน 10) เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกันกลุ่ม ตั้งแต่ 
ป ี2551 เพือ่ส่งเสรมิใหพ้นกังานมสุีขภาพและพลานามยัทีแ่ข็งแรง และ
ให้มีความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล และ 11) เรื่องการลา 
กรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานชีวิต ต้ังแต่ปี 2558 เพื่อให้
พนักงานได้หยุดงานไปร่วมแสดงความเคารพและประกอบพิธีทาง
ศาสนา เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการด�าเนินการให้สวัสดิการในเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน โดยมีความมุ่งหมายให้พนักงาน
ในบริษัทสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุก
ทั้งกายและใจมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการท�างาน  
มคีวามเจรญิกา้วหนา้ มคีวามมัน่คงในการด�าเนนิชวีติไมเ่ฉพาะแตต่วั
พนักงานเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย 
	 	 	 	 	 •	 เรื่อง	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ตั้งแต่ปี	2542	
เพือ่เปน็การเสรมิสรา้งหลักประกนัทางการเงนิในอนาคตทีม่ัน่คงใหแ้ก่
พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็นทุนทรัพย ์
ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ และเป็น 
หลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย  
	 	 	 	 	 •	 เรื่อง	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 ตั้งแต่ปี	 2546	 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ 
และสามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อน�าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ�าเป็น  

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 081



	 	 	 	 	 •	 เรื่อง	 การพัฒนาบุคลากร	ตั้งแต่ปี	 2545	
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น 
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน  
ฯลฯ ซึง่จะท�าใหพ้นกังานสามารถเพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ เพิม่ทกัษะ 
ใหก้บัพนกังาน สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ส�าหรบั
ในปี 2562 บริษัทมีจ�านวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยจ�านวน 33.52 ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี ซึ่งได้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารทราบ
เป็นประจ�าทุกเดือน 
    • นอกจากนี้  บริษัทยั งค� านึ งถึ งการสร้ าง 
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงาน
ของบริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่  
การจดักจิกรรมเพิม่เสรมิสรา้งวถิเีอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสรา้งบคุคล
ต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในการสร้าง
คา่นิยมทีด่ีตอ่ไป รวมทัง้มุง่เนน้การสรา้งสายใยภายในองคก์ร ภายใต้ 
โครงการชื่อ “Care Organization” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ  
อีกหลายโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงาน 
ในแต่ละระดับ อาทิ 1) โครงการย่อยผู้บริหารพบพนักงาน ได้แก่ 
กิจกรรมการชี้แจงนโยบายแต่ละสายงาน กิจกรรมผู้บริหารพบปะ
พนักงาน โดยเฉพาะในโรงงาน 2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบ
พนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการสอนงาน โดยมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษา
กับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3) โครงการย่อยพบปะกัน
ระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมพี่เลี้ยง เพื่อการดูแลพนักงานใหม่  
และยงัมุง่เนน้ให้เกดิการสรา้งสมดลุของชวีติการท�างานและครอบครวั 
โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม
ระหว่างครอบครัวพนักงาน พนักงาน และบริษัทด้วย
    • บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย
ที่ส�าคัญในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยได้ท�าการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างทั่วถึงและสม่�าเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน หนังสือพิมพ์
ภายใน เสียงตามสายโทรทศันภ์ายใน สง่ขอ้ความผา่นโทรศพัทม์ือถือ  
รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ เฟซบุ๊กภายในองค์กร อีกทั้งการฝึก
อบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
และบริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการทีใ่หส้ทิธกิารบรหิารจดัการแก่พนกังานเฉพาะเรือ่ง เชน่ 
คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งการด�าเนินการในหลายๆ 
ด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน
วา่เปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ยิง่ของบรษิทั ซึง่โครงการและกจิกรรมตา่งๆ 
ทีบ่รษิทัไดจ้ดัขึน้นัน้ ค�านงึถงึการพฒันาพนกังานใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั
กับบริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป 

   3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่ก�ากับดูแล 
    • บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ  
โดยการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และมาตรฐาน
ของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านแรงงาน  
การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การละเมิด
สิทธิมนุษยชน พร้อมท้ังให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่ก�ากับดูแลบริษัท
อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริม 
ใหบ้รษิทัเปน็องคก์รทีด่�าเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและมจีรยิธรรม 
อันเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้กระบวนการและขั้นตอน 
การท�างานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย
ถูกด�าเนินการลงโทษจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแลด้วยสาเหตุที่ไม่ได้
ประกาศขอ้มลูจากเหตกุารณส์�าคญัภายในระยะเวลาทีท่างการก�าหนด 
หรือด้วยสาเหตุอื่นแต่อย่างใด
    • นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีน่�ามาใชใ้นบรษิทัไดต้อ้งเปน็โปรแกรมที่บรษิทั
อนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรม
จากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็นโปรแกรมที่ได้ผ่าน
การทดสอบแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น โดยมีส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป็นผู้รายงานในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วย 
   3.1.7  ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน 
    • บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
มีปรัชญาและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของ 
บุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการท�างาน 
ทีป่ลอดภยัถกูสขุอนามยั รวมทัง้ถอืมัน่ในความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิง่แวดลอ้มเปน็สิง่ส�าคญัตอ่การด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัจงึมเีจตจ�านง
และสนับสนุนให้มีการด�าเนินการระบบฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ที่ก�าหนด
    • ส�านักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม
ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
    • ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ไดด้�าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและชมุชน รวมทัง้ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
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	 	 	 	 	 •	 บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฉบับปี 2562 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการท�างาน การป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยได้จัดท�า 
แผนงานโครงการต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรม
ด้านความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การเฝ้าระวัง 
ตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท�างานของพนกังานและสภาพแวดล้อม
ในเขตชุมชน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้รายงาน
และแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�างาน โครงการจิตอาสาสร้างวินัย 
วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) โครงการ Zero  
Accident การฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การรณรงค์และ 
ตรวจสอบการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นการสร้างจิตส�านึก 
ในการทิ้งขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการส่งก�าจัด บริษัทได้เลือกวิธีการ 
การจดัการของเสยีดว้ยวธินี�ากลบัมาใชใ้หมใ่หม้ากทีส่ดุ การออกแบบ
กระบวนการให้สามารถน�าน้�ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ต้องปล่อย
น้�าทิง้ออกจากโรงงาน (Zero Discharge) และการปฏบิตัติามกฎหมาย
และมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไป 
ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ISO 45001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
	 	 	 	 	 •	 บริษัทประกาศนโยบายพลังงานที่ลงนาม 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เมือ่ป ี2562 ซึง่แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาระบบการจดัการพลงังาน
อย่างเหมาะสม โดยวางเป้าหมายขอรับรองระบบการจัดการพลังงาน 
(ISO 50001) ในปี 2563 
	 	 	 	 	 •	 บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎระเบียบความปลอดภัยของ
บริษัท และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ  
รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ 
การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท การควบคุมของเสียและมลพิษจาก
กระบวนการผลติ การจดัการเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิเพือ่ปอ้งกนัผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 
	 	 	 	 	 •	 บริษัทมีผลการดำาเนินงานตามโครงการ 
ที่ก�าหนด ส�าหรับปี 2562 คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน 
ทุกกรณีลดลงและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
อตัราการบาดเจบ็ถึงขัน้หยดุงานในป ี2562 เทา่กบั 0 รายตอ่หนึง่ลา้น 
ชั่วโมงการท�างาน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.32 ราย 
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน และไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่ง 
ผลกระทบต่อชุมชน โดยได้ควบคุมมลพิษทางน้�า ทางอากาศ  
และกากของเสยีอตุสาหกรรม ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 •	 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ 
ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึง 
การคัดแยกของเสียเพื่อส่งก�าจัดอย่างถูกต้อง
	 	 	 	 	 •	 บริษัทมีการทำาสำารวจทัศนคติชุมชนอย่าง
ตอ่เนือ่งเปน็ประจ�าทุกป ีเนือ่งดว้ยการด�าเนนิงานของโรงงานอาจกอ่ให้
เกดิผลกระทบทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบตอ่ชมุชน ซึง่อาจครอบคลมุ
ถงึดา้นเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ใหบ้รษิทัเกดิความเขา้ใจ
ถงึมมุมองของชมุชน และผลกระทบตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงาน
ของโรงงาน อันน�าไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงาน 
ร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้น�า
ชมุชน การประชมุ หมูบ่า้น ฯลฯ ซึง่บรษิทัจะน�าขอ้สรปุจากกระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวน�ามาพิจารณาเพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการ 
ที่เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน
	 	 	 	 	 •	 ตามนโยบายความปลอดภยั	อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยในการท�างาน สร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อลด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน 
อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการสิ้นเปลือง ด�าเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการด�าเนิน
กจิกรรมของบรษิทั รวมถงึปอ้งกนั ควบคมุการก�าจดั และบ�าบดัของเสยี 
เหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงลดและ
ป้องกันผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ความส�าเร็จของ 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
พลังงาน เป็นไปตามการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่
      - บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
      - บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001  
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2545 - 2558 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น  
OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงกลางปี 2562 และได้เปลี่ยนเป็น
ระบบ ISO 45001 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
      - บรษิทัไดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคุิณ
ระดับทองแดง ประจ�าปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)
    • ส�านักจัดหากลุ่มได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหาและใช้
หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โครงการติดต้ัง VSD ส�าหรับ  
Descaling Motor Pump 3300 KW ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
และโครงการปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่การประหยดัพลงังาน
ความร้อนจากน้�ามันเตา 
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 3.2  ม�ตรก�รชดเชยคว�มเสียห�ย 
   ในกรณทีีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทั
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ด�าเนินการในบางประการ 
โดยการท�าประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ในบางกรณี ได้แก่ 
   • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
   • การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
ภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy) 
   • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability  
Insurance)   
   • การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน  
การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน้�าระเบิด 
และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ส�าหรับโรงงานขนาดใหญ่)  
[All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler 
Explosion and Business Interruption Insurance (for major plants)]
   • การประกนัภยัการเสีย่งภยัทกุชนดิของทรพัยส์นิ (ส�าหรบั
อาคารส�านกังาน) [Property All Risks Insurance (for office building)]
   นอกจากการจัดท�าประกันภัยหลักของบริษัทตามรายละเอียด 
ขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัไดป้ระสานงานในการจดัท�าประกันภัย เพือ่ขยาย
ความคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบธุรกิจภายใน
ประเทศ เช่น บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ากัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น 
ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นระยะๆ  
และจัดท�าประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองเหมาะสมกับ 
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

  3.3  ข้อพิพ�ทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
   บริษัทได ้มีการด�าเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยง 
การเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
ที่บรษิัทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า  
พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการก�ากับดูแล 
ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�า
บัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยในปี 
ที่ผ่านๆ มาก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�าการปรับปรุง 
และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผล 
มายังส�านักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) รวบรวมข้อมูลและ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และเพื่อให้การก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้จัดตั้ง 
ส�านักก�ากับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม (Group Compliance  
and Corporate Governance Office) ขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่อย่างอสิระ
ในการก�ากับดูแลการปฏบิัตงิานภายในองค์กร

   ส�าหรบัคดคีวามและข้อพพิาททีส่�าคญัของบรษิทัซึง่เปิดเผย 
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิัทนั้น ส�านักกฎหมายกลุ่ม
เป็นผูด้�าเนนิการ ตดิต่อ ประสานงาน รวมทัง้รายงานผลความคบืหน้า 
และความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาท 
เหล่านัน้ต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่
ทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิัททราบทุกไตรมาสอกีด้วย

  3.4  ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ 
   คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วย 
ก�ากับดูแลบริษัท จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและ 
จากผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ เชน่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ข่งทางการค้า สงัคม
และชุมชน ไมว่่าจะเปน็เรือ่งการกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิ 
หรอืการกระท�าทจุรติ หรอืการกระท�าความผดิตอ่ต�าแหนง่หนา้ที ่หรอื
การกระท�าการทจุริตคอรร์ปัชัน่ หรือการกระท�าการฝา่ฝนืตอ่นโยบาย
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระท�าการ
ขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง หรือ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�าอื่นๆ ที่อยู่ในข่าย
ท�าให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของ
บริษัท ซึ่งจะท�าให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น 
และเป็นโอกาสให้บริษัทน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไข
ปญัหา ตลอดจนวางมาตรการปอ้งกนัตา่งๆ ใหร้ดักมุยิง่ขึน้ อนัจะท�าให้
การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
   บรษิทัไดป้ระกาศนโยบายคณะกรรมการบรษิทั เรือ่ง การแจง้ 
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วย 
เรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนและไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัวา่ดว้ยเรือ่ง 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทนฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบาย
คณะกรรมการบรษิทัและแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัวา่ดว้ยเรือ่ง 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบาย 
เรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก
บริษัททราบถึงช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
โดยผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ ระบบอนิทราเนต็ของบรษิทัที ่http://ssi.net  
ระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ssi-steel.com ซึ่งผู้แจ้ง
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
บริษัทได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
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   • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address :  
ssigcg@ssi-steel.com หรือ
   • ทางไปรษณยี ์โดยสง่จดหมายมาทีค่ณะกรรมการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตู้ ปณ. 534 ปณจ. บางรัก กทม. 10500
   ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ก�าหนด
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และ
มีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยก�าหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึง
ขอ้มลูตามชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว กลา่วคอื 
กลอ่งรบัข้อความทางระบบไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกสห์รือตูร้บัจดหมาย
ทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่งพนักงานไม่ว่า
หน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับข้อความหรือตู้รับ
จดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
   นอกจากนี ้บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private  
Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC)  
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2562 บรษิัทได้รับ
การรับรอง (Re-Certification) การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 
   ทัง้นี ้บรษิทัไดด้�าเนนิการหรอืมกีจิกรรมทีไ่ดเ้ขา้รว่มเกีย่วกบั
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ใน
เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4.	 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่�าคัญของบรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอืน่ทีม่ใิช่
ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันการณ์ 
และเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด 
โดยน�าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสาธารณชน  
ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตามหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ถลงถงึเจตนาอยา่งชดัแจง้
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 ทัง้นี ้บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งการเปดิเผย 
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คือ ส�านักเลขานุการบริษัท และส�านักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม สังกัด
ส�านักการเงินกลุ่ม

 4.1  ก�รเปิดเผยข้อมูลต�มประก�ศ หรือข้อกำ�หนด
   หรือข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   และ/หรอืของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์
   และตล�ดหลักทรัพย
   ในปี 2562 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีดังนี้ี้ี้
   • เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยเฉพาะรายงานทาง 
การเงินซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทส�าหรับปี 2561 หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และส�าหรบังวดหกเดอืนแรกของป ี2562 หลงัสอบทานโดยผูส้อบบญัช ี
รับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผยค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis - MD&A)  
ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ 
ส�าหรบังวดป ี2561 รวมถงึค�าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ  
(Management Discussion and Analysis - MD&A) ของบริษัท 
และบริษัทย่อย ส�าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ด้วย 
   • รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจาก 
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการด�าเนินการ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ส�าหรับไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี 2562  
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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   • จดัสง่รายงานประจ�าป ี(แบบ 56-2) ใหก้บัคณะกรรมการ 
บริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวง
พาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
   • เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุ
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
   ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรง
ตามก�าหนดเวลา

 4.2  ก�รเปิดเผยข้อมูลต�มแนวปฏิบัติที่ดี
   ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   เพื่อคว�มโปร่งใสของบริษัท
   คณะกรรมการบรษิทัใหม้กีารจดัตัง้ส�านกังานกลางวทิยาการ
ด้านการเงินและบัญชีกลุ่ม เพื่อท�าหน้าที่ดูแลครอบคลุมการบริหาร
ภารกจิดา้นนกัลงทนุสัมพันธ์ และส�านกัการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและสือ่สาร
กลุ่ม เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งท้ังสองหน่วยงานของ
บริษัทได้ด�าเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com ด้วย โดยบริษัทได้ด�าเนินการ 
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่�าเสมอ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ
ของบริษัท อาทิ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�าปี ข่าวสารองค์กร
และกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา   
   4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
    ในป ี2562 ส�านกันกัลงทนุสมัพนัธก์ลุม่ มกีารด�าเนนิ
กิจกรรมที่ส�าคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
	 	 	 	 • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง 
การเงินและข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้ง
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั จรยิธรรม
กรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ssi-steel.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา 
และอย่างเท่าเทียมกัน 
	 	 	 	 • จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail 
address : ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบยีนรบับรกิารข่าวสาร
ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้

	 	 	 	 • จัดท�าการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่าย
จดัการ (Management’s Discussion and Analysis - MD&A) ของบรษิทั  
และบริษัทย่อย ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนและรายปี  
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบ
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยและ
เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน นอกเหนือ
จากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
   4.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่น
    และสาธารณชน
    ในป ี2562 ส�านกัการพฒันาทีย่ัง่ยนืและสือ่สารกลุม่ 
มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ดังนี้
	 	 	 	 • จดัใหม้กีารสง่ขา่วประชาสัมพนัธ ์และภาพขา่ว
เกีย่วกับกจิกรรมตา่งๆ ของบรษิทัแก่นกัข่าว เพือ่ใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลู
ของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
	 	 	 	 • จดัใหม้กีารสัมภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัตามที่ 
ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชน 
ให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
	 	 	 	 • จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของ
บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่  
หนังสือพิมพ์ รายงานประจ�าปี การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย สื่อพิเศษหรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://www.ssi-steel.com,  
http://www.blogssi.com/360degree/, http://www.blogssi.com/ssiarsa/  
และวีดิโอ
	 	 	 	 • จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address :  
pr@ssi-steel.com
   
5.		ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

  5.1  โครงสร้�งคณะกรรมก�ร
   5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
    คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (Board 
Diversity) ได้แก่ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การบริหาร 
ความเสี่ยง การเงินและการบัญชี ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนาน
ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจ�านวนกรรมการตาม
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2562 มีจ�านวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน 
และกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระอีกจ�านวน 6 คน ในจ�านวนนี้ 
มกีรรมการทีเ่ปน็พนกังานระดบับรหิาร 4 คน ซึง่จ�านวนกรรมการอสิระ
ของบรษิทัเปน็ไปตามทีก่�าหนดไวใ้นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของบริษทัและเปน็ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ีส�าหรบับริษทั
จดทะเบียน ปี 2555 ด้วย
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 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ 
  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 5. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 6. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร 
  กรรมการบริษัท
 7. นายกมล  จันทิมา 
  กรรมการบริษัท
 8. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  กรรมการบริษัท
 9. นายนาวา จันทนสุรคน 
  กรรมการบริษัท
 10. นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์ 
  กรรมการบริษัท
 11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล* 
  กรรมการบริษัท
 * ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่18 กรกฎาคม  
    2562 แทนกรรมการที่ลาออก
 กรรมการซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั คอื นายกมล จนัทมิา 
หรือ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ 
นายนาวา จันทนสุรคน หรือ นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ 
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
   5.1.2 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง
    ของกรรมการและของกรรมการอิสระ
     การก�าหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะด�ารง
ต�าแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้อง
กบัพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด ซึง่บญัญัตไิว้ว่า ในการประชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�าแหน่ง 
ตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมการที่ออกตามวาระจะเป็น 
กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระนั้น 
อาจถกูทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกใหก้ลบัเขา้มาด�ารงต�าแหน่งใหมต่อ่เนือ่ง
อีกครั้งก็ได้ 

    อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นต้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง 
มีค�าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและตั้งบริษัทเป็นผู้ท�าแผน ดังนั้น 
นับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งดังกล่าว อ�านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น 
(ยกเวน้สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล ถา้หากม)ี ตกแกผู่ท้�าแผน ตามความ
ในมาตรา 90/25 พระราชบัญญัติล้มละลายฯ จึงท�าให้บริษัทไม่ต้อง
จดัการประชมุผูถ้อืหุน้อกีตอ่ไปไมว่า่จะเปน็การประชมุสามญัประจ�าป ี
หรือการประชุมวิสามัญ จนกว่าศาลจะมีค�าสั่งยกเลิกค�าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี
     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค�าส่ังเห็นชอบด้วยแผน ท�าให้บรรดาสิทธิและอ�านาจหน้าที่ 
ของผู้ท�าแผนตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59  
พระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ ตามล�าดบั และโดยทีแ่ผนก�าหนดใหบ้รษิทั 
เปน็ผูบ้รหิารแผน ดงันัน้ กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทั จงึยงัคง 
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของผู้บริหารแผนต่อไป 
     ส�าหรบัการก�าหนดจ�านวนวาระสูงสุดของกรรมการ
ทีจ่ะด�ารงต�าแหนง่ตดิตอ่กันในคณะกรรมการบรษิทั และของกรรมการ
อิสระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัทและ 
ในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้  
เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมาย 
และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท 
   5.1.3 การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
    และกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาท
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของบคุคลผูด้�ารงต�าแหนง่ทีส่�าคญัออกจากกนั 
กล่าวคือ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท และนายวิน วิริยประไพกิจ ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจน  
    บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท
    1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีบทบาทในการควบคุมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุน
และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระและมีส่วนร่วมในการประชุม
    2. ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    3. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตั ิ
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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    4. ดแูล ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก�าหนดไว้
    5. ประธานกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการงานปกติประจ�าวันของบริษัทแต่อย่างใด
    6. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอื่น 
ที่มิได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
   5.1.4 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท
    บริษัทยังมิได้ก�าหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า 
ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็น 
ขอ้จ�ากดัทีท่�าให้บรษิทัไมส่ามารถสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมในการด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการ เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกล้ามีความจ�าเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้น�าที่มี 
วสิยัทศันท์ีก่วา้งไกล และมคีวามสามารถในการก�ากับดแูลการบรหิาร
งานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมท้ัง 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

   5.1.5 เลขานุการบริษัท
    บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ 
และปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
บรษิทั โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของเลขานุการบริษัท ดังนี้ 
    คุณสมบัติ
    1. มีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมาย และกฎ
ระเบยีบของหนว่ยงานทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั
มหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท
    2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการ
    3. มคีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร
บริษัท  
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่ 
คณะกรรมการบริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของ 
หน่วยงานทางราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญั  
    2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท
    3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท  
และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
    4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  และ 
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ังตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
    5. จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงาน
ประจ�าปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท  
    6. ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก�าหนด
กฎหมาย รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน 
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ตามที่กฎหมายก�าหนด 
    7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศ ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ 
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    8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
    9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
    10. ตดิตอ่และสือ่สารกับผูถ้อืหุน้เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบ
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท  
    11. ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

 5.2  บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมก�ร
   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
ในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ 
นโยบายในการด�าเนนิงาน แผนธรุกจิ กลยทุธ ์และงบประมาณประจ�าป ี
ของบริษัท รวมทั้งก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การบริหารงานของฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ 
แผนธุรกิจท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล  และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่ก�ากับดูแล วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโต 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
   คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท (SSI Group 
10-Year Strategy) เป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนติดตามดูแลให้มี 
การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยก�าหนดเป็นวาระให้มีการรายงานผล 
การด�าเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ท้ังนี้ 
ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
14 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และแผนกลยุทธ์ระยะยาวตามเสนอ
   อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
   1. คณะกรรมการมอี�านาจและหนา้ทีใ่นการด�าเนนิกจิการ
ของบริษัททั้งในฐานะที่บริษัทเป็นลูกหนี้และในฐานะที่บริษัทเป็น
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั รวมถึงหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวิธีการทีก่�าหนด
ในแผนฟื้นฟูกิจการและตามค�าสั่งของศาลล้มละลาย
   2. คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะมอบหมายอ�านาจให้แก่
บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็น
กรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระท�าการใดๆ ในนาม
ของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอ�านาจดังกล่าวนั้นให้
ถือว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจ�ากัดในการลงลายมือชื่อของ 
ผูรั้บมอบอ�านาจตามทีค่ณะกรรมการเปน็ผูก้�าหนด คณะกรรมการอาจ 
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึง
แทนคณะกรรมการก็ได้

   3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง  
   4.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดท�างบดุลและบัญชี
ก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทโดยงบดุลและ
บัญชีก�าไรขาดทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการภายในสีเ่ดอืนนบัแตวั่นสิน้สุดของรอบปบีญัชขีองบรษิทั  
   5. ในระหว่างที่บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการของผู้ท�าแผนและ 
คณะกรรมการของผู้บริหารแผน ตามล�าดับ จะเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่
ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และจะเป็นผู้ใช้สิทธิ
ตามกฎหมายแทนผูถ้อืหุน้ (ยกเวน้สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผล ถา้หากม)ี  
ท้ังน้ี ตามท่ีพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ก�าหนดไว้ จนกว่าศาลล้มละลาย 
จะมีค�าส่ังยกเลิกค�าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 
ของบริษัท แล้วแต่กรณี 
   6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนดในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ
   ในกรณทีีเ่ลขานกุารบรษิทัพน้จากต�าแหนง่หรอืไมอ่าจปฏบัิต ิ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว  
ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ 
จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต�าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่
เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย
   5.2.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
    คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการท่ี 
จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการบริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ก�าหนดให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจ�านวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย ์
แหง่ประเทศไทย ตอ่มาเมือ่เดอืนธนัวาคม 2550 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและมมีตปิระกาศใชน้โยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่าสุด
เมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556
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   5.2.2 จริยธรรมกรรมการ
    เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ดังนั้น ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
ในการก�าหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 
    1) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้
    2) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัท
    3)  กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรบัผดิชอบอยา่งเพยีงพอ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และทักษะ
การบรหิารจดัการอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ใหบ้รษิทัเจรญิกา้วหนา้ 
มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
    4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย  
โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
    5)  กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยต�าแหน่งหน้าที่
ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท�าการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
   5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     ในระยะที่ผ่านมา บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการด�าเนินการ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กิดความโปรง่ใส 
ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือ 
ในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้
    1) ก�าหนดระเบียบเก่ียวกับการให้ส่วนลดในการขาย  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและ 
ส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลกูคา้ผูม้อีปุการคณุทีไ่ดส้ัง่ซือ้เหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม่�าเสมอตลอดมา

    2) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the  
Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้า 
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการให ้
สินเชื่อการค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาสินเชื่อ 
(Credit Committee) เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์และกลั่นกรองการให้
วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดย
พิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการช�าระหนี้ 
รวมทั้งก�าหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า 
ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้า
แต่ละรายด้วย
    3)  ก�าหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและ
ราคาขายสนิคา้ของบรษิทั ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการจดัการทราบเปน็
ประจ�าทุกเดอืน และรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
    4)  การจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและ 
ผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี โดยแสดงภายใต้
หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
    5) ก�าหนดแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัวา่ด้วย 
เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิารของบรษิทั ท้ังทีป่ฏบิตังิานทีบ่รษิทัและทีบ่รษิทัยอ่ย ไดร้ายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัท
ทราบเป็นรายไตรมาส
    6) ก� า ห น ด แ น ว ป ฏิ บั ติ บ ริ ษั ท ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อ ง  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เมือ่ป ี2553 เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนแก่
พนักงานในการถือปฏิบัติว่า การกระท�าใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่งบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยง 
การกระท�าดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระท�าดังกล่าวเกิดขึ้น
    7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่างบท
วิเคราะห์ทางกฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ 
จ�ากดั ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั เกีย่วกบัเรือ่ง 1) การเขา้ท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยง ในการซือ้ขายเหลก็แทง่แบน (Slabs) ระหวา่งบรษิทั สหวริยิา 
สตลีอนิดสัตร ียเูค จ�ากดั และกลุม่บรษิทั Vanomet และระหวา่งบรษิทั 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Vanomet  
2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีล 
อนิดสัตร ียเูค จ�ากดั และบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน)  
พร้อมน�าเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ 
ความเห็นทางกฎหมายของบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทในการเข้า 
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
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    อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับ
ธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการท�า
ธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว
   5.2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
    ภายใน
    รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
   5.2.5 การบริหารความเสี่ยง 
     รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเร่ือง ปัจจัยความเส่ียง

 5.3  ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 
   5.3.1 การก�าหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการ  
    และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า
    บริษัทได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี โดยมี
การประสานงานเพื่อก�าหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการ
แต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในบรษิทัทราบเปน็การลว่งหน้าดว้ย เพือ่ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร 
ที่ เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง 
พร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุม 
เป็นทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการ 
แต่ละคนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม 
โดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการบริษัท 
เป็นผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุม
    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ยตา่งๆ มผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชุมดว้ย เพือ่ให้ 
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น�าเสนอ
โดยตรง และเพือ่เปดิโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดรู้จ้กักบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบริษทัซึง่จะเปน็ประโยชนใ์นการใชป้ระกอบการพิจารณา
แผนทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) ด้วย  
    การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ ง  
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานและรายงาน 
การตดิตามความคบืหนา้ของงานทีไ่ดม้อบหมาย รวมทัง้พจิารณาเรือ่ง
ทีเ่ปน็อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดย
คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากบัควบคมุและดแูลใหฝ้า่ยจดัการ ตลอดจน 
คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน  
ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น 
ผูด้�าเนนิการเกีย่วกบัการประชุมใหเ้ปน็ไปตามนโยบายการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ
ครัง้ ตอ้งมกีารก�าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน และการจดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท โดยก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง 
เพยีงพอกอ่นเขา้รว่มการประชมุ การประชมุแตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยจัด 
ประชุมทุกเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ ยกเว้นในเดอืนกุมภาพนัธไ์ดจ้ดัประชมุ  
2 ครั้ง
    ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
เลขานุการของคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
    ในป ี2562 คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ มกีารประชุม
ของแต่ละชุด ดังนี้ 
    1)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวน 
5 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์จัดประชุม 2 ครั้ง พฤษภาคม สิงหาคม  
และพฤศจิกายน  
    2)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม 
และธันวาคม
    3)  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการประชุม 
จ�านวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน  
    4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
จ�านวน 4 ครัง้ ในเดอืนกมุภาพนัธ ์เมษายน กรกฎาคม และพฤศจกิายน
    บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน โดยในปี 2562 นี้  
มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท โดยหากมี
ประเดน็หรอืข้อสังเกตทีม่คีวามส�าคญั คณะกรรมการอสิระจะน�าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไปด้วย
    นอกจากนี ้กรรมการทกุคนยงัมส่ีวนรว่มในการก�ากบั 
ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็น 
กลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
เรื่องที่จะปรึกษาหารือว่าต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
ขอ้คดิเหน็ทางดา้นใดจากกรรมการ อาท ิดา้นวศิวกรรม ดา้นการผลติ  
หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้ งยังได้  
มีการปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับ
กรรมการบางคนที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นประจ�าอย่างสม่�าเสมอ
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   5.3.2  สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคน	ในปี	2562	(จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งในกำรประชุมของคณะกรรมกำร)

ชื่อ คณะกรรมกำร
บริษัท
(ในฐำนะ

ผู้บริหำรแผนฯ)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
อิสระ

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

13/13 5/5 2/2

2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

กรรมการอิสระ

13/13 4/4 0/2

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ***

กรรมการอิสระ

10/13 4/4 2/4 1/2

4. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ

7/13 3/4 4/4

5. นายกมล จันทิมา

กรรมการ

11/13 4/4

6. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์

กรรมการอิสระ

7/13 5/5 4/4 1/2

7. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการอิสระ

9/13 5/5 4/4 1/2

8. นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์*

กรรมการอิสระ

7/13 2/4 0/2

9. นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการ

12/13

10. นายนาวา จันทนสุรคน

กรรมการ

12/13 4/4

11. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

กรรมการ

13/13

12. นายณรงค์ศักดิ์ โชตินุชิตตระกูล**

กรรมการ

5/13

*  กรรมการลาออก โดยมผีลวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
**  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมผีลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก
*** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกจิการที่ด ีโดยมผีลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก

หมายเหตุ : 
กรณีกรรมการบางคนที่มิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น 
หรือมีภารกิจที่ส�าคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกต
ในเรื่องที่จะน�าเสนอตามระเบยีบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบรษิัทหรอืเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา
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 5.4  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
   5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
     บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ริเร่ิมด�าเนินการเป็นคร้ังแรกในต้นปี 2549 ซ่ึงท�าการประเมินผล 
ส�าหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผลตนเองของ 
คณะกรรมการบริษัทประจ�าปี (Board of Directors Self-Assessment  
Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด�าเนินการประเมินผล 
เป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้ 
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้  
ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยรวม เพื่อให้มี 
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยัง
มไิด้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเปน็รายบคุคล 
   5.4.2 การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย
    ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง
ของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเอง แบบรายคณะ ตามแบบ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ส�าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายบุคคล มีคณะกรรมการชุดย่อย 
ที่ได้ท�าการประเมินฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 
สว่นคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลตนเองแบบรายคณะ 
ตัง้แตป่ ี2543 เปน็ตน้มา ซึง่ในระยะแรกไดป้ระเมนิตามแบบประเมนิผล 
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี (Audit Committee  
Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคม 
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institue of Directors - IOD)  
และจากสมาคมผู้ สอบบัญชี รั บอนุญาตแห่ งสหรั ฐอ เมริกา  
(The American Institute of Certified Public Accountants - AICPA)  
จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเอง 
โดยใช้ “แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้จัดท�าร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และบรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์จ�ากดั ซึง่เผยแพร ่
ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนทราบเมือ่วันที ่28 ธันวาคม 2553 ส�าหรบัรายงาน
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท�าและน�าเสนอรายงานผลการประเมนิ
ตนเอง แบบรายคณะ ทั้งสองรูปแบบการประเมินฯ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทั้งแบบของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังรายงานผลการประเมิน
ตนเอง แบบรายบคุคล ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ด้วย กล่าวคือ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผล
การประเมินตนเอง แบบรายคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

  5.5  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่  16 เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2548 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจา่ย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะก�าหนดให้เป็นค่าตอบแทน
รายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะก�าหนดให้เป็นแต่ละครั้งของ
การประชุม ส�าหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 
จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้รับ 
คา่ตอบแทนในฐานะของกรรมการอกี ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยรวม ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
จะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งค่าตอบแทนและองค์ประกอบ 
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับ 
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติ
การปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผน 
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
   กล่าวโดยสรุป ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และ
ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบั 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 ปรากฏอยู่ในเรื่อง  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 5.6  ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
   บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงาน
ของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยน�าความรู้ดังกล่าว 
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมี 
ทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบัน
ภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์ 
การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย
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   เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา   
   5.6.1 การพัฒนากรรมการ
     1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
      ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่แทนกรรมการลาออก ส�านักเลขานุการบริษัทเป็น 
ผู้รวบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออ�านาจด�าเนินการของ
บริษัท คู่มือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับบริษัท อาทิ ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์  
ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยขน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)
     2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการอบรมสัมมนาต่างๆ 
      รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
   5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน
     1) การปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่
     ส�าหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ การด�าเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ  
โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมท้ังจัดเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการท�างาน อาทิ คู่มือ 
อ�านาจด�าเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”
    2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร 
     บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้าน 
การบริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม และการด�าเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
พื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร 

ในปี	2562	กรรมกำรและผู้บริหำรมีกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำ	ดังนี้

รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนำ	
ปี	2562

จัดโดย
องค์กร/หน่วยงำน

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

 รุ่นที่ 13 (วพน. 13)

2. Green Building Certification 

3. Lessons Learned from British Steel Construction 

 Industry

4. ระบบสมาร์ตกริดส�าหรับระดับปฏิบัติการ

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

L.P.N. Academy

CRU Consulting

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท 1. ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

 TEPCoT รุ่นที่ 12

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท 1. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23  (ปปร.)

2. Green Building Certification 

3. Lessons Learned from British Steel Construction 

 Industry

สถาบันพระปกเกล้า

L.P.N. Academy

CRU Consulting

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท 1. Green Building Certification 

2. Lessons Learned from British Steel Construction 

 Industry

L.P.N. Academy

CRU Consulting
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    ส�าหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบาย
และระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง  
แผนทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมด้านอัตราก�าลังของบริษัทในอนาคต โดยก�าหนด
ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ในต�าแหน่งงานหลัก (Key Position) 
    คณะอนุท�างานวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและ
ก�าหนดรปูแบบการพฒันาผูส้บืทอดต�าแหน่ง โดยใหม้แีผนการพฒันา 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 
เพื่อให้ผู้สืบทอดต�าแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัท
ได้ก�าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก�าหนดพนักงานผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน 
ที่ส�าคัญ

 คณะกรรมก�รชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรอง
งานที่มีความส�าคัญตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจ�านวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการของบริษัท ท�าให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง 
4 ชุด ดังนี้
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการชุดย่อยเกือบทุกชุดมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการเว้นแต่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมสีมาชกิทกุคนเปน็กรรมการอสิระ สว่นคณะกรรมการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่แีละคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมสีมาชกิสว่นใหญ่ 
เป็นกรรมการอิสระ  ส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
จะพิจารณาให้มีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 
ส่วนการก�าหนดระยะเวลาที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ จะด�ารงต�าแหน่ง
ในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนดวาระละ 3 ปี ส�าหรับ 
การก�าหนดจ�านวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้ก�าหนดไว้
 นอกจากนี้ เมื่อปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้จัดต้ัง
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
ภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งต้ังนายวิน วิริยประไพกิจ 
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ารงต�าแหน่งเป็น
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ ซึง่ท�าหนา้ทีเ่ปน็ประธานคณะกรรมการ
จัดการ ดังกล่าวด้วย 

 โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563) ดังนี้
 1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  กรรมการตรวจสอบ
 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการตรวจสอบ
 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และ 
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 
เพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึง
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของ
ส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 
ดังกล่าว
 4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้น 
ในความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
 7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการ 
ค�าแนะน�าหรือความรู้จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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 9. ในการปฏบัิตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอื
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท 
เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร
  9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  9.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส�าคัญ 
ในระบบการควบคุมภายใน
  9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 
กฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค�าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย
ดังกล่าว 
 10. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 11. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ 
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน			

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2563) ดังนี้
 1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ    
  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 2. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 3. นายนาวา  จันทนสุรคน
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   
 ขอบเขต หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
  1.1 สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหนง่
เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหนง่ตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป  
และในกรณทีีต่�าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกเพื่อ 
เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งส�าหรับกรณีอื่น

  1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  
ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนควรด�าเนินการ ดังนี้
    1.2.1 ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น 
ทีเ่หน็วา่มคีวามส�าคญัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในต�าแหนง่
ตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป ทีต่อ้งการสรรหา เชน่ ความเปน็ผูน้�า  
ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ  
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน ( Integr i ty  and  
Accountability) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยีย่งมอือาชพี มวุีฒภิาวะและความมัน่คง และกล้าแสดงความคดิเหน็ 
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
    1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
    1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลา
ส�าหรบัการปฏิบตัิหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการบริษทั เชน่ ในการพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจาก
จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
    1.2.4 ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บคุคลทีจ่ะถกูเสนอชือ่
นั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยราชการ
  1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เก่ียวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition)  
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิผล เช่น ควรจะมีจ�านวนกรรมการเพียงพอ 
ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการของคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้   
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของจ�านวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไป 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  1.4 ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการสรรหากรรมการตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 2. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน
  2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น 
และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งต้ังแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
แลว้แตก่รณ ีคา่ตอบแทนในทีน่ี ้ใหห้มายรวมถงึ (ก) คา่ตอบแทนประจ�า 
(Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม 
(Attendance Fee) ซึง่เปน็คา่ตอบแทนทีจ่า่ยเปน็รายครัง้ตอ่การประชมุ 
ส�าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตาม 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบ�าเหน็จ 
และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
  2.2 เพ่ือให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม  
และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ควรด�าเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ดังต่อไปนี้
    2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับ
ที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มี
คุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
เทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จาก 
ยอดขายหรือยอดสินทรพัยร์วม เปน็ตน้ ระดบัของก�าไร (Profitablility) 
และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)
    2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบมากขึน้ กค็วรไดร้บั 
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับ 
ค่าตอบแทนในฐานะทีเ่ปน็กรรมการบรษิทัแลว้ ควรไดร้บัคา่ตอบแทน
เพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า
สมาชกิของคณะกรรมการบรษิทัและสมาชกิของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ในอัตราที่เหมาะสม
    2.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผล 
การด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการควรเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัส
ให้แก่กรรมการ
    2.2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วยจะได้
รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
  2.3 ทบทวนและให้ค�าแนะน�าต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวขา้งตน้ 
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
ในต�าแหนง่ตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการใหญข่ึน้ไป เพือ่ก�าหนดคา่ตอบแทน 
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี  
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้บริหารระดับสูง 
ในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจารณา
จากผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านที่ส�าคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากน้ี ควรจะเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน 
ของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดป้ระกอบ
พิจารณาด้วย
  2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอกตามที่เห็นว่าจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอ 
ค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งทีจ่ะช่วยใหค้ณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดคา่ตอบแทนสามารถปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่�าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงาน (Reporting 
Responsibilities) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้
  •		 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ส�าคัญอื่น  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเหน็ว่าคณะกรรมการ
บริษัทควรจะได้รับทราบ
	 	 •		 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดท�าเป็นรายงาน
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

3.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี				

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562) ดังนี้
 1. นายกมล จันทิมา   
  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ 
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ*   
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผล 
  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก
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 ขอบเขต หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 1. เสนอทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ 
และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั รวมท้ังใหเ้ปรยีบเทยีบกับหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล 
 2.  พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าเสนอหรือแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท 
 3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4.  ให้ค�าปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR) 
 5.  ก�ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการของบรษิทัมแีผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน
ในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตาม 
แผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 6.  ทบทวนปรชัญาในการด�าเนินธรุกิจ จริยธรรมธรุกิจ จริยธรรม
กรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตาม 
ความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. ทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนระเบียบ  
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติ
 8. ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 9.  พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับ 
เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเมือ่เหน็ว่ามคีวามจ�าเปน็และเหมาะสม 
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 10. ให้กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 12. รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามวาระและโอกาสอันควร 
อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ทราบหรอืพจิารณาในกรณทีีม่เีรือ่งซึง่มผีลกระทบตอ่บรษิทั
อย่างมีนัยส�าคัญ รวมท้ังให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสม
 13. รายงานการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบ
เป็นประจ�าทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ของ
บริษัท ได้แก่

  13.1 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
ที่ลงนามโดยประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  13.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

4.	 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565) ดังนี้
 1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ขอบเขต หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 1. สอบทานและน�าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 3. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ตดิตามความเสี่ยง 
ที่ส�าคัญและด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
 4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ
 5. ขอความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอก เมือ่เหน็วา่มคีวามจ�าเปน็
และเหมาะสม รวมท้ังการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมก�รจัดก�ร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารจ�านวน 10 คน ดังนี้
 1. นายวิน วิริยประไพกิจ 
  ประธานคณะกรรมการจัดการ
 2. นายนาวา  จันทนสุรคน 
  กรรมการจัดการ
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 3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  
  กรรมการจัดการ
 4. นายจิร โชตินุชิต 
  กรรมการจัดการ
 5. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล 
  กรรมการจัดการ
 6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ 
  กรรมการจัดการ
 7. นายมนินทร์ อินทร์พรหม 
  กรรมการจัดการ
 8. นายยงยุทธ มลิทอง 
  กรรมการจัดการ
 9. นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ 
  กรรมการจัดการ
 10. นายปีเตอร์ รอว์สัน 
  กรรมการจัดการ
 ขอบเขต หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมก�รจัดก�ร
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจ�าปี  
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) 
แผนการขยายงาน แผนการด�าเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
 2. รับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการติดตามและวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 3. อ�านาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตามและ/หรือ 
จ�ากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อ�านาจด�าเนินการ  
(Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
 4. ด�าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�ร
 และผู้บริห�รระดับสูงสุด

1.	 กรรมกำรอิสระ	

 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ชุดนี้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในข้อที่ 5.1.2
 •	 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
   (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามคน 

  (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
    (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
   (ข) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ 
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อสิระเคยเปน็ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
   (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คู่สมรส 
พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
   (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูถ้ือหุน้ทีม่ีนยั หรือผูม้ีอ�านาจ 
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง 
การท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้�าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง 
พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย ์
ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด 
จะต่�ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปกีอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับคุคล
เดียวกัน
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   (จ) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย  
บรษิทัรว่ม ผู้ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสังกดัอยู ่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
   (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
   (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในห้างหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
   (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
  ภายหลงัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอิสระทีม่ีลกัษณะ
เป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
หมายเหตุ :
	 • ผู้ที่ เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 • ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่า 
ร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น  
และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
	 • หุน้สว่น หมายความวา่ บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส�านกังาน
สอบบญัช ีหรอืผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี ใหเ้ปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในรายงาน
การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)  
ในนามของนิติบุคคลนั้น

	 • กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการ
ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริหารและกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า
เปน็การลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมีมติอนมุตัิไวแ้ลว้ 
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
	 • บรษิทัยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตัง้แตส่องบรษิทั
ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

2.		กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด	

	 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้
  “5.1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ
ผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรด�าเนินการ ดังนี้
        5.1.2.1 ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่น 
ที่ เห็นว่ามีความส�าคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง 
ในต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น 
มคีวามเปน็ผูน้�า ความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน
ที่ต้องการ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and  
Accountability) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยีย่งมอือาชพี มวุีฒภิาวะและความมัน่คง และกล้าแสดงความคดิเหน็ 
ที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
    5.1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคล 
ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่า มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่
     5.1.2.3  พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลา
ส�าหรบัการปฏิบตัิหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการบริษทั เชน่ ในการพิจารณา
เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจาก
จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคล
ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัท 
ที่บุคคลนั้นด�ารงต�าแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท
     5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูก
เสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ราชการ”

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)100



 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้แจ้ง
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี รวมทั้งการเสนอชื่อ
บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการบรษิทัทกุป ีโดยให ้
น�าเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทางไปรษณีย์ มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยค�าส่ังศาล 
ล้มละลายกลางมีค�าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ และในแผนฯ 
ได้ก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
ซึ่งส่งผลให้อ�านาจของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง จึงไม่สามารถพิจารณา 
การเปล่ียนแปลงกรรมการตามรอบท่ีก�าหนดได้ ท้ังน้ี หากมีความจ�าเป็น 
ต้องเปลีย่นแปลงกรรมการ จะตอ้งด�าเนนิการรอ้งขอตอ่ศาลลม้ละลาย
กลางเพื่อพิจารณา

 ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย
 และกิจก�รที่เป็นก�รร่วมค้� 

 1. กลไกในการก�ากับดูแลท่ีท�าให้บริษัทสามารถควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการที่เป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของบริษัท โดย
  •  บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ 
ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่เป็นการร่วมค้า  
ในหนว่ยงานทีส่�าคญัเพือ่ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลการด�าเนินงานในบริษทั
ดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint 
Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง
  •		 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายเป็นไป 
ตาม Job Description ของต�าแหน่งงานของบริษัทย่อย หรือกิจการ 
ที่เป็นการร่วมค้า และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดท�าและรายงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นการร่วมค้า เป็น
รายเดือน รวมถึงการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางในการด�าเนินงาน
ต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัท
  •  ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้ก�าหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 
ในกจิการธรุกจิใดๆ ทีม่ลีกัษณะเปน็การแขง่ขนัโดยตรงหรอืโดยอ้อมกับ
บรษิทั รวมถงึเปน็กรรมการของบรษิทัอืน่ ซึง่ท�าการคา้หรอืก�าลงัตดิตอ่
ที่จะท�าการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 
ในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
   

 2. การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น  
ในการบริหารจัดการกิจการที่เป็นการร่วมค้า
  •  มีการก�าหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท
กับบริษัทอื่น ที่ถือหุ้นในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน)  
ซึง่เปน็การรว่มคา้ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัข้อตกลงทางธรุกจิ และการจดัสรร
ต�าแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหาร 
ระดบัสูง จากผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุ่ม เพือ่ไปด�ารงต�าแหนง่ดงักล่าวในบรษิทั
ทีเ่ปน็การรว่มคา้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ฯ ตอ้งด�าเนนิการตามข้อตกลงตามสญัญา
ร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน

 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

 1. กฎหมายที่เก่ียวข้องและนโยบายของบริษัทในการก�ากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรม 
เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
มีดังนี้ี
  • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535
	 	 		 •	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดท�าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
  • นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ. 2557 
คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัดปัญหา
เรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ
	 	 		 •	 แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการเก็บ
รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 และ 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้
      - กรรมการและพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูภายใน
ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก�าลังจะเกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่น�าข้อมูล
ภายในดงักลา่วไปใชใ้นการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั หรอืไปใช ้
ในการแนะน�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ผู้อื่นด้วย

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 101



      - กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล 
หรอืครอบครองขอ้มลูภายใน จะต้องดแูลรกัษาขอ้มลูภายในทีย่งัไมไ่ด้
เปดิเผยตอ่สาธารณชนใหม้คีวามรดักมุ และจ�ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูทีย่งั
ไมไ่ดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชน โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและจ�าเปน็
เทา่นัน้ รวมทัง้จะตอ้งไมเ่ปดิเผยขอ้มลูภายในดงักลา่วตอ่สาธารณชน 
ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ�านาจของบริษัทหรือเป็น 
ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�านาจของบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
หรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายในของบริษัทได้
      - กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อหรือขาย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลนุติภิาวะ เป็นผูถ้อื ภายหลงัจากระยะเวลาหนึง่เดอืนนบัตัง้แต่
วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผย 
งบการเงินต่อสาธารณชน
      -  การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ใหก้รรมการและผู้บรหิารตัง้แตพ่นกังานผูด้�ารงต�าแหนง่ผูจ้ดัการท่ัวไป
จนถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ
ให้หมายความรวมถึงพนักงานผู้ด�ารงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือ
การเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ด�ารง
ต�าแหน่งในหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่บุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัแลว้แตก่รณี และใหบ้คุคลดงักลา่วรายงานภายใน
สามวันท�าการ นับแต่วันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. การก�ากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
และนโยบายของบริษัท
  • มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส�าคัญของ
บรษัิทกอ่นเปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเปดิเผย 
ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผยผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่านสื่ออื่นๆ 
ทัง้นี ้เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นและผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทั
อย่างเท่าเทียมกัน
  • มกีารรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหารของ
บริษัท 
  • มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ 
ทุกครั้งตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และเปดิเผยไปยงัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
  • บรษิทัก�าหนดมาตรการลงโทษฐานผดิวนิยั กรณพีนกังาน
กระท�าการใดๆ อันอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง  
ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัยต�าแหน่ง
หน้าที่การงานที่ท�ากับบริษัท หรือน�าความลับเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ระบบงาน การผลิต รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ใดของบริษทัไปเปดิเผย ตามแนว
ปฏบิตัวิา่ดว้ยเรือ่งมาตรการโทษทางวนิยั และการด�าเนนิการทางวนิยั 
อ้างถึงระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4/2551  
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

 ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562

1.	 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	Fee)

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด และ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด มีรายการค่าตอบแทนการสอบ 
บัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม  
3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 4.11 และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งประกอบด้วยค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 500 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะเรียกเก็บตามจริง  
 ส�าหรับบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีรายการค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท 
ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ทีผู่ส้อบบญัชสัีงกัด ในรอบปบีญัช ี2562 จ�านวน
เงิน 1,240,000 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะเรียกเก็บตามจริง

2.		ค่ำบริกำรอื่น	(Non-audit	Fee)
 
 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ากัด มีรายการ 
คา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่คา่บรกิารตรวจสอบโครงการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�าปี 2562 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดมีจ�านวนเงิน 50,000 บาท 
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีบัญชี 2561 และปี 2560 
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ก�รพัฒน�
ที่ยั่งยืน

 นโยบ�ยภ�พรวม 

 บริษัทมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ที่ จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยู่  
ในรายงานความรับผิดต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http:// www.ssi-steel.com
 ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึด
ตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “บริษัทเหล็กช้ันน�าด้านนวัตกรรมและ
ความเชือ่มัน่” และพนัธกจิ “สรา้งสรรคน์วัตกรรมผลติภัณฑ์เหลก็และ
บรกิารทีม่คุีณค่าเพิม่พเิศษส�าหรบัลกูคา้และผูบ้รโิภค สรา้งคุณคา่รว่ม
และความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย” พร้อมบูรณาการ
นโยบายด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ในการประกอบธรุกจิ วธิปีฏบิตังิาน เพือ่ความเหมาะสมตอ่การด�าเนนิ
งานและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยบริษัทได้ก�าหนด
กลยุทธ์เพื่อรองรับ และได้ก�าหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและ
สื่อสารคือ	“สร้างสรรค์	•	ความแข็งแกร่ง	(innovate	•	strength)”

 ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
  
 บรษิัทได้จัดท�ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม โดยประยุกต์ใช้
แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึง่เป็น
แนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล 

 ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบ
 ต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทได้มีการด�าเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิด 
ข้อขัดแย้งหรอืข้อพพิาทกับผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) เช่น ลูกค้า  
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไป
เกีย่วข้องด้วย ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีลไกในการก�ากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิัท (Legal Compliance) โดยการจัดท�าบัญชรีายชื่อกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ทีบ่รษิทัต้องถอืปฏบิตั ิตลอดจนการปรบัปรงุบญัชรีายชือ่ 
กฎหมายดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนัอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ท�าการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แล้วรายงานผลมายังส�านักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อ
รวบรวมข้อมลูส�าหรบัน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส

 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 และสิ่งแวดล้อม (After Process) 

 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
บนหลักพื้นฐานสามประการ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม 
ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และประสทิธภิาพของการด�าเนนิการ โดยในป ี2562  
บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 41 โครงการ  
แบง่ออกเปน็สองสว่น สว่นแรก คือ การพฒันาทนุทางสงัคมซึง่มุง่เนน้ 
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง  
คือ การพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมท้ังการสนับสนุน
เพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรมที่บริษัทได้ด�าเนินการในปี 2562 ดังนี้
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 • บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท 
เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย จ�ากัด (มหาชน) (TCRSS) บรษิัท เอ็นเอส-สยาม 
ยไูนเตด็สตลี จ�ากดั (NS-SUS) บรษิทั เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย)  
จ�ากัด (NS Blue Scope) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง  
(ประเทศไทย) จ�ากัด (JSGT) จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  
“ฅนเหล็กมนิมิาราธอน 2562” มอบเงนิรายได้จากการจัดการแข่งขัน  
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 2.3 ล้านบาท แก่ 20 มูลนิธิที่ดูแล 
ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม  
149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชนร่วมสนับสนุนจ�านวน  
1,659 คน
 • บริ ษัทได้ด�า เนินโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา  
ประกอบด้วยกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บางสะพาน โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียน 
ในเขตบางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี 
ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้มอบทุนให้แก่ 
นักเรียนจ�านวน 22 โรงเรียน รวม 259 ทุน รวมมูลค่า 625,000 บาท  
พนักงานร่วมมอบทุนส่วนตัวในนาม “ทุนนี้ เพื่อน้อง” จ�านวน 77 ทุน  
รวมมูลค่า 102,000 บาท และทุน “เอสเอสไออาสา” จ�านวน 4 ทุน  
มูลค่า 8,000 บาท จากคณะอนุท�างานโครงการเอสเอสไออาสา
 • บริษัทได ้ด�าเนินโครงการทางด้านการพัฒนาเยาวชน  
ประกอบด้วยโครงการเติมความฝัน ปันความรู้ โครงการโรงเรียน
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความยัง่ยนื โครงการสภาเยาวชนระดบัหมูบ้่าน 
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 • ในด้านเศรษฐกจิฐานรากนัน้ บรษิทัได้ด�าเนนิโครงการธนาคาร
ชุมชน ซึ่งเป็นการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติอย่างยั่งยนื
แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงานจ�านวน 18 หมู่บ้าน 
ในพื้นที่ 4 ต�าบล โดยมกีารสนับสนุนและส่งเสรมิให้ชุมชนด�าเนนิการ
จัดตั้งธนาคารชุมชนจ�านวน 18 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 38,609,970 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการ 
ได้รบัประโยชน์ รวม 3,487 ราย และมกีารจดัต้ังสภาผูน้�าชุมชนจ�านวน 
9 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่บรหิารจัดการชุมชนของตนเองแบบมสี่วนร่วม
 • บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแล 
กระบวนการผลติเพือ่ให้มัน่ใจว่ามวลสารทีร่ะบายออกจากกระบวนการ 
ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงาน 
และคนในชุมชน บริษัทยังได้ร ่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ในการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการ “เอสเอสไอ รักษ์ชายหาด” กจิกรรม  
“สองล้อรักษ์บางสะพาน” โครงการ “ปั่นสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า”  
โครงการ “ค่ายนักอนุรักษ์รุ ่นเยาว์” และโครงการ “รักในหลวง  
รักษ์บางสะพาน”

 • โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน  
เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมท�ากิจกรรม 
และด�าเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอ�าเภอบางสะพาน 
เพือ่สร้างความภมูใิจในตนเองให้กบัพนกังาน โดยในปี 2562 พนกังาน
ของบริษัทได้ร่วมมือด�าเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาภายใต้โครงการ 
“25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดพีันดวงใจอาสา” จ�านวน 22 กจิกรรม 
รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,025 คน หรือคิดเป็น 8,104 
ช่ัวโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน  
ทั้งสิ้น 2,552 คน หรอืคดิเป็น 20,336 ชั่วโมงงาน

 ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การพฒันา 
อยา่งยัง่ยนื และเลง็เหน็วา่การทจุรติคอรร์ปัชัน่นัน้เปน็ภยัรา้ยทีบ่ัน่ทอน 
ท�าลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม รวมถึงให้การสนับสนุน
การด�าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท  
จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Certified Company) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่
มีมติให้การรับรอง โดยในปี 2562 บริษัทมีการด�าเนินการดังนี้ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแล
เพื่อควบคุมป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยง
จำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท	สรุปได้ดังนี้

 1. นโยบ�ยและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  กับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง  
การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น และแนวปฏบิัตคิณะกรรมการบรษิัท 
ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็น 
การยืนยันถึงเจตจ�านงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้าน
การทุจรติคอร์รัปชั่น 
  ส�าหรบันโยบายคณะกรรมการบรษิทั เรือ่ง การต่อต้านการทจุรติ 
คอร์รปัชัน่ ก�าหนดไว้ว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องไม่ยอมรับ 
หรือกระท�าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วย 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศ 
ที่บริษัทไปด�าเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บรษิทัยงัเหน็ควรให้บรษิทัย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัของบรษิทั
ได้น�านโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น รวมถงึประกาศ 
หรอืแนวปฏบิัตทิี่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถอืปฏบิัตดิ้วย
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  ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติคณะกรรมการ
บรษิัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น ให้มคีวามชัดเจน
มากยิ่งขึ้นในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญหรือ 
ของก�านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง 
กบัประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ 
(ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาค หรือ
เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือสาธารณกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง และวธิปีฏบิัติ
เมื่อพบการทุจรติคอร์รัปชั่น เพิ่มเตมิจากการปฏบิัตติามวถิเีอสเอสไอ  
(SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญา 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏ 
ในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และค่านิยมของบริษัท รวมท้ัง
เรื่องการด�าเนินการด้านจริยธรรมของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ก�าหนดไว้ในแนวปฏบิัต ิว่าด้วยเรื่อง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2. ก�รสื่อส�รนโยบ�ยและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติ
  ที่เกี่ยวข้องกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
  บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการสื่อสารนโยบายและระเบียบ
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง
พนักงานทุกคนสามารถเข้าถงึนโยบายและระเบยีบรวมทั้งแนวปฏบิัต ิ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันผ่านทางระบบอนิทราเนต็  
ของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ssi-steel.com อีกด้วย 
นอกจากนี ้ในการสมัมนาผูข้ายประจ�าปีทีจ่ดัขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม 2562 
ได้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ผู้ขายได้รับทราบและขอ 
ความร่วมมอืในการถอืปฏบิตั ิ ซึง่บรษิทัได้จดัอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี
 
 3. ก�รฝึกอบรม 
  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
โดยในปี 2562 บริษัทจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตของบริษัทในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เป็นประจ�า
ทุกไตรมาส เพิ่มเติมจากที่ได้เคยฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายท้ังที่ส�านักงาน
กรุงเทพ และที่โรงงานบางสะพาน 

 4. ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยไปสู่ภ�คปฏิบัติ
  บริษัทได้แต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท เพื่อด�ารงไว้ซึ่งการเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจ�านงของคณะกรรมการ
บริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้ม่ันใจว่า
บริษัทมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ มกีารมอบหมายอ�านาจและความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเพือ่น�า 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยในปี 2562  
คณะท�างานด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทได้ด�าเนินการและยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption  
Committee - CAC) และได้เข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ 
ในการต่อต้านการทุจรติ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้น
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย�้าและปลูกฝัง 
ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ผ่านกจิกรรมประกวดค�าขวัญ และออกแบบโลโก้ หัวข้อ “การต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชัน่” ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมส่งค�าขวญัเข้ามาประกวด
รวมทั้งสิ้น 62 ข้อความ และส่งโลโก้มาทั้งสิ้น 15 โลโก้ 
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 5. ก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยส�านัก
บริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละ
สายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละสายงานจะระบุ
เหตกุารณท์ีอ่าจมีความเสีย่งจากการทจุริตคอรร์ปัชัน่เกิดขึน้ ประเมิน
โอกาสเกดิและผลกระทบของความเสีย่ง ทบทวนและก�าหนดมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้  
เพื่อน�าเสนอคณะท�างานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนถึง 
ความเหมาะสมก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทก�ำหนดแนวทำงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

 1. ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน
  บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การกระท�าผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ การกระท�า 
การทุจริต หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�า 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท�าการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระท�าการขัดต่อหรือ
การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�าสั่ง หรือระเบียบ
ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระท�าอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�าให้ผู้แจ้งหรือ
บริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการตรวจสอบและ
ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิดตามนโยบายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับ 
การตดิตามและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ด�าเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขในส่วน
ที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการด�าเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้ง 
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุปผล 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทรับเรื่อง 
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน จ�านวน 1 เรื่อง โดยด�าเนินการอย่าง
รัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

 2. ก�รตรวจสอบภ�ยใน
  ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท 

เป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงาน
ทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้
สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements 
Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation  
of Assets) นอกจากนี้ ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดท�า
แผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจ�าปีตามแนวทาง 
ที่ค�านึงถึงความเสี่ยง  โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ด้วย และด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 
ส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มได้สอบทานมาตรการควบคุมภายใน 
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท เพื่อติดตามการน�า
มาตรการไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลและเปน็ไปตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) 

 3. ก�รประเมินคว�มเข้�ใจและก�รปฏิบัติต�ม
  จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักง�น
  บริษัทมีการส�ารวจความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรม
ธุรกิจและจริยธรรมพนักงานของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบ 
ประเมินเพื่อส�ารวจตนเองในเรื่องการรับรู ้และความรู้ความเข้าใจ
ใน Code of Conduct รวมถึงส�ารวจการรับทราบและความเข้าใจถึง
นโยบายและแนวปฏบิตัคิณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้าน
การทุจรติคอร์รปัช่ัน เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาช่องทาง 
การรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจน 
เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ดงักล่าวด้วย

 นวัตกรรม ก�รวิจัยและพัฒน�
 
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
เหล็กในปี 2562 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร บริษัท
ได้ให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “School of 
Engineering – Intermediate course” (SoE) สร้างพนักงานให้เป็น 
ผู ้ที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยง 
การท�างานได้หลากหลายรูปแบบงานและเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขนัทางธรุกจิ โดยมเีนือ้หาครอบคลุม 8 กลุม่วชิา 1) วศิวกรรม 
วัสดุ 2) วิศวกรรมกระบวนการผลิตและการใช้งาน 3) วิศวกรรม
เครื่องกลและไฟฟ้า 4) วิศวกรรมอุตสาหการ 5) วิศวกรรมระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 6) วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 7) วิศวกรรม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ 8) วิศวกรรมควบคุมโครงการ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรของบรษิัท 
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 นอกจากนี้ ทางบรษิัทได้มกีารจัดงาน “SSI Steel Construction Forum” เพื่อเผยแพร่เผยแพร่วทิยาการ ความรู้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก
ส�าหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครอืข่าย ผู้ประกอบการ วศิวกรนักออกแบบ และนักวชิาการ ให้เกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
 รวมทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ อาท ิ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ อาทิ โครงการศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของออกไซด์สเกลบนเหล็กแผ่นรีดร้อน 
เพือ่พฒันาคณุภาพผวิของผลติภณัฑ์ โครงการพฒันาแปทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะของ SSI เป็นต้น เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์และนวตักรรม อนัก่อให้เกดิ 
การพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และส่งผลต่อความยั่งยนืของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

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

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน และความรับผิดชอบต่อสังคม  
ในการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาท�างานในพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและ 
การเจบ็ป่วยจากการท�างานให้พนักงานทุกคนมคีวามปลอดภยัทัง้ด้านการปฏบิตังิานและด้านสุขภาพอนามยั โดยมกีารด�าเนนิงานตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ISO 45001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่องมาจากการท�างาน และมีความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์กร
 บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยต้องการให้พนักงาน 
เกิดตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ท�างานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�างานผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท�างาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย  
สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจาก 
การท�างาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ก�ากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและ 
เสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการ 
หามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยท�าให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงการท�างาน (LTIFR) ลดต�่าลงให้เข้าใกล้ศูนย์
หรอืเท่ากับศูนย์ และไม่มพีนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการท�างานอย่างต่อเนื่อง

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน

บริษัท 2560 2561 2562

SSI 0.66 0.31 0.00

TCRSS 0.00 0.00 0.00

WCE 0.00 1.86 2.58

PPC 3.71 0.00 0.00

SSI Group 0.46 0.56 0.77

LTIFR = (จ�านวนรายที่บาดเจ็บถงึขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการท�างานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัให้มกีารฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเข้มข้นเพิม่มากขึน้จากปี 2561  
เดิม 34 หลักสูตร เป็น 44 หลักสูตร และทบทวนมาตรฐานการท�างานของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้  
และผู้ปฏบิัตงิานสามารถปฏบิัตไิด้จรงิตามที่ก�าหนดไว้
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ  
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
ส�าหรบัป ี2562 ตามแบบประเมนิของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏ 
ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑด์มีาก โดยแบบประเมนิดงักลา่วไดพ้ฒันา 
มาจากกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ นอกจากนี้ บริษัท 
ยังสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ซึง่กล่าวโดยสรปุวา่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง 
 บริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
ของบรษิทัตัง้แตป่ ี2541 มขีอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ แนวทาง
ปฏิบัติงาน และการรายงาน ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับส�านักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (Internal Audit Charter) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช ้
อยู่ในปัจจุบัน ส�าหรับขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกส�านักของบริษัท รวมทั้งบริษัท
อื่นๆ ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามประมวล
จรรยาบรรณและมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ 
ภายในด้วย 

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง

 คว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท
 เกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ได้
ใหค้วามส�าคญัตอ่การทีบ่รษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่แีละ 
มีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแจ้งชัดถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วยมีความเชื่อว่าการมีระบบ 
การควบคมุภายในทีด่ ีจะช่วยลดความเสีย่งและปอ้งกันความเสยีหาย
จากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และท�าใหบ้รษิทัสามารถบรรลวุสิยัทศัน ์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษัทได้ จึงได้ 
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อก�าหนด
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 (Audit Committee Charter) โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้มีมติเห็นชอบฉบับนี้ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง  
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทด้วย ซึ่งในปี 2562  
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาทบทวนครัง้ลา่สดุ โดยไมม่ี
การเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา 
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 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา 
อนุมัติการจัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในกลุ่ม (Group Internal Audit)  
ตามผงัโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัทีจ่ดัในรปูแบบของ Group Function  
และเมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดพ้จิารณาอนุมตัใิห้สตัยาบนัการปรบัปรงุโครงสรา้งส�านกัตรวจสอบ 
ภายในกลุ่ม ซ่ึงส�านักตรวจสอบภายในกลุ่มยังคงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ นับต้ังแต่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเมือ่ป ี2542 เปน็ตน้มา นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา  
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท  
และแผนการตรวจสอบประจ�าปขีองส�านกัตรวจสอบภายใน ทีไ่ดจ้ดัท�า 
ในแนวทางที่ค�านึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Approach) รวมทั้ง 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน  
อีกทั้งหัวหน้าส�านักตรวจสอบภายในยังสามารถขอเข้าพบ หรือ 
ขอค�าปรึกษาหารือจากประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์ได้  
เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่ส�าคัญหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามรายงานของ
กรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

 ร�ยละเอียดของหัวหน้�ง�น

 1. ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน
  ของบริษัท
  ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท 
ในปี 2562 คือ นางสาวปัทมวรรณ บุญทั่ง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด 
ของส�านักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2559 ได้มีมติให้แต่งตั้ง 
นางสาวปทัมวรรณ บญุทัง่ ด�ารงต�าแหนง่ผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านกัตรวจสอบ
ภายในกลุ่ม 

 2. คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
  ที่มีต่อหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้ส�านกั
ตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 3. แนวปฏิบัติก�รแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้�ย
  ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน
  ของบริษัท
  คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  
เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน
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 ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2562	
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย 

 จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น 

 ร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้อื่นๆ

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

2.76

-

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้การค้า

3.76 

-

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 

 จ�ากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

 ร้อยละ 35.19 โดยมีการควบคุม

 ร่วมกัน

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

589.74

-

-

-

17.75

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้อื่น

 

64.03 

0.17

175.75 

 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล 

 จ�ากัด (มหาชน)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

-

-

0.64

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ

ลูกหนี้อื่น

- 

3.48

-

บริษัท บี.เอส.เมทัล จ�ากัด 

 

 

 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 

ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

ค่าบริการตัดเหล็ก

 

 

1,190.79

- 

8.35 

 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

1,808.00 

- 

0.16 

0.88 

20.56 

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด 

 (มหาชน) 

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

ขาย Slab

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ใช้บริการซ่อมบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

4.45

- 

-

18.56

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

 

- 

0.63 

 

บริษัท ทรัพย์สินอาคาร

 ประภาวิทย์ จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

เช่าพื้นที่ส�านักงานกรุงเทพ

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

 

25.41

- 

 

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

-

0.23 

บริษัท อาคารเวสเทิร์น จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10  

ไม่มี

 

 

- 

 

 

เจ้าหนี้การค้า

 

 

- 

 

 

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา 

 จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2562	
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 

 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน 

 

 

881.58 

 

 

 ลูกหนี้การค้า

 

 

1,771.98  

 

 

 บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต 

 จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

ให้บริการซ่อมบ�ารุง

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ 

- 

- 

- 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

- 

- 

-  

บริษัท เรือล�าเลียง บางปะกง 

 จ�ากัด

 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการท่าเทียบเรือน้�าลึก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งทางน้�า

ต้นทุนทางการเงิน 

- 

-

- 

- 

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

- 

- 

- 

- 

บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัท

 ถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อม

 เกินกว่าร้อยละ 10

ให้บริการรีดเหล็ก

รายได้อื่นๆ

ใช้บริการขนส่งในประเทศ

ขาดทุนจากการขายเหล็ก

 แท่งแบน

- 

- 

- 

 

- 

 ไม่มี -

บริษัท ประจวบพัฒนา

 ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา  

 จ�ากัด 

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล 

 โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

 และ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

 ไม่มี

 

 

- 

 

 

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

 ถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ประจวบ สตีล จ�ากัด เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

 และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

Redcar Bulk Terminal Limited เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ร้อยละ 50 โดยมีการควบคุมร่วมกัน

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

Vanomet AG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน

 ในบริษัทย่อย

ซื้อเหล็กแท่งแบน

ต้นทุนทางการเงิน

-

-

เงินล่วงหน้า

 ค่าสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

 

338.59

-

Sahaviriya Shipping UK 

  Limited

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

 และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม

 ไม่มี -  ไม่มี  -

 

บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ�ากัด ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน

รายได้อื่น

176.31

4.20

 เจ้าหนี้อื่น -
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 ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้น
กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น 
เกีย่วกบัความจ�าเปน็และความเหมาะสมของรายการนัน้ โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ 
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 
ตามแตก่รณ ีทัง้นี ้บรษิทัจะเปดิเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

 นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

 นโยบายการท�ารายการระหวา่งกนัอาจเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 
ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท และ
ต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

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

 รายการระหว่างกันที่ เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง เป็นการท�ารายการเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจ�าเป็น 
ทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัท ทั้งนี้ 
บรษิทัมนีโยบายการก�าหนดราคาส�าหรบัรายการระหว่างกันกบับคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
ภายนอก

 ม�ตรก�รก�รอนุมัติ
 ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอ�านาจจากกรรมการบริษัท 
ให้เป็นผู้อนุมัติการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล 
ทีม่ผีลประโยชน์ร่วม ภายใตเ้งือ่นไขปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิตามปกติ
และเงือ่นไขการคา้โดยท่ัวไป โดยจะต้องปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท 
หรอืบรษิทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำรระหว่ำงกันในปี	2562	
(ล้ำนบำท)

รำยกำรคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

 (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ

เงินฝากธนาคาร

ภาระหนี้สิน

 ภายใต้

 แผนฟื้นฟู

237.03 

18.13

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

 (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ

เงินฝากธนาคาร

ภาระหนี้สิน

 ภายใต้

 แผนฟื้นฟู

6.11

18.02 

ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ

ภาระหนี้สิน

 ภายใต้

 แผนฟื้นฟู 3.33 
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 สรุปร�ยง�นก�รสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม ส�าหรับปี 2562
 •	 สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982
   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 ในปี 2558 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2559 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต
 ในปี 2560 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต 
 ในปี 2561 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น และมีข้อสังเกต 
 ในปี 2562 รายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นแบบแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต 

 โดยสามารถสรุปเกณฑ์ในการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
ส�าหรับปี 2562 รวมถึงค�าอธิบายสาเหตุ หรือการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข
 
ไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เกี่ยวกับภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอด  
จ�านวน 4 ราย เป็นเงินต้นจ�านวน 1,506.4 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน 284.5 ล้านบาท ส่วนที่ได้รับหนังสือยืนยันตอบกลับ  
แต่มีผลต่างจ�านวน 5 ราย ยอดเงินต้นตามบัญชีสูงกว่า จ�านวน 4,515.2 ล้านบาท และ 117.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน  
1,697.5 ล้านบาท และ 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�านวน 2 ราย ยอดตามบัญชีต่�ากว่าเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวน 93.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่นให้เป็นที่พอใจในบัญชีภาระหนี้ใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ 
 เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการยืนยันยอดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจ�าเป็นต้องปรับปรุงรายการ 
ดังกล่าวหรือไม่เพียงใดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน

ข้อมูลท�งก�รเงิน
ที่สำ�คัญ
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คว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้
 1) ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลจากการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิ จ�านวนเงิน  
1,777.0 ล้านบาท และ 2,401.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ขาดทุนสะสมเป็นจ�านวนเงิน 43,415.6 ล้านบาท และ  
43,907.8 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจ�านวน 41,258.2 ล้านบาท และ 42,294.8 ล้านบาท ตามล�าดับ
 2) ตามที่แสดงไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทจ�าเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน  
และเพื่อให้สามารถจ่ายช�าระหนี้สินจากการด�าเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ บริษัทอธิบาย
ความคบืหนา้ในการด�าเนนิการเหลา่นีไ้ว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2 อยา่งไรกต็าม การฟืน้ฟกูจิการจะถอืวา่ไดด้�าเนนิการเปน็ผลส�าเรจ็ 
ตามแผน จะต้องมเีหตกุารณด์งัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้คอื 1) บรษิทัไดช้�าระหนีเ้งนิตน้คงคา้งใหแ้กเ่จา้หนีท้กุรายตามแผนฟืน้ฟกูจิการในจ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 
ร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช�าระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม ่
จากผู้ร่วมลงทุนมาช�าระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและท�าให้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก มูลค่าที่ได้รับอาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ 
ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์ 
และหนี้สินที่จ�าเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
 สถานการณด์งักลา่วแสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระส�าคญัซึง่อาจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส�าคญัเกีย่วกบัความสามารถ
ในการด�าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลและเหตุก�รณ์ที่เน้น

ก�รปรับปรุงงบก�รเงินย้อนหลัง 

 ตามที่กล่าวไปในหมายเหตุประกอบงบตามข้อ 4 ปี 2562 บริษัทได้ท�าการบันทึกปรับปรุงภาระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูและต้นทุนทางการเงิน
ให้สะท้อนกับแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทพิจารณาน�าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถึงปีปัจจุบันมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทรายการใหม่ 
ย้อนหลังงบการเงินต้ังแต่ปี 2560 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวเหมาะสมแล้วความเห็นของข้าพเจ้าต่อ 
งบการเงินงวดปัจจุบันจึงไม่มีเงื่อนไขต่อเรื่องดังกล่าว

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อ 6 และ 8 บริษัทมีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย จ�านวน 3,579.9 ล้านบาท 
ค้างช�าระเกิน 12 เดือนในป ี2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสทีจ่ะไดร้บัช�าระเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว ซึง่มีแนวโนม้วา่จะเปน็ไปได้ยาก 
จึงตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับรายการดังกล่าวท้ังจ�านวน 3,579.9 ล้านบาท ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 
จึงไม่มีเงื่อนไขต่อเรื่องดังกล่าว

ร�ยก�รระหว่�งกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเรือ่งในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 6 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัป ี2562 บรษิทัไดข้ายสนิค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจ�านวนเงินรวม 2,253.1 ล้านบาท และ 589.7 ล้านบาท ตามล�าดับ รวมคิดเป็น 
ร้อยละ 11.5 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัท 
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ประม�ณก�รหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�คำ้�ประกัน

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ได้แสดงความจ�านงเพื่อเลิกกิจการ 
และผู้ช�าระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยได้เรียกร้องให้ช�าระเงินกู้ยืมในทันที เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด เป็นหลักประกันและค้�าประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อย
ได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้�าประกันเงินกู้ยืม ท�าให้บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกันจาก
เงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ�ากัด ทั้งจ�านวนในปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 29,976 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับช�าระคืนหนี ้
บางส่วนในอนาคตจากกระบวนการช�าระบัญชี ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวจะถูกน�ามาหักจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้�าประกันที่บริษัท 
ได้เคยบันทึกบัญชีไว้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการช�าระบัญชี 

ก�รจัดเก็บเงินจ�กลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันต�มแผนฟื้นฟู

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มีภาระหนี้คงค้างอยู่กับบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มียอดหนี้คงค้างรวมกันจ�านวน 3,579.9 ล้านบาท บริษัทตั้งส�ารองแล้วทั้งจ�านวน ซึ่งหนี้ดังกล่าวสูงกว่ายอดหนี้ที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ซึ่งก�าหนดให้บริษัทต้องเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสองรายรวมกันจะต้องไม่ต่�ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองราย 
จะต้องมีหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 ไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว 
ยงัไมถ่อืวา่เปน็เหตผุดินดัช�าระ เนือ่งจากคณะกรรมการเจา้หนีย้งัมไิดม้หีนงัสอืแจง้ถงึการผดินดัดงักลา่ว ซึง่ปจัจบุนับรษิทัอยูร่ะหวา่งการตดิตาม
หนี้ และตกลงเงื่อนไขการช�าระหนี้เพิ่มเติม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์

 การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 16 กลุม่บรษิทัและบรษิทั มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์เปน็จ�านวนทีม่นียัส�าคญั ไดถ้กูแสดง 
ดว้ยราคาทนุหักค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ซึง่การพจิารณาการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณด์งักลา่วตอ้งใชด้ลุยพนิจิ
ที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
และบริษัท ซึ่งก�าหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทและ
บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการด�าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการก�าหนด
อัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญ 
ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว
 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลรวมถึง
หลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการค�านวณหามูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมิน 
การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 359,994,931 1.6 755,830,615 2.9 1,558,770,463 6.1

ลูกหนี้การค้า 67,559,000 0.3 1,153,093,859 4.5 1,205,026,297 4.7

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน          172,792,089 0.8      307,527,604 1.2 270,308,689 1.1

สินค้าคงเหลือ 7,463,700,630 34.1 9,672,926,352 37.3 7,368,319,367 28.9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 230,002,317 1.1 242,627,788 0.9 910,982,488 3.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,294,048,967 37.9 12,132,006,218 46.8 11,313,407,304 44.3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัด

 ในการใช้ 98,330,568 0.4 98,330,568 0.4 56,807,634 0.2

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,628,781,546 12.0 2,598,112,470 10.0 2,709,650,450 10.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,926,465,042 49.9 11,048,410,953 42.6 11,302,042,288 44.3

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12,867,820 0.1 13,294,302 0.1 128,555,280 0.5

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3,635,401 0.0 8,351,425 0.0 17,853,344 0.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14,360,040 0.1 10,363,823 0.0 9,437,209 0.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,593,705,498 62.1 13,776,863,541 53.2 14,224,346,205 55.7

รวมสินทรัพย์ 21,887,754,465 100.0 25,908,869,759 100.0 25,537,753,509 100.0
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2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น   

 จากสถาบันการเงินและกิจการ 

 ที่เกี่ยวข้องกัน 60,682,672 0.3 30,000,000 0.1 72,110,249 0.3

เจ้าหนี้การค้า 5,148,662,542 23.5 5,795,983,020 22.4 3,033,056,160 11.9

เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 213,678,898 1.0 143,339,764 0.6 41,722,401 0.2

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,766,345,097 8.1 1,618,299,139 6.2 1,038,619,703 4.1

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดประเภทเป็นหนี้สิน 

 หมุนเวียน - - - - - -

หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ - - - - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 2,332,033 0.0 17,401,694 0.1 15,935,722 0.1

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงก�าหนดช�าระ 

 ภายในหนึ่งปี - - - - - -

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา

 ค้�าประกันและอื่นๆ - - - - 498,484,800 2.0

ประมาณการหนี้สินจากสัญญา

 ที่สร้างภาระ - - 1,072,952 0.0 691,131 0.0

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - - - 60,632,780 0.2

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - - - - - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,502,669 0.0 4,306,925 0.0 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 318,311,626 1.5 345,596,519 1.3 513,048,746 2.0

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,513,515,537 34.3 7,956,000,013 30.7 5,274,301,692 20.7
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2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - 23,319,835,439 91.3

เจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ - - - - 1,853,026,021 7.3

ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญา 

 ค้�าประกันและอื่นๆ 55,226,829,497 252.3 57,061,854,691 220.2 25,476,910,040 99.8

ดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ - - - - 8,277,827,269 32.4

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,803,188 0.0 4,130,859 0.0 17,739,839 0.1

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - - - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 360,918,519 1.6 200,357,792 0.8 192,018,776 0.8

ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   และอื่นๆ - - - - - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 42,065,298 0.2 43,349,647 0.2 61,403,631 0.2

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 55,632,440,378 254.2 57,310,516,865 221.2 59,199,584,891 231.8

รวมหนี้สิน 63,145,955,915 288.5 65,266,516,878 251.9 64,473,886,583 252.5
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ) 
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2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 11,113,018,280 42.9 11,113,018,280 42.9 1,113,018,280 4.4

ส่วนต่�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (9,500,000,000) (36.7) (9,500,000,000) (36.7) - -

ทุนที่ได้รับจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

 ด้อยสิทธิจากผู้ถือหุ้น - - - - - -

สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ - - - - - -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 - กลุ่มบริษัท - - - - - -

 - การร่วมค้า - - - - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย - - - - - -

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (43,415,571,375) (198.4) (41,533,583,599) (160.3) (40,667,235,140) (159.2)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ (41,802,553,095) (191.0) (39,920,565,319) (154.1) (39,554,216,860) (154.9)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 544,351,645 2.5 562,918,200 2.2 618,083,786 2.4

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (41,258,201,450) (188.5) (39,357,647,119) (151.9) (38,936,133,074) (152.5)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,887,754,465 100.0 25,908,869,759 100.0 25,537,753,509 100.0
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รายได้

รายได้จากการขาย     24,662,882,737 96.8    30,863,945,082 97.7 24,976,384,730 87.8

รายได้จากการให้บริการ          536,516,250 0.8         564,207,595 0.4 355,188,684 1.2

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ          212,484,840 0.8         114,572,094 0.4 2,952,224,033 10.4

รายได้อื่น            78,935,366 0.3           42,482,140 0.1 168,231,952 0.6

รวมรายได้ 25,490,819,193 100.0 31,585,206,911 100.0 28,452,029,399 100.0

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย     24,720,252,036 97.0    28,904,135,265 91.5 21,602,249,736 75.9

ต้นทุนการให้บริการ          382,605,329 1.5         385,433,659 1.2 238,490,835 0.8

ค่าใช้จ่ายในการขาย          552,821,915 2.2         580,510,211 1.8 437,308,141 1.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       1,513,209,085 5.9         610,458,285 1.9 537,471,935 1.9

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 99,778,329 0.4 94,908,034 0.3 87,512,203 0.3

ประมาณการภาระดอกเบี้ย

 จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - - - - -

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 

 (กลับรายการ) (1,072,952) (0.0) 381,821 0.0 (18,460,987) (0.1)

ต้นทุนทางการเงิน 5,511,242 0.0 9,199,107 0.0 1,034,740,671 3.6

รวมค่าใช้จ่าย 27,273,104,984 107.0 30,585,026,382 96.8 23,919,312,534 84.1
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ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน - 

 การบัญชีด้านผู้ลงทุน

 การร่วมค้า            34,653,763 0.1        (87,174,079) (0.3) 2,987,371 0.0

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

 จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง (1,747,632,028) (6.9) 913,006,450 2.9 4,535,704,236 15.9

กลับรายการภาษีเงินได้ (29,343,852) (0.1) (13,320,291) (0.0) 21,212,459 0.0

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีจากการด�าเนินงาน

 ต่อเนื่อง (1,776,975,880) (7.0) 899,686,159 2.8 4,556,916,695 16.0

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

 สุทธิจากภาษี - - - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (1,776,975,880) (7.0)       899,686,159 2.8 4,556,916,695 16.0

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (1,802,877,833) (7.1)        866,651,745 2.7 4,534,664,825 15.9

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

  ควบคุม 25,901,953 0.1 33,034,414 0.1 22,251,870 0.1

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี   (1,776,975,880) (7.0)       899,686,159 2.8 4,556,916,695 16.0

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.16) 0.10 4.07

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.16) 0.10 4.07

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การด�าเนินงาน

 ต่อเนื่อง 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.16) 0.10 4.07

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.16) 0.10 4.07
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บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ บำท ร้อยละ

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (1,776,975,880) (7.0) 899,686,159 2.8 4,556,916,695 16

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่   

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน อาคาร

 และอุปกรณ์ใหม่ - - - - - -

ค่าเสื่อมราคาของส่วนเกินทุนจาก

 การตีราคา - - - - - -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - -

- - - - - -

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

 จากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - - - - -

จัดประเภทรายการผลต่างจากอัตรา

 แลกเปลี่ยนจากการช�าระบัญชีบริษัทย่อย - - - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

 - กลุ่มบริษัท      (79,622,016) (0.3) - - - -

 - การร่วมค้า       (5,312,917) (0.0) (1,763,029) (0.0) 330,605 0.0

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ

 ของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

        

5,456,482 0.0 - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิ   

 จากภาษี (79,478,451) (0.3) (1,763,029) (0.0) 330,605 0.2

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (1,856,454,331) (7.3)   897,923,130 2.8 4,557,247,300 16.0

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่     (1,881,987,776) (7.4)     864,888,716 2.7 4,534,995,430 15.9

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

  ควบคุม 25,533,445 0.1 33,034,414 0.1 22,251,870 0.1

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (1,856,454,331) (7.3)    897,923,130 2.8 4,557,247,300 16.0
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บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (1,776,975,880) 899,686,159 4,556,916,695

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 723,033,436 746,089,755 742,126,121

ต้นทุนทางการเงิน 5,511,242 9,199,107 1,034,740,671

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 36,887,578 (15,600,985) (2,770,243,458)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 843,240,786 4,546,786 8,032,163

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ) 35,404,123 431,970,776 (74,163,700)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 83,672,525 19,119,401 20,545,454

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ) (1,072,952) 381,821 (18,460,987)

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,056,789) (205,607) (172,731)

ตัดจ�าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (1,584,000) 973,309 6,929,493

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - -

ประมาณการขาดทุนจากการช�าระบัญชีของบริษัทย่อย - - -

ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร 154,467 9,396,409 45,281,366

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) (34,653,762) (87,174,079) (2,987,371)

ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - -

   อื่นๆ - 95,474,910 -

กลับรายการภาษีเงินได้ 29,343,852 13,320,291 (21,212,459)

      (58,095,374)       2,301,526,211 3,527,331,257
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การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 

ลูกหนี้การค้า 242,290,398 51,675,291 76,297,349 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 134,570,290 (41,765,701) (2,601,482)

สินค้าคงเหลือ 2,173,821,599 (2,736,577,761) (784,409,073)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,022,997 674,482,191 (5,179,534)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,996,217) (926,614)          10,298,599

เจ้าหนี้การค้า (629,509,265) 2,809,275,341 809,027,343

เจ้าหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 70,339,134 101,617,363 5,553,045

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (20,013,168) (162,798,632) 21,975,896

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,733,813) (10,780,385) (7,098,259)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - -

รับคืนภาษีเงินได้ 23,152,469 1,223,571 -

จ่ายภาษีเงินได้ (36,554,179) (36,904,802) (24,957,381)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,898,294,871 2,961,061,073 3,626,237,760

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง 90,734,919 (41,522,934) (52,124,300)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (588,496,075) (479,226,821) (367,390,842)

ซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (4,445,195) (3,673,795) (2,124,750)

ขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,078,715 205,607 194,006

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับสัญญาขายและเช่ากลับ - - -

เงินปันผลรับ - 22,600,871 -

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ - - -

เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานที่ยกเลิก - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (501,127,636) (501,617,072) (421,445,886)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ (1,756,655,277) (3,106,909,746) (70,645,601)

จ่ายช�าระหนี้ภายใต้สัญญาค้�าประกันและอื่นๆ - - -

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (5,532,982) (9,199,107) (105,843,889)

จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30,682,672 (42,110,249) (40,251,426)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -       -       - 

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -     -     -

จ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว - - (1,254,591,582)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน (17,397,332) (15,964,747) (53,141,322)

ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับสัญญาขายและเช่ากลับ -            -               -

ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ -            -            -

เงินปันผลจ่าย (44,100,000) (88,200,000) (53,900,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,793,002,919) (3,262,383,849) (2,071,076,990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (395,835,684) (802,939,848) 1,133,714,884

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 755,830,615 1,558,770,463 156,508,506

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 359,994,931 755,830,615 1,558,770,463
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 



2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.52 2.15

อัตราส่วนสภาพคล่อง ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า) 1.10 1.52 2.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.06 0.24 0.52 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภท (เท่า) 0.06 0.24 0.52 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.25 0.57 0.72 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.27 7.65 9.39

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36 48 39

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)        17.29           12.80 11.24

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)         21.11            28.51 32.48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.59 7.29 8.28

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 80 50 44

Cash Cycle (วัน) -23 26 27

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น (1.78%) 5.10% 13.78%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (10.56%) 0.93% 9.66%

อัตราก�าไรอื่น 3.25% 2.28% 10.97%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (เท่า) (0.73) 12.53 1.48 

อัตราก�าไรสุทธิ (7.31%) 2.81% 17.90%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น N/A N/A N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (7.40%) 3.55% 22.30%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (16.09%) 7.84% 48.38%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.07             1.26          1.14 
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อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

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

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

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)        320.80 96.66 5.36

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)         2.98             2.15           2.15 

อัตราการจ่ายเงินปันผล - - -

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (3.76) (3.59) (35.54)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.16) 0.10 4.07

เงินปันผลต่อหุ้น - - -

 

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม (15.52%) 6.94% 5.41%

หนี้สินรวม (3.25%) (3.55%) (4.72%)

รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ (20.09%) 55.69% 27.78%

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 68.30% (66.03%) (72.44%)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (308.03%) 130.21% 258.05%

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตร�ก�รเติบโต  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน (ต่อ)  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



 คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่และให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป 
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท 
ซึ่งได้แก่ งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2562 ของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/หรือ วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ และใช้ 
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณทางการบัญชีเพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ  
และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข  
(โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท)
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการขับเคลื่อนของระบบดังกล่าว 
ใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถกูตอ้ง เปน็ทีเ่ชือ่ถอืได ้ซึง่สะทอ้นถงึผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิ
ที่แท้จริงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งรายงานทางการเงิน 
ของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เป็นที่เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 น�ยวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่ม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 น�ยสมช�ย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ

บรษิัท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)
ในฐานะผู้บรหิารแผนฟื้นฟูกจิการฯ

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รบริษัท
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน ปี 2562
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ต�ร�ง 1 : สรุปผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย	:	ล้ำนบำท 2562
ม.ค.	-	ธ.ค.

2561
ม.ค.	-	ธ.ค.
(ปรับปรุงใหม่)

%	YoY

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25,199 31,428 -20%

ต้นทุนขายและให้บริการ 25,103 29,290 -14%

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 97 2,139 -95%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,166 1,286 +68%

EBITDA (1,254) 1,441 -187%

ดอกเบี้ยจ่าย 6 9 -40%

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 514 552 -7%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลับรายการ) 29 13 +120%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 188 86 +119%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 25 28 -14%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,803) 867 -308%

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.16) 0.10 -263%

หมายเหตุ : 
1) EBITDA : รวมการตั้งหรอืการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลอื และการตั้งส�ารองจากภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดบิ = ก�าไรสุทธ ิ+ ดอกเบี้ยจ่าย +  
 ภาษเีงนิได้ + ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
2) บริษัทได้ท�าการบันทึกปรับปรุงภาระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและต้นทุนทางการเงินโดยพิจารณาน�าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถึงปีปัจจุบันมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
 และจัดประเภทรายการใหม่ย้อนหลังงบการเงนิตั้งแต่ปี 2560

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ย
ของฝ่�ยจัดก�ร
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ต�ร�ง 2 : ผลก�รดำ�เนินง�นแยกต�มธุรกิจ

หน่วย	:	ล้ำนบำท 2562
ม.ค.	-	ธ.ค.

2561
ม.ค.	-	ธ.ค.

%	YoY

รายได้จากการขายและให้บริการ 

งบการเงินรวม1) 25,199 31,428 -20%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 24,663 30,864 -20%

ธุรกิจท่าเรือ 197 209 -6%

ธุรกิจวิศวกรรม 255 284 -10%

EBITDA 

งบการเงินรวม (1,254) 1,441 -187%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (1,992) 1,404 -242%

ธุรกิจท่าเรือ 160 185 -13%

ธุรกิจวิศวกรรม 79 77 +2%

ตัดรายการระหว่างกัน 499 (225) +321%

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ 

งบการเงินรวม2) (1,803) 867 -308%

ธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน (2,402) 978 -345%

ธุรกิจท่าเรือ 57 74 -23%

ธุรกิจวิศวกรรม 43 40 +7%

ตัดรายการระหว่างกัน 473 (259) +282%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 26 33

1) รายได้ของแต่ละธุรกจิเป็นรายได้หลังหักรายการระหว่างกันแล้ว 
2) การบันทกึก�าไรในส่วนของ บมจ. เหล็กแผ่นรดีเย็นไทย บันทกึโดยใช้วธิ ีEquity Method 
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ต�ร�ง 3 : สรุปตัวเลขสำ�คัญของธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท)

หน่วย	:	เหรียญสหรัฐต่อตัน 2562
ม.ค.	-	ธ.ค.

2561
ม.ค.	-	ธ.ค.

%	YoY

ราคาขายเฉลี่ย 613 651 -6%

ต้นทุนขายเฉลี่ย 617 602 +3%

ค่าการรีด (HRC Spread)1) 81 132 -39%

HRC Rolling Margin2) 13.2% 20.3%

HRC EBITDA ต่อตัน3) -53 36 -247%

ปริมาณขาย (พันตัน) 1,270 1,441 -12%

ปริมาณการผลิต (พันตัน) 1,248 1,467 -15%

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

แผนภ�พ 1 : ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�รของบริษัทและบริษัทย่อย 

Q1/18

8,444

Q2/18

7,824

Q3/18

8,226

Q4/18

6,934

Q1/19

7,575  

Q2/19

7,320 

Q3/19

5,873 

Q4/19

4,431 

2018

31,428

2019

25,199 

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

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 25,199 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 YoY โดยมี EBITDA ติดลบ  
1,254 ล้านบาท ลดลงจาก 1,441 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 187 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนสุทธิ 1,803 ล้านบาท  
ลดลงจากก�าไรสุทธิ 867 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 308 จากก�าไรขั้นต้นที่ลดลงดังกล่าว และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นอกจากนี้  
บริษัทมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�านวน 531 ล้านบาท

อัตรำส่วนกำรท�ำก�ำไร 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (7.31) 2.81

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (7.40) 3.55

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A N/A

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.10

 ธุรกิจเหล็กรีดร้อน (บริษัท) 

 รายได้ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 24,663 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 YoY จาก 30,864 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณส่งมอบ HRC 1,270 พันตัน ลดลงร้อยละ 12 YoY ท้ังน้ี ราคาขาย HRC เฉล่ียอยู่ท่ี 19,065 บาทต่อตัน  
หรือประมาณ 632 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 3 YoY ตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลก โดยเป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมพิเศษ  
(Premium Value Products - PVPs) ร้อยละ 61 ของปริมาณขายรวม
 ค่าใช้จ่าย ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการ 24,828 ล้านบาท แยกเป็นต้นทุนขายและบริการจ�านวน 24,789 ล้านบาท  
และต้ังส�ารองค่าเผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอืจ�านวน 39 ลา้นบาท โดยตน้ทนุขายและใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 14 YoY จากปรมิาณการขาย 
ที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 118 YoY จาก 1,179 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันเต็มจ�านวนโดยตั้งเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 843 ล้านบาท ค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�านวน 531 ล้านบาท ซึ่งไม่ปรากฏในปีที่ผ่านมา 
 ค่าการรีด (HRC Spread) ในปี 2562 บริษัทมีค่าการรีด (HRC Spread) 84 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 132 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 37 YoY คิดเป็น HRC Rolling Margin ประมาณร้อยละ 13.3 ลดจากร้อยละ 20.3 ในปี 2561
 ก�าไร ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 166 ล้านบาท มี EBITDA ติดลบ 1,992 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 2,402 ล้านบาท  
โดยผลประกอบการลดลงร้อยละ 109 ร้อยละ 242 และร้อยละ 345 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 จากผลก�าไรขั้นต้น  
1,857 ล้านบาท EBITDA 1,404 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 978 ล้านบาท จากการขาดทุนขั้นต้น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการบันทึก 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
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แผนภ�พ 2 : ร�ยได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กรีดร้อน
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 ธุรกิจท�งทะเล (PPC)

 รายได้ ในปี 2562 PPC มีรายได้รวม 261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 YoY เป็นผลมาจากบริมาณสินค้าผ่านท่าลดลงร้อยละ 5 YoY  
จาก 2,800,575 ตัน ลดลงเป็น 2,660,736 ตัน เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้พบว่า โดยหลักเป็นรายได้จาก SSI ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ  
64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 YoY และมีรายได้ยกเว้น SSI เท่ากับ 197 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 YoY โดยสรุป รายได้ของ PPC ลดลง 
ตามปริมาณสินค้าผ่านท่าที่ลดลง
 ก�าไร ในปี 2562 PPC ก�าไรขั้นต้น 121 ล้านบาท มี EBITDA 160 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 ร้อยละ 13  
และร้อยละ 23 ตามล�าดับ

แผนภ�พ 3 : ร�ยได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจท�งทะเล
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 ธุรกิจวิศวกรรม (WCE)

 รายได้ ในปี 2562 WCE มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 699 ล้านบาท เท่ากับปี 2561 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 มีการเลื่อน 
การส่งมอบงานบางส่วนไปยังปี 2563
 ก�าไร ในปี 2562 WCE มีก�าไรขั้นต้น 131 ล้านบาท EBITDA เป็นบวก 79 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิ 43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
งวดเดียวกันในปี 2561 พบว่า มีก�าไรขั้นต้น และ EBITDA และก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ร้อยละ 2 และร้อยละ 7 YoY ตามล�าดับ  
เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนงานที่เข้มงวด ท�าให้ต้นทุนลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2 และการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
บวกกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ท�าให้ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 35 จากปี 2561

แผนภ�พ 4 : ร�ยได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจวิศวกรรม
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 ธุรกิจเหล็กปล�ยนำ้� (TCRSS)

 รายได้ ป ี2562 TCRSS มรีายไดจ้ากการขายรวม 12,303 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16 YoY โดยมปีรมิาณการขาย 523 พนัตนั ลดลงรอ้ยละ 15  
และราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน เศรษฐกิจภายใน
ประเทศที่ชะลอตัวลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่า
 ก�าไร ปี 2562 TCRSS มีผลก�าไรขั้นต้น 482 ล้านบาท มี EBITDA 410 ล้านบาท และมีผลก�าไรสุทธิ 7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา 
เดยีวกนักบัปกีอ่นพบวา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 283 รอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 104 ตามล�าดบั เกดิจากคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่ขึน้จาก 32.61 บาทตอ่เหรยีญสหรฐั 
ในปี 2561 เป็น 30.33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 19 YoY
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แผนภ�พ 5 : ร�ยได้และ EBITDA Margin ของธุรกิจเหล็กปล�ยนำ้� (TCRSS)

 ฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 21,888 ล้านบาท ลดลงจาก 25,909 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยมีรายละเอียดสัดส่วนของสินทรัพย์ ดังนี้

สินทรัพย์ 31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561
(ปรับปรุงใหม่)

31	ธ.ค.	2560
(ปรับปรุงใหม่)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 360 2 756 3 1,559 6

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 68 0 1,153 4 1,205 5

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 7,464 34 9,673 37 7,368 29

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 10,926 50 11,048 43 11,302 44

เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,629 12 2,598 10 2,710 11

สินทรัพย์อื่นๆ 441 2 680 3 1,394 5

สินทรัพย์รวม 21,888 100 25,909 100 25,538 100
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 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 95 จาก 1,153 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 จากปริมาณและราคาขายที่ลดลง
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิ 7,464 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากมูลค่าสินค้า 
ที่ลดลง
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิ 10,926 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปี 2561

หนี้สินและแหล่งที่มำของเงินทุน

 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561
(ปรับปรุงใหม่)

31	ธ.ค.	2560
(ปรับปรุงใหม่)

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ภาระหน้ีสินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีถึงก�าหนดช�าระ 

 ภายใน 1 ปี 1,766 8 1,618 6 1,598 6

เจ้าหนี้การค้า 5,149 24 5,796 22 3,033 12

ภาระหนี้สินระยะยาวภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 55,227 252 57,062 220 60,659 238

หนี้สินอื่นๆ 1,004 5 790 3 915 4

รวมหนี้สิน 63,146 65,267 66,205

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (41,803) (191) (39,921) (154) (41,285) (162)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 544 2 563 2 618 2

ส่วนของผู้ถือหุ้น (41,258) (39,358) (40,667)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,888 100 25,909 100 25,538 100

 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 63,146 ล้านบาท ลดลงจาก 65,267 ล้านบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 จากหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ลดลง ท้ังนี้ บริษัทมีหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่มีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี เท่ากับ  
1,766 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 55,227 ล้านบาท 
 สืบเนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดจากสถาบัน 
การเงิน ประมาณการหนี้สินจากการเป็นผู้ค้�าประกัน และเจ้าหนี้อื่นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 23) ทั้งนี้ การจัดประเภทของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สิน เจ้าหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ  
เป็นไปตามแผนการช�าระหนี้ที่ระบุในแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทได้สรุปสาระส�าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบเมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2559 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ด้วย
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดลบ 41,803 ล้านบาท ลดลงจาก 39,921 ล้านบาท ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานของธุรกิจเหล็กรีดร้อน
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สภำพคล่อง

 1. กระแสเงินสด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ จ�านวน 360 ล้านบาท ลดลงจาก 756 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561  
โดยมีส่วนประกอบหลักมาจาก
  • เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,898 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน  
58 ล้านบาท และ (2) เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานสุทธิจ�านวน 1,956 ล้านบาท
  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 501 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง 91 ล้านบาท 
(2) กระแสเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมระหว่างปี 588 ล้านบาท และ (3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมอื่นๆ 3 ล้านบาท
  • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,793 ล้านบาท มีส่วนประกอบที่ส�าคัญ คือ (1) เงินสดจ่ายช�าระต้นทุนทางการเงิน  
6 ล้านบาท (2) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 31 ล้านบาท และ (3) เงินสดจ่ายช�าระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ 1,757 ล้านบาท  
(4) เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินอื่น 61 ล้านบาท

 2.  อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสภาพคลอ่งลดลง ณ สิน้ป ี2562 เมือ่เปรียบเทียบกบั ณ สิน้ป ี2561 โดยมีอตัราสว่นสินทรพัยห์มนุเวียนตอ่หนี้สิน
หมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่าเดิม ดังนี้

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2560
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.10 1.52 2.15

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

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36 48 39

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21 29 32

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.10 เท่า ลดลงจาก 1.52 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจาก 
ลูกหนี้การค้าที่ลดลงตามปริมาณขายที่ลดลงของธุรกิจเหล็กรีดร้อน

รำคำหุ้น

 จากการที่บริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายตามค�าสั่งศาลให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้น
เครื่องหมาย SP, NP และ NC ต่อหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และหยุดท�าการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อปรับปรุง
ฐานะการเงินของบริษัท จึงไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดปี 2562 โดยราคาปิดตลาด ณ วันที่ 26 เมษายน 
2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น 
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บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



 เสนอ ผูถือหุนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และเฉพาะของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงาน 
เฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เกี่ยวกับภาระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้รับหนังสือยืนยันยอด 
จำานวน 4 ราย เป็นเงินต้นจำานวน 1,506.4 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 284.5 ล้านบาท ส่วนที่ได้รับหนังสือยืนยันตอบกลับ แต่มี 
ผลต่างจำานวน 5 ราย ยอดเงินต้นตามบัญชีสูงกว่า จำานวน 4,515.2 ล้านบาท และ 117.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 
1,697.5 ล้านบาท และ 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจำานวน 2 ราย ยอดตามบัญชีต่ำากว่าเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำานวน 93.7 ล้านเหรียญสหรัฐ  
และข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีอื่นให้เป็นที่พอใจในบัญชีภาระหนี้ใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ 

 เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการยืนยันยอดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำาเป็นต้องปรับปรุงรายการ 
ดังกล่าวหรือไม่เพียงใดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน
 

รายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
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ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริษัทและบริษัท เป็นดังนี้

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลจากการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ จำานวนเงิน  
1,777.0 ล้านบาท และ 2,401.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ขาดทุนสะสมเป็นจำานวนเงิน 43,415.6 ล้านบาท  
และ 43,907.8 ล้านบาท ตามลำาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำานวน 41,258.2 ล้านบาท และ 42,294.8 ล้านบาท ตามลำาดับ
 
 ตามที่แสดงไว้ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ บริษัทจำาเป็นต้องมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียน  
และเพื่อให้สามารถจ่ายชำาระหนี้สินจากการดำาเนินงาน โดยวิธีการออกหุ้นทุนใหม่ การแปลงหนี้เป็นทุน จัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ บริษัทอธิบาย 
ความคบืหนา้ในการดำาเนนิการเหลา่นีไ้ว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 2 อยา่งไรกต็าม การฟืน้ฟกูจิการจะถอืวา่ไดด้ำาเนนิการเปน็ผลสำาเรจ็ 
ตามแผน จะต้องมเีหตกุารณด์งัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้คอื 1) บรษิทัไดช้ำาระหนีเ้งนิตน้คงคา้งใหแ้กเ่จา้หนีท้กุรายตามแผนฟืน้ฟกูจิการในจำานวนไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายชำาระตามแผน และเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งระหว่าง 2) บริษัทได้รับเงินลงทุนใหม่
จากผู้ร่วมลงทุนมาชำาระหนี้เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 3) มีการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและทำาให้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก มูลค่าที่ได้รับอาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีอย่างมีนัยสำาคัญ หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ 
ดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์ 
และหนี้สินที่จำาเป็น หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำาเนินการได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

 สถานการณด์งักลา่วแสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัซึง่อาจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัสำาคญัเกีย่วกบัความสามารถ
ในการดำาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 

 ตามท่ีกล่าวไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อ 4 ปี 2562 บริษัทได้ทำาการบันทึกปรับปรุงภาระหน้ีภายใต้แผนฟ้ืนฟูและต้นทุนทางการเงิน 
ให้สะท้อนกับแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทพิจารณานำาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถึงปีปัจจุบันมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทรายการใหม่ 
ย้อนหลังงบการเงินตั้งแต่ปี 2560 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวเหมาะสมแล้วความเห็นของข้าพเจ้า 
ต่องบการเงินงวดปัจจุบันจึงไม่มีเงื่อนไขต่อเรื่องดังกล่าว

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อ 6 และ 8 บริษัทมีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย จำานวน 3,579.9 ล้านบาท 
ค้างชำาระเกิน 12 เดือนในป ี2562 ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสทีจ่ะไดร้บัชำาระเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว ซึง่มีแนวโนม้วา่จะเปน็ไปได้ยาก 
จึงตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับรายการดังกล่าวท้ังจำานวน 3,579.9 ล้านบาท ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินงวดปัจจุบัน 
จึงไม่มีเงื่อนไขต่อเรื่องดังกล่าว

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเรือ่งในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 6 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัป ี2562 บรษิทัไดข้ายสนิค้า
ตามปกติธุรกิจให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการร่วมค้าเป็นจำานวนเงินรวม 2,253.1 ล้านบาท และ 589.7 ล้านบาท ตามลำาดับ รวมคิดเป็น 
ร้อยละ 11.5 ของยอดขายสินค้ารวมของกลุ่มบริษัท 
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ประมาณการหนี้สินภายใตสัญญาคํ้าประกัน

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ได้แสดงความจำานงเพื่อเลิกกิจการ 
และผู้ชำาระบัญชีได้ถูกแต่งตั้งและเข้ามาควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อยได้เรียกร้องให้ชำาระเงินกู้ยืมในทันที เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด เป็นหลักประกันและค้ำาประกันโดยบริษัท ผู้ให้กู้ของบริษัทย่อย
ได้เรียกร้องขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมูลหนี้ในฐานะผู้ค้ำาประกันเงินกู้ยืม ทำาให้บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำาประกันจาก
เงินกู้ยืมของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด ทั้งจำานวนในปี 2558 เป็นจำานวนเงิน 29,976 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ให้กู้อาจจะได้รับชำาระคืนหนี ้
บางส่วนในอนาคตจากกระบวนการชำาระบัญชี ซึ่งจำานวนเงินดังกล่าวจะถูกนำามาหักจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาค้ำาประกันที่บริษัท 
ได้เคยบันทึกบัญชีไว้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการชำาระบัญชี 

การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันตามแผนฟื้นฟู

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 บริษัทมีลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย มีภาระหนี้คงค้างอยู่กับบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มียอดหนี้คงค้างรวมกันจำานวน 3,579.9 ล้านบาท บริษัทตั้งสำารองแล้วทั้งจำานวน ซึ่งหนี้ดังกล่าวสูงกว่ายอดหนี้ที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งสองรายรวมกันจะต้องไม่ต่ำากว่า 300 ล้านบาทต่อปี และลูกหนี้ทั้งสองราย 
จะต้องมีหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 ไม่เกินกว่า 2,640.0 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว 
ยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดชำาระ เนื่องจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ยังมิได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิดนัดดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่าง 
การติดตามหนี้ และตกลงเงื่อนไขการชำาระหนี้เพิ่มเติม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์

การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 กลุ่มบริษัทและบริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญ ได้ถูก
แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าวต้องใช ้
ดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ซึ่งกำาหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ที่กลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการดำาเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต  
รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุว่าการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
เป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว

 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลรวมถึง
หลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการคำานวณหามูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว และยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมิน 
การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญ 
กับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า 
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเพื่อให้ดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ 
ทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผล 
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน 2982

บรษิัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั  
สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณ์ทีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิข้อสงสัยอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของ 
กลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมนิการนำาเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดิเผยวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรปูแบบ
ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ไดส้ือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการกำากับดแูลเกีย่วกับความสมัพันธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ 
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ 
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7  359,994,931  755,830,615  1,558,770,463  242,829,870  691,250,798  1,472,841,805 

ลูกหนี้การค้า 8  67,559,000  1,153,093,859  1,205,026,297  3,229,048  1,067,078,131  1,169,968,722 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 6  172,792,089  307,527,604  270,308,689  203,174,781  350,804,697  305,068,943 

สนิค้าคงเหลอื 9  7,463,700,630  9,672,926,352  7,368,319,367  7,440,368,806  9,659,959,172  7,357,377,713 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 10  230,002,317  242,627,788  910,982,488  174,673,268  142,507,191  852,194,922 

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้จำาหน่ายจาก

 การชำาระบัญชขีองบรษิัทย่อย 5 (ซ)  -    -    -    -    -    -   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  8,294,048,967  12,132,006,218  11,313,407,304  8,064,275,773  11,911,599,989  11,157,452,105 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจำากัด

 ในการใช้ 11  7,595,649  98,330,568  56,807,634  3,633,986  92,039,430  35,784,832 

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย 12  -    -    -    278,999,930  278,999,930  278,999,930 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 14  2,628,781,546  2,598,112,470  2,709,650,450  2,628,781,546  3,159,668,346  3,159,668,346 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 15  -    -    -    -    -    -   

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 16  10,926,465,042  11,048,410,953  11,302,042,288  9,711,399,205  9,740,470,652  9,902,762,583 

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น 17  12,867,820  13,294,302  128,555,280  8,546,550  7,588,266  122,571,280 

สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 18  3,635,401  8,351,425  17,853,344  -    -    -   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  14,360,040  10,363,823  9,437,209  13,142,299  8,980,464  7,975,849 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  13,593,705,498  13,776,863,541  14,224,346,205  12,644,503,516  13,287,747,088  13,507,762,820 

รวมสินทรัพย์  21,887,754,465  25,908,869,759  25,537,753,509  20,708,779,289  25,199,347,077  24,665,214,925 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 19  60,682,672  30,000,000  72,110,249  -    -    -   

เจ้าหนี้การค้า 20  5,148,662,542  5,795,983,020  3,033,056,160  5,188,948,531  5,734,700,076  3,002,207,617 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 6  213,678,898  143,339,764  41,722,401  230,546,105  148,082,141  44,819,133 

หนี้สนิตามสัญญาเช่าการเงนิที่ถงึกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี 22  2,332,033  17,401,694  15,935,722  649,383  624,794  -   

ภาระหนี้สนิภายใต้แผนฟื้นฟูที่ถงึกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี 23  1,766,345,097  1,618,299,139  1,597,737,283  1,774,335,955  1,626,289,998  1,605,728,143 

ประมาณการหนีส้นิจากสัญญาทีส่ร้างภาระ  -    1,072,952  691,131  -    1,072,952  691,131 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  3,502,669  4,306,925  -    -    -    -   

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 21  318,311,626  345,596,519  513,048,746  260,325,224  268,378,665  463,209,163 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,513,515,537  7,956,000,013  5,274,301,692  7,454,805,198  7,779,148,626  5,116,655,187 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสัญญาเช่าการเงนิ 22  1,803,188  4,130,859  17,739,839  679,684  1,324,706  -   

ภาระหนี้สนิภายใต้แผนฟื้นฟู 23  55,226,829,497  57,061,854,691  60,658,835,944  55,226,829,498  57,061,854,691  60,658,835,943 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนสำาหรับ

   ผลประโยชน์พนักงาน 24  360,918,519  200,357,792  192,018,776  306,174,378  165,353,321  159,047,386 

หนี้สนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 18  42,065,298  43,349,647  61,403,631  14,268,845  13,896,481  31,280,295 

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  55,632,440,378  57,310,516,865  60,930,822,066  55,548,776,281  57,243,253,075  60,849,987,500 

รวมหนี้สิน  63,145,955,915  65,266,516,878  66,205,123,758  63,003,581,479  65,022,401,701  65,966,642,687 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2561

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น 26

 ทุนจดทะเบยีน  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว   11,113,018,280  11,113,018,280  1,113,018,280  11,113,018,280  11,113,018,280  1,113,018,280 

ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ  (9,500,000,000)  (9,500,000,000)  -    (9,500,000,000)  (9,500,000,000)  -   

ขาดทุนสะสม  (43,415,571,375)  (41,533,583,599)  (42,398,472,315)  (43,907,820,470)  (41,436,072,904)  (42,414,446,042)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  (41,802,553,095)  (39,920,565,319)  (41,285,454,035)  (42,294,802,190)  (39,823,054,624)  (41,301,427,762)

ส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม 13  544,351,645  562,918,200  618,083,786  -    -    -   

ขาดทุนเกินทุน/รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (41,258,201,450)  (39,357,647,119)  (40,667,370,249)  (42,294,802,190)  (39,823,054,624)  (41,301,427,762)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  21,887,754,465  25,908,869,759  25,537,753,509  20,708,779,289  25,199,347,077  24,665,214,925 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
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งบกําไรขาดทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายได้จากการขาย  24,662,882,737  30,863,945,082  24,662,711,737  30,864,279,682 

รายได้จากการให้บรกิาร  536,516,250  564,207,595  233,645  -   

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  212,484,840  114,572,094  212,290,072  114,382,118 

รายได้เงนิปันผล 12, 14  -    -    45,900,000  114,400,871 

รายได้อื่น  78,935,366  42,482,140  82,474,892  59,108,127 

รวมรายได้  25,490,819,193  31,585,206,911  25,003,610,346  31,152,170,798 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย  24,720,252,036  28,904,135,265  24,828,475,328  29,007,560,884 

ต้นทุนการให้บรกิาร  382,605,329  385,433,659  -    -   

ต้นทุนการจัดจำาหน่าย  552,821,915  580,510,211  536,824,316  568,497,227 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร  623,426,447  610,458,285  525,627,571  528,911,880 

หนี้สงสัยจะสูญ  889,782,638  -    889,782,638  -   

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุนในการร่วมค้า  -    -    530,886,800  -   

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 6  99,778,329  94,908,034  89,428,819  81,337,953 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  (1,072,952)  381,821  (1,072,952)  381,821 

ต้นทุนทางการเงนิ  5,511,242  9,199,107  2,332,529  4,491,709 

รวมค่าใช้จ่าย  27,273,104,984  30,585,026,382  27,402,285,049  30,191,181,474 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสีย

   การร่วมค้า 14  34,653,763  (87,174,079)  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (1,747,632,028)  913,006,450  (2,398,674,703)  960,989,324 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ 29  (29,343,852)  (13,320,291)  (3,116,313)  17,383,814 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (1,776,975,880)  899,686,159  (2,401,791,016)  978,373,138 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่  (1,802,877,833)  866,651,745  (2,401,791,016)  978,373,138 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม 13  25,901,953  33,034,414  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (1,776,975,880)  899,686,159  (2,401,791,016)  978,373,138 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 30  (0.16)  0.10  (0.22)  0.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่

 ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

 ของการร่วมค้า

-  กลุ่มบรษิัท  (79,622,016)  -    (72,700,499)  -   

-  การร่วมค้า  (5,312,917)  (1,763,029)  -    -   

ภาษเีงนิได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน 13  5,456,482  -    2,743,949  -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  (79,478,451)  (1,763,029)  (69,956,550)  -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  (1,856,454,331)  897,923,130  (2,471,747,566)  978,373,138 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ (1,881,987,776) 864,888,716 (2,471,747,566) 978,373,138 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำานาจควบคุม 25,533,445 33,034,414  -    -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (1,856,454,331) 897,923,130 (2,471,747,566) 978,373,138 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว
ส่วนตำ่ากว่า

มูลค่าหุ้น

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้

แปลงสภาพด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนของส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำานาจควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุง)  1,113,018,280  -    -    -    (40,667,235,140)  (39,554,216,860)  618,083,786  (38,936,133,074)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 4  -    -    -    -    (1,731,237,175)  (1,731,237,175)  -    (1,731,237,175)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง)  1,113,018,280  -    -    -    (42,398,472,315)  (41,285,454,035)  618,083,786  (40,667,370,249)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่  -    -    -    -    866,651,745  866,651,745  33,034,414  899,686,159 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    (1,763,029)  (1,763,029)  -    (1,763,029)

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -    -    -    -    864,888,716  864,888,716  33,034,414  897,923,130 

เพิ่มทุน  10,000,000,000  (9,500,000,000)  -    -    -    500,000,000  -    500,000,000 

เงนิปันผลจ่ายในส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุ  -    -    -    -    -    -    (88,200,000)  (88,200,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (41,533,583,599)  (39,920,565,319)  562,918,200  (39,357,647,119)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง)  11,113,018,280  (9,500,000,000)  (40,474,693,091)  (38,861,674,811)  562,918,200  (38,298,756,611)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 4  -    -    -    -    (1,058,890,508)  (1,058,890,508)  -    (1,058,890,508)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง)  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (41,533,583,599)  (39,920,565,319)  562,918,200  (39,357,647,119)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไร (ขาดทุน)  -    -    -    -    (1,802,877,833)  (1,802,877,833)  25,901,953  (1,776,975,880)

     กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    (79,109,943)  (79,109,943)  (368,508)  (79,478,451)

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -    -    -    -    (1,881,987,776)  (1,881,987,776)  25,533,445  (1,856,454,331)

เงนิปันผลจ่ายในส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอีำานาจควบคมุ  -    -    -    -    -    -    (44,100,000)  (44,100,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (43,415,571,375)  (41,802,553,095)  544,351,645  (41,258,201,450)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว
ส่วนตำ่ากว่า

มูลค่าหุ้น

ทุนที่ได้รับจาก
การซื้อคืนหุ้นกู้

แปลงสภาพด้อยสิทธิ
จากผู้ถือหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนปรับปรุง)  1,113,018,280  -    -    -    (40,683,208,867)  (39,570,190,587)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 4  -    -    -    -    (1,731,237,175)  (1,731,237,175)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หลังปรับปรุง)  1,113,018,280  -    -    -    (42,414,446,042)  (41,301,427,762)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไร (ขาดทุน) - ปรับปรุงใหม่  -    -    -    -    978,373,138  978,373,138 

     กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    -    978,373,138  978,373,138 

เพิ่มทุน  10,000,000,000  (9,500,000,000)  -    -    -    500,000,000 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (41,436,072,904)  (39,823,054,624)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง)  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (40,377,182,396)  (38,764,164,116)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 4  -    -    -    -    (1,058,890,508)  (1,058,890,508)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หลังปรับปรุง)  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (41,436,072,904)  (39,823,054,624)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไร (ขาดทุน)  -    -    -    -    (2,401,791,016)  (2,401,791,016)

     กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น  -    -    -    -    (69,956,550)  (69,956,550)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -    -    -    -    (2,471,747,566)  (2,471,747,566)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  11,113,018,280  (9,500,000,000)  -    -    (43,907,820,470)  (42,294,802,190)



ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 151

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (1,776,975,880)  899,686,159  (2,401,791,016)  978,373,138 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  723,033,436  746,089,755  617,841,591  638,009,157 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  843,240,786  4,546,786  843,310,801  4,546,786 

ขาดทุนจากมูลค่าสนิค้าคงเหลอืลดลง  35,404,123  431,970,776  35,404,123  431,970,776 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกดิขึ้นจรงิ  36,887,578  (15,600,985)  37,088,150  (15,973,560)

ตัดจำาหน่ายภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  -    973,309  -    973,309 

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  154,467  9,396,409  154,467  9,396,407 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน  -    95,474,910  -    95,474,910 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน  83,672,525  19,119,401  68,926,694  16,176,080 

ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)  (1,072,952)  381,821  (1,072,952)  381,821 

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  (1,056,789)  (205,607)  (985,987)  (205,607)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 (สุทธจิากภาษเีงนิได้)  (34,653,762)  87,174,079  -    -   

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม  -    -    530,886,800  -   

ต้นทุนทางการเงนิ  5,511,242  9,199,107  2,332,529  4,491,709 

เงนิปันผลรับ  -    -    (45,900,000)  (114,400,871)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้  29,343,852  13,320,291  3,116,313  (17,383,814)

ภาษเีงนิได้นติบิุคคลค้างจ่าย (กลับรายการ)  (1,584,000)  -    -    -   
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 

 ในสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน  (58,095,374)  2,301,526,211  (310,688,487)  2,031,830,241 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรัพย์และหนี้สนิด�าเนนิงาน

ลูกหนี้การค้า  242,290,398  51,675,291  220,538,282  102,890,592

ลูกหนี้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  134,570,290  (41,765,701)  147,464,691  (50,282,540)

สนิค้าคงเหลอื  2,173,821,599  (2,736,577,761)  2,184,186,243  (2,734,552,235)

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอื่น  5,022,997  674,482,191  (30,258,578)  698,350,720 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  (3,996,217)  (926,614)  (4,161,835)  (1,004,615)

เจ้าหนี้การค้า  (629,509,265)  2,809,275,341  (528,144,579)  2,778,956,368 

เจ้าหนี้อื่นกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  70,339,134  101,617,363  82,463,964  103,263,008 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  (20,013,168)  (162,798,632)  (25,320)  (190,176,903)

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด�าเนนิงาน  1,914,430,394  2,996,507,689  1,761,374,381  2,739,274,636 

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ  (2,733,813)  (10,780,385)  (806,136)  (9,870,145)

จ่ายภาษเีงนิได้  (36,554,179)  (36,904,802)  (1,907,499)  (1,874,870)

รับคนืภาษเีงนิได้  23,152,469  12,238,571  -    12,238,571 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,898,294,871  2,961,061,073  1,758,660,746  2,739,768,192 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจำากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  90,734,919  (41,522,934)  88,405,444  (56,254,598)

ซื้อที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  (588,496,075)  (479,226,821)  (578,702,474)  (466,013,729)

เงนิสดรับจากการขายที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  1,078,715  205,607  985,990  205,607 

ซื้อสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน  (4,445,195)  (3,673,795)  (4,062,395)  (2,295,895)

รับเงนิปันผล  -    22,600,871  45,900,000  114,400,871 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (501,127,636)  (501,617,072)  (447,473,435)  (409,957,744)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน             

จ่ายต้นทุนทางการเงนิ  (5,532,982)  (9,199,107)  (2,332,529)  (4,491,709)

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  30,682,672  (42,110,249)  -    -   

จ่ายชำาระหนี้ภาระหนี้สนิภายใต้แผนฟื้นฟู  (1,756,655,277)  (3,106,909,746)  (1,756,655,277)  (3,106,909,746)

จ่ายชำาระหนี้สนิตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงนิ  (17,397,332)  (15,964,747)  (620,433)  -   

เงนิปันผลจ่าย  (44,100,000)  (88,200,000)  -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (1,793,002,919)  (3,262,383,849)  (1,759,608,239)  (3,111,401,455)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (395,835,684)  (802,939,848)  (448,420,928)  (781,591,007)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 1 มกราคม  755,830,615  1,558,770,463  691,250,798  1,472,841,805 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  359,994,931  755,830,615  242,829,870  691,250,798 

รายการที่ไม่กระทบเงินสดที่ส�าคัญ       

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

เจ้าหนี้อื่นที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์  7,896,166  4,653,595  7,118,029  4,653,595 

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

ขาดทุนจากการประมาณการฯ ผลประโยชน์พนักงาน  79,622,016  -    72,700,499  -   
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือเดือนกนัยายน 2537 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 2-3 ถนนสุรศกัดิ ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 9 หมู่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย บริษัท บริษัทย่อย และการร่วมค้า ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรียกวา่ “กลุ่มบริษัท” 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40.49 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 
ร้อยละ 40.22 และธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.87 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน  รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้าได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 และ 14  

 
2. การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสุทธิเป็นจ านวนเงิน 1,777.0 ล้านบาท (2561 : ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
899.7 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 43,415.6 ล้านบาท (2561 : จ านวนเงิน 41,533.6 ล้าน
บาท) ส่วนผู้ ถือหุ้นตดิลบเป็นจ านวนเงิน 41,258.2 ล้านบาท (2561 : จ านวนเงิน 39,357.6 ล้านบาท) 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีขาดทนุสุทธิเป็นจ านวนเงิน 2,401.8 ล้านบาท (2561 : ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
978.4 ล้านบาท) และ ณ วนัเดียวกนั บริษัทมีขาดทนุสะสมเป็นจ านวนเงิน 43,907.8 ล้านบาท (2561 : จ านวนเงิน 41,436.1 ล้าน
บาท) ส่วนผู้ ถือหุ้นตดิลบเป็นจ านวนเงิน 42,294.8 ล้านบาท (2561 : จ านวนเงิน 39,823.1 ล้านบาท) 
 
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิให้บริษัทย่ืนความจ านงเพ่ือขอฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
และเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ซึง่ตามแผนฟืน้ฟูกิจการก าหนดให้
บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ภายหลงัจากท่ีศาลล้มละลายกลางได้อนมุตัิแผนฟืน้ฟูกิจการของบริษัท  เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฯ 
ได้ด าเนินงานภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผนฟืน้ฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหนีเ้พ่ือติดตามผลและ
การปฏิบตัิตามเง่ือนไขในแผนฯ รวมทัง้ประเมินความส าเร็จของแผนฯ เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดจนได้รายงานความคืบหน้าการ
ปฏิบตัติามแผนฯ ให้แก่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เป็นรายไตรมาสอย่างตอ่เน่ือง  
 
การช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ 
ในระหว่างการจัดท าแผนฟืน้ฟูกิจการ บริษัทและท่ีปรึกษาทางการเงินได้ใช้สมมติฐานจดัท าประมาณการทางการเงินเพ่ือก าหนด
ความสามารถ ในการเฉล่ียช าระคืนหนีร้ายปีโดยอิงจากผลการด าเนินงานในอดีต ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในแผนฟืน้ฟูกิจการของ
บริษัท และมีเง่ือนไขให้คณะกรรมการเจ้าหนีเ้ป็นผู้พิจารณาจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกิน (ถ้ามี) ซึง่เกิดจากผลการด าเนินงานท่ีดีกว่า
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ประมาณการท่ีจดัท าไว้ บนสมมตฐิานวา่การจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากท่ีสุด โดยบริษัทได้
จดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินเพ่ือช าระหนีเ้งินต้นก่อนก าหนดเป็นจ านวน 1,678 ล้านบาท  

 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
ในปี 2561 บริษัทและเจ้าหนีธ้นาคารท่ีมีหลกัประกนัจึงได้หารือร่วมกนั ให้ชกัชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผู้ซึง่เป็นผู้ผลิตและ
ผู้ ค้าเหล็กรายส าคญัของโลก ร่วมกนัจดัท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้หมดจึงได้ร่วมกนั 
ลงนามในบนัทกึความเข้าใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพ่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาวตัถุดิบหลัก 
เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือขยายปริมาณการค้า และเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ 
 
บริษัทจึงเช่ือว่า บริษัทจะมีเงินทนุหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามยงัมีความไม่
แน่นอนสงู เน่ืองจากแผนฟืน้ฟกูิจการยงัอยู่ระหวา่งเร่ิมต้น และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอีกหลายขัน้ตอน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้โดยผู้บริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนข้อสมมติท่ีว่าการฟืน้ฟู
กิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมตนีิข้ึน้อยู่กบัการประสบความส าเร็จของแผนฟืน้ฟูกิจการ รวมทัง้การด าเนินมาตรการในการ
ปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหนีต้าม
ก าหนดและความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึง่อาจ
จ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทัง้นี ้ มลูค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามลูค่า
ตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญัและอาจจะมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

 
3. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบญัชี  
 
(ค) สกุลเงนิท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัด
เศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)156



 

ประมาณการท่ีจดัท าไว้ บนสมมตฐิานวา่การจดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินนัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการมากท่ีสุด โดยบริษัทได้
จดัสรรกระแสเงินสดส่วนเกินเพ่ือช าระหนีเ้งินต้นก่อนก าหนดเป็นจ านวน 1,678 ล้านบาท  

 
แผนการด าเนินงานในระยะยาว 
ในปี 2561 บริษัทและเจ้าหนีธ้นาคารท่ีมีหลกัประกนัจึงได้หารือร่วมกนั ให้ชกัชวนพนัธมิตรทางธุรกิจอีกสองรายผู้ซึง่เป็นผู้ผลิตและ
ผู้ ค้าเหล็กรายส าคญัของโลก ร่วมกนัจดัท าแผนความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้หมดจึงได้ร่วมกนั 
ลงนามในบนัทกึความเข้าใจแห่งความร่วมมือ (MOU) เพ่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุ ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหาวตัถุดิบหลัก 
เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือขยายปริมาณการค้า และเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ 
 
บริษัทจึงเช่ือว่า บริษัทจะมีเงินทนุหมุนเวียนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการในอีกหนึ่งปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามยงัมีความไม่
แน่นอนสงู เน่ืองจากแผนฟืน้ฟกูิจการยงัอยู่ระหวา่งเร่ิมต้น และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอีกหลายขัน้ตอน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าขึน้โดยผู้บริหารตามเกณฑ์การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองบนข้อสมมติท่ีว่าการฟืน้ฟู
กิจการจะประสบผลส าเร็จ และกิจการจะมีเงินทุนและวงเงินสินเช่ือเพียงพอเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมของข้อสมมตนีิข้ึน้อยู่กบัการประสบความส าเร็จของแผนฟืน้ฟูกิจการ รวมทัง้การด าเนินมาตรการในการ
ปรับปรุงความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด ความส าเร็จในการปรับโครงสร้างทุน ความสามารถในการจ่ายช าระหนีต้าม
ก าหนดและความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้รวมการจดัประเภทรายการใหม่หรือรายการปรับปรุงสินทรัพย์และหนีส้ิน ซึง่อาจ
จ าเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ทัง้นี ้ มลูค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามลูค่า
ตามบญัชีอย่างมีนยัส าคญัและอาจจะมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้ 

 
3. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวนัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เร่ือง ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบญัชี  
 
(ค) สกุลเงนิท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ 
 

งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัด
เศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนั ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

 

 (ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้ บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หนีส้ิน 
รายได้ และคา่ใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญั ชีจะ 
บนัทกึโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นต้นไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซึง่มีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้องมีการ
ปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี ้ 

 
หมายเหตขุ้อ 2 (จ) การด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 
หมายเหตขุ้อ 16 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกบัการใช้ข้อสมมตท่ีิส าคญัในการประมาณการ 

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
หมายเหตขุ้อ 18 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคต ท่ีจะน า

ขาดทนุทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตขุ้อ 24 การวดัมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ท่ีก าหนดไว้เก่ียวกับ   

ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตขุ้อ 33 การรับรู้รายการและการประเมินหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ เก่ียวกบัข้อสมมติส าคญั

ของความเป็นไปได้ท่ีจะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมลูค่าความ
เสียหาย 

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

 หนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีไม่ได้มาจากข้อมลูท่ีสงัเกตได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้) 

หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของข้อมลูท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ี
มีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 

 
บริษัท/กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 

 
ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัข้อสมมตฐิานท่ีใช้ในการวดัมลูค่ายุตธิรรม อยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี  ้

 
 หมายเหตขุ้อ 32  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
(จ) การช าระบัญชีและการสิ้นสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงนิของบริษัท 

สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทนุท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ ช าระบญัชีได้ถูกแต่งตัง้และเข้ามาควบคมุ ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ านาจในการควบคมุต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ  บริษัท  
สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั อีกตอ่ไป ด้วยเหตดุงักล่าวสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ถูกตัด
รายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนท่ีด้วยการรับรู้รายการเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด ซึ่งถูกตดั
จ าหน่ายเตม็จ านวนด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ในระหวา่งปี 2558 
  
ส่วนได้เสียสทุธิและมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 
    หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วน      

ความเป็นเจ้าของ ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (ร้อยละ)  
เงินลงทนุบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จ ากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
 
- 

 
(ฉ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่าง
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 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 
 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นท่ีสงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับสินทรัพย์นัน้หรือ     

 หนีส้ินนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีไม่ได้มาจากข้อมลูท่ีสงัเกตได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้) 

หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของข้อมลูท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ี
มีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม 

 
บริษัท/กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 

 
ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัข้อสมมตฐิานท่ีใช้ในการวดัมลูค่ายุตธิรรม อยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี  ้

 
 หมายเหตขุ้อ 32  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
(จ) การช าระบัญชีและการสิ้นสุดการจัดท างบการเงินรวมของบริษัท สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด และงบการเงนิของบริษัท 

สหวริิยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด  
 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั เป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กแท่งแบนครบวงจร จากผลการด าเนินงานขาดทนุท่ีผ่านมาและ
การลดลงของราคาเหล็กโลกอย่างตอ่เน่ืองท าให้ ในปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้หยุดการผลิตเหล็กแท่งแบน 
และผู้ ช าระบญัชีได้ถูกแต่งตัง้และเข้ามาควบคมุ ส่งผลให้บริษัทไม่มีอ านาจในการควบคมุต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของ  บริษัท  
สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั อีกตอ่ไป ด้วยเหตดุงักล่าวสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ถูกตัด
รายการออกจากงบการเงินรวมและถูกแทนท่ีด้วยการรับรู้รายการเงินลงทนุในบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากัด ซึ่งถูกตดั
จ าหน่ายเตม็จ านวนด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ในระหวา่งปี 2558 
  
ส่วนได้เสียสทุธิและมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ได้จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือ
จ าหน่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 
    หน่วย : พนับาท 
 สดัส่วน      

ความเป็นเจ้าของ ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
 (ร้อยละ)  
เงินลงทนุบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี  

ยเูค จ ากดั 
 

100 
 

27,481,792 
 

27,481,792 
 
- 

 
(ฉ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทและบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่าง

 

เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีท ากบัลกูค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีท ากบัลูกค้าทกุสญัญา ยกเว้นสญัญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึน้จากสญัญาท่ี
ท ากบัลกูค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้า
หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดลุยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน 
 

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี         
1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึง่จะมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ดงักล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ได้แก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การปอ้งกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
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และการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ
สญัญาเช่า และก าหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินส าหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้น
แตส่ินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

การบญัชีส าหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู้ ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี 
 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจงูใจให้แก่ผู้ เช่า 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท อยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบันีม้า
ถือปฏิบตัิ 

 
4. การแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทรายการใหม่ 
 

ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัทมีการแก้ไขข้อผิดพลาดดงัตอ่ไปนี ้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 25 บริษัทมีหนีส้ินจากสญัญาค า้ประกนัโดยมีหลกัประกนัเป็นทรัพย์สินของบริษัท 
สหวริิยาอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ในประเทศองักฤษท่ียงัอยู่ระหว่างประเมินมลูค่าท่ีจะได้รับให้สูงสุด เพ่ือให้ผู้กู้อาจจะได้รับคืนช าร ะหนี ้
บางส่วนในอนาคตท าให้หนีส้ินตามแผนฟืน้ฟยูงัไม่มีความแน่นอนปีปัจจุบนัผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทรัพย์สินท่ีประกนั
ดงักล่าว มูลค่าท่ีจะได้รับคืนมีจ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคัญเม่ือเทียบกับหนีส้ินจากการท าสัญญาค า้ประกันจึงตดัสินใจไม่น ามา
พิจารณาและตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 มีเจ้าหนีร้ายหนึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการตอ่ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่อนญุาตให้เจ้าหนีร้ายดงักล่าวฎีกา 
และเม่ือภาระหนีต้ามแผนฟืน้ฟู มีความชดัเจน บริษัทจึงได้ท าการปรับปรุงภาระหนีส้ินตามแผนฟืน้ฟูใหม่ โดยท าการปรับปรุงภาระ
หนีแ้ละคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ย้อนหลงัเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทท าการปรับปรุงการโอนจดัประเภทดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัไปเป็นภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 

 
จ านวนเงินของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ดงันี ้

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)160



 

และการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมี้ผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐานในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญ
ญ

าเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ
สญัญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินส าหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้น
แตส่ินทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูคา่ต ่า 

การบญัชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบัญ
ชี 

 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) 
สญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญ
ชี 

 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561)  

สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจงูใจให้แก่ผู้เช่า 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) 

การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท อยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตอ่งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบันีม้า
ถือปฏิบตัิ 

 4. 
การแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทรายการใหม่ 

 
ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษัทมีการแก้ไขข้อผิดพลาดดงัตอ่ไปนี ้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 25 บริษัทมีหนีส้ินจากสญัญาค า้ประกนัโดยมีหลกัประกนัเป็นทรัพย์สินของบริษัท 
สหวริิยาอินดสัตรี ยเูค จ ากดั ในประเทศองักฤษท่ียงัอยู่ระหว่างประเมินมลูค่าท่ีจะได้รับให้สูงสุด เพ่ือให้ผู้กู้อาจจะได้รับคืนช าระหนี้
บางส่วนในอนาคตท าให้หนีส้ินตามแผนฟืน้ฟยูงัไม่มีความแน่นอนปีปัจจุบนัผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าทรัพย์สินท่ีประกนั
ดงักล่าว มูลค่าท่ีจะได้รับคืนมีจ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคัญเม่ือเทียบกับหนีส้ินจากการท าสัญญาค า้ประกันจึงตดัสินใจไม่น ามา
พิจารณาและตามท่ีได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 มีเจ้าหนีร้ายหนึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู
กิจการตอ่ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่อนญุาตให้เจ้าหนีร้ายดงักล่าวฎีกา 
และเม่ือภาระหนีต้ามแผนฟืน้ฟู มีความชดัเจน บริษัทจึงได้ท าการปรับปรุงภาระหนีส้ินตามแผนฟืน้ฟูใหม่ โดยท าการปรับปรุงภาระ
หนีแ้ละคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ย้อนหลงัเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

นอกจากนีบ้ริษัทท าการปรับปรุงการโอนจดัประเภทดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัไปเป็นภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 

 
จ านวนเงินของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ดงันี ้

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 
ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 

ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

หนีส้ิน       

ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ        

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 1,618,299 1,618,299 - 1,597,737 1,597,737 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,045,962 (1,045,962) - 1,038,620 (1,038,620) - 

เจ้าหนีอ้ื่นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการที่ถงึ       

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 61,279 (61,279) - 60,633 (60,633) - 

ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั       

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 511,059 (511,059) - 498,485 (498,485) - 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 
ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 

ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

หนีส้ิน       

ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู - 57,061,855 57,061,855 - 60,658,836 60,658,836 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 (21,057,748) - 23,319,835 (23,319,835) - 

เจ้าหนีอ้ื่นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ 1,784,075 (1,784,075) - 1,853,026 (1,853,026) - 

ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 24,087,184 (24,087,184) - 25,476,910 (25,476,910) - 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการ 9,073,957 (9,073,957) - 8,277,827 (8,277,827) - 

ส่วนของเจ้าของ        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       

ขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรร  (40,474,693) (1,058,891) (41,533,584) (40,667,235) (1,731,237) (42,398,472) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
      

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 338,163 (223,591) 114,572 - - - 

ต้นทนุทางการเงิน  905,136 (895,937) 9,199 - - - 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 
ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 

ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

หนีส้ิน       

ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู - 57,061,855 57,061,855 - 60,658,836 60,658,836 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 (21,057,748) - 23,319,835 (23,319,835) - 

เจ้าหนีอ้ื่นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ 1,784,075 (1,784,075) - 1,853,026 (1,853,026) - 

ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 24,087,184 (24,087,184) - 25,476,910 (25,476,910) - 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการ 9,073,957 (9,073,957) - 8,277,827 (8,277,827) - 

ส่วนของเจ้าของ        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       

ขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรร  (40,474,693) (1,058,891) (41,533,584) (40,667,235) (1,731,237) (42,398,472) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
      

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 338,163 (223,591) 114,572 - - - 

ต้นทนุทางการเงิน  905,136 (895,937) 9,199 - - - 
 

 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 
ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 

ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

หนีส้ิน       

ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ        

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 1,626,290 1,626,290 - 1,605,728 1,605,728 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,045,962 (1,045,962) - 1,038,620 (1,038,620) - 

เจ้าหนีอ้ื่นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ       

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 61,279 (61,279) - 60,633 (60,633) - 

ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั       

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 511,059 (511,059) - 498,485 (498,485) - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 7,991 (7,991) - 7,991 (7,991) - 
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 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 1 มกราคม 2561 
 

ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 
ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด ยอดที่เคยรายงานไว้ แก้ไขข้อผิดพลาด 

ยอดหลงัแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

หนีส้ิน       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,057,748 (21,057,748) - 23,319,835 (23,319,835) - 

เจ้าหนีอ้ื่นภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ 1,784,075 (1,784,075) - 1,853,026 (1,853,026) - 

ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 24,087,184 (24,087,184) - 25,476,910 (25,476,910) - 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการ 9,073,957 (9,073,957) - 8,277,827 (8,277,827) - 

ส่วนของเจ้าของ        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       

ขาดทนุสะสมยงัไม่จดัสรร  (40,377,182) (1,058,891) (41,436,073) (40,683,209) (1,731,237) (42,414,446) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 337,973 (223,591) 114,382 - - - 

ต้นทนุทางการเงิน  900,429 (895,937) 4,492 - - - 
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5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถือปฏิบตัโิดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และการร่วมค้า  และส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษัทในการร่วมค้า 
 
การรวมธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัทบนัทกึบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เม่ือการควบคมุถูกโอนไปยงักลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการ
ใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุ
นัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้  การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดลุยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึง่รวมถึงการรับรู้จ านวนส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้หกัด้วยมลูค่าสทุธิ (มลูคา่ยตุธิรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วันท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิม และ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และ
มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ ถูกซือ้เม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิน้สุด
ความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซือ้ให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่าจากการยกเลิกสญัญาตามท่ีระบุใน
สญัญาและมลูคา่องค์ประกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้ นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีพนักงานของผู้ ถูกซือ้ถืออยู่ 
(โครงการผู้ถกูซือ้) ขึน้อยู่กบัต้นทนุบริการในอดีต ผู้ซือ้ต้องวดัส่วนของโครงการทดแทนด้วยมลูคา่ตามราคาตลาดซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งตอบแทนท่ีโอน หากมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึง่รวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไปและราคา
ตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึง่เกิดขึน้จากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุธิรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 
 
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และคา่ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดขึน้ 
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บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน   
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนัน้และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ 
 
การสูญเสียการควบคมุ 
 
เม่ือกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัทย่อยนัน้ออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จาก         
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยตุธิรรม ณ วนัท่ีสญูเสียการควบคมุ 
 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ 
 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบนัทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท ารายการ
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัท่ีกลุ่มบริษัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายได้หรือคา่ใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนัน้  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง แตเ่ทา่ท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการด้อยคา่เกิดขึน้ 

 
(ข) เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
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บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน   
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนัน้และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคุม
สิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุ่มบริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทกึบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจ้าของ 
 
การสูญเสียการควบคมุ 
 
เม่ือกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตดัรายการสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัทย่อยนัน้ออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอ านาจการควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนัน้ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้จาก         
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยตุธิรรม ณ วนัท่ีสญูเสียการควบคมุ 
 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนัน้
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ 
 
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบนัทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท ารายการ
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวธีิส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูก
บนัทกึในงบการเงินรวมจนถงึวนัท่ีกลุ่มบริษัทสญูเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถงึรายได้หรือคา่ใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจัดท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าถูกตัด
รายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนัน้  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการในลักษณะ
เดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง แตเ่ทา่ท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการด้อยคา่เกิดขึน้ 

 
(ข) เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ี ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันัน้   
 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึง่เกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึง่บนัทกึตามเกณฑ์ราคาทนุเดิม แปลงค่าเป็น
สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงนิท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบีย้และความเส่ียงจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทนุ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ไม่ได้มีไว้เพ่ือค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนพุนัธ์ท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการก าหนด 
ให้เป็นเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือค้า 

 
(ง) การป้องกันความเส่ียง 
 

การปอ้งกนัความเสีย่งจากรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีถูกใช้ในการป้องกัน
ความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต จะถูกบนัทึกรอไว้ในบญัชีจนกว่ารายการท่ีคาดไว้
เกิดขึน้ หากรายการท่ีได้รับการปอ้งกนัความเส่ียงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ิน รายการดงักล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสญัญา 
 
สินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีมีคา่เป็นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้องกนัความเส่ียงด้วยสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บนัทกึเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสญัญา 
 
การปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ผลต่าง ท่ี เกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี ย้ รับ รู้และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ ยืม ท่ีไ ด้ รับ 
การปอ้งกนัความเส่ียงนัน้ ในกรณีของสญัญาซือ้ขายอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้า จ านวนเงินท่ีได้รับหรือจ่ายเม่ือช าระด้วยเงินสด ซึง่เป็น
ก าไรหรือขาดทนุจะถกูบนัทกึรอไว้ในบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบีย้รับ
หรือดอกเบีย้จ่าย ในกรณีของสญัญาซือ้อตัราดอกเบีย้ชนิดสามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสญัญาจะรวมเป็น
สินทรัพย์อ่ืนหรือหนีส้ินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบีย้รับหรือดอกเบีย้จ่ายตลอดอายขุองสญัญา 

 
(จ) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง และไม่มีข้อจ ากดั
ในการเบกิใช้ 
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้นอนาคตของลูกค้า 
ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหนีส้ญู 

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าต้นทนุของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณ
โดยใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ต้นทนุของวตัถุดิบประเภทสินแร่ค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าส าเร็จรูป ค านวณโดยใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบันในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะได้รับคืน     
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ (หรือ
ส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) วดัมลูค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ
ขาย ผลขาดทนุจากการด้อยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเ ป็นอนัดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินตามสดัส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงิน ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ส าหรับการลดมลูคา่ในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงนิลงทุน 
 
เงินลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทนุ ส่วนการบนัทกึ
บญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ  ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสทุธิท่ีได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทนุสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องที่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทนุส าหรับเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทนุท่ียงัถือ
อยู่ใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

 
(ญ) สัญญาเช่าการเงนิ  
 

กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และเช่ากลบัคืนซึง่เข้าลกัษณะเป็นสญัญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายท่ี
สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้นอนาคตของลูกค้า 
ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหนีส้ญู 

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าต้นทนุของวตัถุดิบประเภทเหล็กแท่งแบนค านวณ
โดยใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ต้นทนุของวตัถุดิบประเภทสินแร่ค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าส าเร็จรูป ค านวณโดยใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบันในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ิน) ท่ีคาดว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีจะได้รับคืน     
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย สินทรัพย์ (หรือ
ส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) วดัมลูค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการ
ขาย ผลขาดทนุจากการด้อยค่าส าหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเ ป็นอนัดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินตามสดัส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงิน ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ส าหรับการลดมลูคา่ในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ผลก าไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทนุจากการด้อยคา่สะสมท่ีเคยรับรู้ 
 

(ฌ) เงนิลงทุน 
 
เงินลงทนุในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทนุ ส่วนการบนัทกึ
บญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ  ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสทุธิท่ีได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทนุสะสมจากการตี
ราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องที่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทนุส าหรับเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทนุท่ียงัถือ
อยู่ใช้วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

 
(ญ) สัญญาเช่าการเงนิ  
 

กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์และเช่ากลบัคืนซึง่เข้าลกัษณะเป็นสญัญาเช่าการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขายท่ี
สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทนัที แต่กลุ่มบริษัทบนัทกึรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีและทยอยตดั
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทบนัทกึสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ านวนเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดตา่งๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือให้อตัราดอกเบีย้เม่ือเทียบกบัยอดหนีท่ี้คงเหลืออยู่ในแต่ละ
งวดมีอตัราคงที่ 

 
(ฎ) ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 
สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่  
 
ราคาทนุรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นัน้ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของอปุกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์แตล่ะรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ คือผลตา่งระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกบัมลูค่าตาม
บญัชีของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อ่ืนในก าไรหรือขาดทนุ 

 
สินทรัพย์ทีเ่ช่า 

 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านัน้ๆ  ให้จัดประเภทเป็น
สญัญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นสินทรัพย์ด้วยมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการ
ด้อยคา่  คา่เช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหนีต้ามสญัญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละ
งวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนีส้ิน  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 

 
ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการ
นัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ  ชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี  ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อมบ ารุงท่ี ดิน อาคาร
และอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

 
ค่าเสือ่มราคา 

 
คา่เส่ือมราคาค านวณจากมลูคา่เส่ือมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์  
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คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี  ้

 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและสิ่งปลกูสร้างอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์   
- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบริการ 5 - 10  ปี 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์อ่ืน 3 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินค้าและคลงัสินค้าทณัฑ์บน 5 ปี 

 
กลุ่มบริษัทไม่คิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างและตดิตัง้ 

 
วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

 
(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากดัแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่สะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ
ระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องนัน้ คา่ใช้จ่ายอ่ืนรวมถงึคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ค่าตดัจ าหน่าย 

 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ 

 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึง่ไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้
ดงันี ้

 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
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คา่เส่ือมราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการหรือตามหน่วยของผลผลิต  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี  ้

 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 5  ปี 
สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 5 และ 10  ปี 
อาคารและสิ่งปลกูสร้างอ่ืน 5 และ 20 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์   
- ส่วนการผลิต ตามหน่วยของผลผลิต 
- ส่วนงานผลิตเหล็ก 20 ปี 
- ส่วนการบริการ 5 - 10  ปี 
- เคร่ืองมือและอปุกรณ์อ่ืน 3 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
ถนน 5, 20 และ 27 ปี 
ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค 5 และ 30 ปี 
เรือลากจงู 5 - 17 ปี 
โรงพกัสินค้าและคลงัสินค้าทณัฑ์บน 5 ปี 

 
กลุ่มบริษัทไม่คิดคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างและตดิตัง้ 

 
วธีิการคดิคา่เส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

 
(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากดัแสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทนุจากการ
ด้อยคา่สะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ
ระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องนัน้ คา่ใช้จ่ายอ่ืนรวมถงึคา่ความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ค่าตดัจ าหน่าย 

 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจ านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ 

 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนซึง่ไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้
ดงันี ้

 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

 

วธีิการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์และมลูคา่คงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

 
(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะ
ท าการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  

 
ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามลูค่าท่ีจะ
ได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการด้อยคา่  ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะถูกบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยไม่ต้องปรับกบัยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซือ้กับมูลค่ายุติ ธรรมในปัจจุบันของ
สินทรัพย์  หกัขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทนุ 

 
การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน 

 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของหลกัทรัพย์ท่ีถือไว้จนกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทกึโดยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย  ค านวณโดยการหามลูค่า
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ค านวณโดยอ้างอิงถงึมลูคา่ยตุธิรรม 

 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสด 
ท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงิ นได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 

 
การกลบัรายการดอ้ยค่า 

 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึน้ในภายหลงัและการเพิ่มขึน้
นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ  ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีบนัทกึโดยวิธีราคาทนุตดั
จ าหน่ายและตราสารหนีท่ี้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ ส่วนสินทรัพย์ทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารทนุท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงาน
ว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เส่ือมราคาหรือคา่ตดัจ าหน่าย เสมือนหนึง่ไม่เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่ามาก่อน 
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(ฑ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลังจากการบันทึกหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้จะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึใน
ก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ ยืมโดยใช้วธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

 
(ฒ) การปรับโครงสร้างหน้ี 
 

การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี ้บริษัทต้องบนัทึกผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี ้
นับตัง้แต่วันท่ีปรับโครงสร้างหนีจ้นถึงวันครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตามราคาตามบญัชีของห นี ้ณ วนัท่ีปรับ
โครงสร้างหนีจ้ะไม่เปล่ียนแปลงจ านวนท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทกุประเภทท่ีบริษัทสญัญาว่าจะจ่าย
ให้แก่เจ้าหนีใ้นอนาคตตวัอย่างเช่น เงินต้น ดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างจ่ายท่ีบริษัทต้องจ่ายช าระตามเง่ือนไขใหม่ จ านวนเงินดงักล่าว
ต้องเป็นจ านวนท่ีไม่มีการคดิลดใด ๆ ทัง้สิน้ บริษัทรับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีใ้นแผนฟืน้ฟูกิจการในงบก าไร (ขาดทนุ)ส าหรับ
หนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขในแผนฟื้นฟูกิจการต ่ากว่าหนีค้งเหลือตามบญัชี หากในแผนฟื้นฟูกิจการก าหนดยกหนีใ้ห้ ณ 
วนัท่ีศาลเหน็ชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการหรือวนัท่ีบริษัทปฏิบตัไิด้ครบถ้วนตามแผนฟืน้ฟกูิจการ 

นบัตัง้แต่วนัท่ีปรับโครงสร้างหนีจ้นถึงวนัครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ บริษัทต้องบนัทกึดอกเบีย้จ่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (ซึง่เป็นอตัราคงที่) คณูด้วยราคาตามบญัชีของหนี ้ณ วนัเร่ิมต้นของแต่ละงวดอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงท่ีใช้ในการค านวณ คือ 
อัตราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่มีค่าเท่ากับราคาตามบญัชีของหนี ้โดย
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าวต้องไม่รวมจ านวนหนีท่ี้อาจเกิดขึน้ในภายหน้า ซึ่งบริษัทอาจต้องจ่ายหากเง่ือนไขบาง
ประการท่ีระบไุว้ในสญัญาได้เกิดขึน้ 

 
(ณ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ 
 

(ด) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ท างานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 

 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  

 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นัน้จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับอนญุาตเป็นประจ าทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้
มลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคตในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถงึความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัท 
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(ฑ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลังจากการบันทึกหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้จะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึใน
ก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ ยืมโดยใช้วธีิอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

 
(ฒ) การปรับโครงสร้างหน้ี 
 

การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหาเป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี ้บริษัทต้องบนัทึกผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนี ้
นับตัง้แต่วันท่ีปรับโครงสร้างหนีจ้นถึงวันครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ อย่างไรก็ตามราคาตามบญัชีของห นี ้ณ วนัท่ีปรับ
โครงสร้างหนีจ้ะไม่เปล่ียนแปลงจ านวนท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่เป็นผลรวมของเงินทกุประเภทท่ีบริษัทสญัญาว่าจะจ่าย
ให้แก่เจ้าหนีใ้นอนาคตตวัอย่างเช่น เงินต้น ดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างจ่ายท่ีบริษัทต้องจ่ายช าระตามเง่ือนไขใหม่ จ านวนเงินดงักล่าว
ต้องเป็นจ านวนท่ีไม่มีการคดิลดใด ๆ ทัง้สิน้ บริษัทรับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีใ้นแผนฟืน้ฟูกิจการในงบก าไร (ขาดทนุ)ส าหรับ
หนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขในแผนฟื้นฟูกิจการต ่ากว่าหนีค้งเหลือตามบญัชี หากในแผนฟื้นฟูกิจการก าหนดยกหนีใ้ห้ ณ 
วนัท่ีศาลเหน็ชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการหรือวนัท่ีบริษัทปฏิบตัไิด้ครบถ้วนตามแผนฟืน้ฟกูิจการ 

นบัตัง้แต่วนัท่ีปรับโครงสร้างหนีจ้นถึงวนัครบก าหนดของหนีต้ามเง่ือนไขใหม่ บริษัทต้องบนัทกึดอกเบีย้จ่ายโดยใช้อตัราดอกเบีย้ท่ี
แท้จริง (ซึง่เป็นอตัราคงที่) คณูด้วยราคาตามบญัชีของหนี ้ณ วนัเร่ิมต้นของแต่ละงวดอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงท่ีใช้ในการค านวณ คือ 
อัตราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่มีค่าเท่ากับราคาตามบญัชีของหนี ้โดย
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตดังกล่าวต้องไม่รวมจ านวนหนีท่ี้อาจเกิดขึน้ในภายหน้า ซึ่งบริษัทอาจต้องจ่ายหากเง่ือนไขบาง
ประการท่ีระบไุว้ในสญัญาได้เกิดขึน้ 

 
(ณ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ 
 

(ด) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ท างานให้กบักิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 

 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  

 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นัน้จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับอนญุาตเป็นประจ าทกุปี 
โดยวธีิคดิลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้
มลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคตในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถงึความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัท 

 

ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
ถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อตัราคิด
ลดท่ีใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ
ซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์
รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ
ในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุทนัที กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรและขาดทนุจากการ
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึน้ 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  

 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึง่ผลประโยชน์นีไ้ด้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้  

 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง  

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวันใดวันหนึ่งต่อไปนีเ้กิดขึน้ก่อน  เม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ         
การให้ผลประโยชน์ดงักล่าวได้อีกตอ่ไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทนุส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์
เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะถกูคดิลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้  หนีส้ินรับรู้ด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่ม
บริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนมุานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้ท างานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  

 
(ต) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ตอ่เม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัขึน้อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์
ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหนีส้ินดงักล่าว ประมาณการ
หนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้
สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อหนี ส้ิน ประมาณการหนีส้ินส่วนท่ีเพิ่มขึน้
เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทนุทางการเงิน 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสญัญาทีเ่สียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระ 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเม่ือประโยชน์ท่ีกลุ่มบริษัทพึ งได้รับ      
น้อยกว่าต้นทนุท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามข้อผูกพนัในสญัญาการประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมลูค่าปัจจุบนัของต้นทนุท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้เม่ือสิน้สุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือด าเนินสญัญาต่อ แล้วแต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีเกิดขึน้จากสินทรัพย์ท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อนท่ีจะรับรู้และวดัมลูคา่ประมาณการหนีส้ิน 
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(ถ) รายได้ 
 

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเม่ือได้โอนการควบคุมในสินค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินค้าไปให้กับผู้ซือ้แล้ว 
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
รายได้จากการขายแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ หรือคาดวา่จะได้รับ หลงัจากหกัประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด 

 
รายไดจ้ากการให้บริการ 

 
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีต้องปฏิบตัิภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอด
ช่วงเวลาท่ีให้บริการ โดยใช้วิธีปัจจัยน าเข้าในการวัดขัน้ความส าเร็จของงานซึ่งค านวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการท่ี
เกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานบริการทัง้หมดท่ีคาดวา่จะใช้ในการให้บริการตามสญัญา 
 
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสญัญา การเรียกร้องความเสียหาย ความ
ล่าช้าในการส่งมอบและคา่ปรับตามสญัญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสูงมากกว่าจะไม่
มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายได้ท่ีรับรู้สะสม 

 
เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานไม่สามารถวดัได้อย่างสมเหตสุมผล รายได้จะรับรู้ตามต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
เทา่นัน้ 
 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 
ดอกเบีย้รับและรายไดอื้่น 

 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน กลุ่มบริษัทบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  

 
ค่านายหน้า 

 
ส าหรับรายการค้าท่ีกลุ่มบริษัทเข้าลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ านวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหน้า 

 
(ท) ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ต้นทนุทางการเงินบนัทกึโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ ยืมและประมาณการหนีส้ินส่วนท่ี
เพิ่มขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
(นอกเหนือลกูหนีก้ารค้า) และขาดทนุจากเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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(ถ) รายได้ 
 

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเม่ือได้โอนการควบคุมในสินค้าให้ลูกค้าแล้ว กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินค้าไปให้กับผู้ซือ้แล้ว 
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
รายได้จากการขายแสดงตามมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ หรือคาดวา่จะได้รับ หลงัจากหกัประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด 

 
รายไดจ้ากการให้บริการ 

 
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาบริการ โดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีต้องปฏิบตัิภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอด
ช่วงเวลาท่ีให้บริการ โดยใช้วิธีปัจจัยน าเข้าในการวัดขัน้ความส าเร็จของงานซึ่งค านวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานบริการท่ี
เกิดขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบัต้นทนุงานบริการทัง้หมดท่ีคาดวา่จะใช้ในการให้บริการตามสญัญา 
 
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสญัญา การเรียกร้องความเสียหาย ความ
ล่าช้าในการส่งมอบและคา่ปรับตามสญัญา โดยจะรับรู้รายได้เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสูงมากกว่าจะไม่
มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายได้ท่ีรับรู้สะสม 

 
เม่ือมูลค่าและความส าเร็จของงานไม่สามารถวดัได้อย่างสมเหตสุมผล รายได้จะรับรู้ตามต้นทุนท่ีเกิดขึน้จริงท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
เทา่นัน้ 
 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 
ดอกเบีย้รับและรายไดอื้่น 

 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน กลุ่มบริษัทบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  

 
ค่านายหน้า 

 
ส าหรับรายการค้าท่ีกลุ่มบริษัทเข้าลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกว่าการเป็นตวัการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจ านวนเงินสุทธิเป็น
คา่นายหน้า 

 
(ท) ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ต้นทนุทางการเงินบนัทกึโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงและประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ ยืมและประมาณการหนีส้ินส่วนท่ี
เพ่ิมขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือขาย
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
(นอกเหนือลกูหนีก้ารค้า) และขาดทนุจากเคร่ืองมือปอ้งกนัความเส่ียงรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
 

 

ต้นทุนการกู้ ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

 
(ธ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสญัญา  
เช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเป็นส่วนหนึง่ของคา่เช่าทัง้สิน้ตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้ต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือได้รับการยืนยัน
การปรับคา่เช่า 

 
การจ าแนกประเภทสญัญาเช่า 

 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาวา่ข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 
กลุ่มพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนัน้ขึน้อยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคมุการใช้สินทรัพย์  
 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกคา่ตอบแทนส าหรับสญัญาเช่าและส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบอ่ืน
โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้
อย่างนา่เช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินในจ านวนท่ีเท่ากบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้  
จ านวนหนีส้ินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และต้นทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้ินจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษัท 

 
(น) ภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเว้นแตใ่นส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินและ
จ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปนี ้ การรับรู้ค่า
ความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินในครัง้แรกซึง่เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งที่เก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    
  
การวดัมลูค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้องช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่าย
ช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  

 
(บ) การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 

การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ท่ีแยกต่างหากท่ี
ยกเลิกหรือถือไว้เพ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซือ้มาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือ
เข้าเง่ือนไขของการถือไว้เพ่ือขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน  เม่ือมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรับปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนัน้ได้ถกูยกเลิกตัง้แตต้่นงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษัทแสดงก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายและ
ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด  

 
(ผ) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้องช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวข้องกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่าย
ช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงาน
และจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  

 
(บ) การด าเนินงานท่ียกเลิก 
 

การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ท่ีแยกต่างหากท่ี
ยกเลิกหรือถือไว้เพ่ือขาย หรือเป็นบริษัทย่อยท่ีซือ้มาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเม่ือมีการขาย หรือเม่ือ
เข้าเง่ือนไขของการถือไว้เพ่ือขาย แล้วแต่เวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน  เม่ือมีการจัดประเภทเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถกูปรับปรุงใหม่เสมือนวา่ส่วนงานนัน้ได้ถกูยกเลิกตัง้แตต้่นงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษัทแสดงก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรตอ่หุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักท่ีออกจ าหน่ายและ
ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด  

 
(ผ) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน) 
จะแสดงถงึรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมี
อ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีกลุ่มบริษัทมีควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกัน การ
เก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ  

 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัหรือผู้บริหารส าคญั มีดงันี ้
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00 

  กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99    กรรมการ

ร่วมกนั 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นการร่วมค้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.19 กรรมการ
ร่วมกนั           

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไทย ผู้ ถือหุ้นในบริษัท 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไทย ผู้ ถือหุ้นในบริษัท 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) ไทย ผู้ ถือหุ้นในบริษัท 
บริษัท เครือสหวริิยา จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นในบริษัท มีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการ

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
Vanomet Holding AG สวติเซอร์แลนด์ ผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการร่วมกนั

ในบริษัทย่อย 
บริษัท สหวริิยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั 

ไทย ผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั และมีกรรมการร่วมกนั
และมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั ไทย บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั  
    (มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวทิย์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท อาคารเวสเทร์ิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง 
บริษัท บริการจดัการสหวริิยา จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ซี. เอ. อาร์. เซอร์วสิ จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั ไทย มีกรรมการบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกนัและมี

กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท สห สเปเชียล สตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เรือล าเลียงบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ท่าเรือบางปะกง จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท เอบีซี เทรดดิง้ จ ากดั  ไทย มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยา สตีล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ประจวบพฒันาดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อม 

บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
    

ไทย มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

Sahaviriya Shipping Limited ฮ่องกง มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัท
ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 

Vanomet AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Vanomet Finance AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Vanomet International AG  สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
Atlantic Steel AG สวติเซอร์แลนด์ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนัในบริษัทย่อย 
บริษัท บางปะกงเชพสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สตีลโพรเซสโฮลดิง้ส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท สหวริิยาแคปปิตอลโฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน บางนา 26 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท พระราม 3 ท่าทราย จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
บริษัท เคพี แคปปิตอล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท พิชยัเกษตรและท่ีดิน จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
บริษัท ลอง สตีล เทรดดิง้ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เครดติฟองซเิอร์ สหวริิยา จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
บริษัท สหวริิยาออร์คดิ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ทรัพย์สิน สรุศกัดิเ์มืองชล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท บางสะพาน สตีล เทรดดิง้ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
บริษัท ซีบีเอส คอนซลัแทนท์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรง 
บริษัท บางปะกง สตีล โฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทองเรียลเอสเตท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท กฤษณา เรสซเิดนท์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท โกรว์ท วอเตอร์วู้ดส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ช่องลม จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ชมุพรธานี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ซอยไฮแลนด์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ทรัพย์สิน ลานพระราม 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท ประจวบ สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท ปอ้มพระจลุสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท บางปลากดสตีล จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท พาณิชย์โฮลดิง้ส์ จ ากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เอส เอส พี แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท เอสวี นิททนั จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท พระประแดงเชฟสตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท อมัรินทร์สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
บริษัท กิมเฮ่งเซ้งเหล็กกล้า จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางตรงและทางอ้อม 
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ช่ือกิจการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตีโ้ฮลดิง้ส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท สินทรัพย์ ที ซี เอช จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ธนารมย์ พร็อพเพอร์ตี ้เซลล์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรง

และทางอ้อม 
บริษัท ทพิยสมบตั ิจ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและมีกรรมการบริษัทถือหุ้น

ทางอ้อม 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เวสเทิร์น 
จ ากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผู้บริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน   
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถงึกรรมการของกลุ่ม
บริษัท (ไม่วา่จะท าหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทย่อยและการร่วมค้า นโยบายการก าหนดราคากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

ขายสินค้าและวตัถดิุบ ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บคุคลภายนอกซึ่งขึน้อยู่กับ
ปริมาณการสั่งซื อ้และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  

ราคาเดียวกนักบัท่ีขายให้บคุคลภายนอกซึง่ขึน้อยู่
กบัปริมาณการสัง่ซือ้และปัจจยัการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

การให้บริการท่าเรือ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตาม
อตัราท่ีก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่
กบัปริมาณการให้บริการและปัจจัยการตลาดอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคา
ตามอตัราท่ีก าหนด โดยกระทรวงคมนาคม และ
ขึน้อยู่กบัปริมาณการให้บริการและปัจจยั
การตลาดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การให้บริการอื่น รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซ่อม
บ ารุงก าหนดราคาตามสัญญา และเง่ือนไขทาง 
การค้าทัว่ไป 

รายได้จากการให้บริการและการให้บริการงานซอ่ม
บ ารุงก าหนดราคาตามสญัญา และเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 

รายได้เงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
รายได้อื่น รายได้จากการขายเศษวสัดกุ าหนดราคาขายตาม

น า้หนกัของเศษวสัดตุามอตัราท่ีบริษัทก าหนด 
รายได้จากการส่งเจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบัติงานใน
บริษัทย่อยและการร่วมค้าเป็นไปตามสัญญาท่ี    
ตกลงร่วมกนั 

รายได้จากขายเศษวสัดกุ าหนดราคาขายตาม
น า้หนกัของเศษวสัดตุามอตัราท่ีบริษัทก าหนด 

รายได้จากการสง่เจ้าหน้าท่ีบริหารไปปฏิบติังานใน
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลง
ร่วมกนั 

ซือ้สินค้า รายการซือ้สินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก าหนดราคาตาม
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกันลูกค้า
ทัว่ไปส าหรับรายการประเภทเดียวกนั  

รายการซือ้เหล็กแท่งแบนระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยสตูรค านวณราคาท่ีได้
ตกลงกนัไว้แล้ว 

ซือ้ลกูรีด ก าหนดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการซือ้สินค้าเพื่อใช้ในการผลิตก าหนดราคา
ตามราคาตลาด 

รับบริการอื่น คา่บริการงานซอ่มบ ารุงก าหนดราคาตามสญัญาซอ่ม
บ ารุงระยะยาวซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

คา่ขนสง่สินค้าก าหนดราคาตามน า้หนกัของสินค้า
และระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
ขนสง่ 

คา่เช่าคลงัสินค้าก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 
คา่บริการตดัเหลก็ก าหนดราคาตามสญัญา 

รับบริการท่าเรือ คา่บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ี
ก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กบั
ปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร คา่บริการท่าเทียบเรือก าหนดราคาตามอตัราท่ี
ก าหนดโดยกระทรวงคมนาคม และขึน้อยู่กบั
ปริมาณการให้บริการและปัจจยัการตลาดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

คา่ขนสง่ในประเทศก าหนดราคาตามน า้หนกัของ
สินค้าและระยะทางตามอตัราท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาขนสง่ 

คา่เช่าส านกังานก าหนดราคาตามสญัญาเช่า 
คา่คอมมิชชัน่ก าหนดราคาตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย     
ซือ้สินค้าและบริการ - - 423,046 414,066 
รายได้เงินปันผล - - 45,900 91,800 
รายได้อ่ืน - - 21,419 17,323 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
- 

 
- 

 
14 

 
15 

     
การร่วมค้า     
ขายสินค้า 589,741 2,125,998 589,741 2,125,998 
รายได้อ่ืน 17,750 14,847 17,750 14,843 
รายได้เงินปันผล - - - 22,601 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
77 

 
229 

 
77 

 
226 

     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ขายสินค้า 2,253,124 2,692,562 2,253,124 2,692,562 
รายได้จากการให้บริการ 125,811 111,869 - - 
ซือ้สินค้าและบริการ (รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวข้อง) 

 
7,138,560 

 
8,662,916 

 
7,123,096 

 
8,646,124 

รายได้อ่ืน 32,602 51,263 30,338 49,102 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
543,193 

 
510,260 

 
535,909 

 
505,255 
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รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย     
ซือ้สินค้าและบริการ - - 423,046 414,066 
รายได้เงินปันผล - - 45,900 91,800 
รายได้อ่ืน - - 21,419 17,323 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
- 

 
- 

 
14 

 
15 

     
การร่วมค้า     
ขายสินค้า 589,741 2,125,998 589,741 2,125,998 
รายได้อ่ืน 17,750 14,847 17,750 14,843 
รายได้เงินปันผล - - - 22,601 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
77 

 
229 

 
77 

 
226 

     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ขายสินค้า 2,253,124 2,692,562 2,253,124 2,692,562 
รายได้จากการให้บริการ 125,811 111,869 - - 
ซือ้สินค้าและบริการ (รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ี 
     เก่ียวข้อง) 

 
7,138,560 

 
8,662,916 

 
7,123,096 

 
8,646,124 

รายได้อ่ืน 32,602 51,263 30,338 49,102 
ต้นทนุการจดัจ าหน่ายและคา่ใช้จ่าย 
     ในการบริหาร 

 
543,193 

 
510,260 

 
535,909 

 
505,255 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ     
 คา่ตอบแทนกรรมการ 9,215 9,307 6,065 6,111 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ     
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 94,893 92,273 84,659 78,703 
 เงินชดเชยตามกฎหมาย 4,850 2,556 4,737 2,556 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 36 79 33 79 
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 99,778 

      108,994 
94,908 

     104,215 
89,429 

       95,494 
81,338 

       87,449 รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารท่ีส าคัญ 
  
 

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – บุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 270,465 377,276 237,030 361,342 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 6,105 326,587 3,207 323,825 
สุทธิ 276,570 703,863 240,237 685,167 
     
ลูกหน้ีการค้า – บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 7,006 70,558 - 64,036 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 1,808,009 1,876,515 1,807,999 1,876,500 
บริษัท สหวริิยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,771,979 1,822,424 1,771,979 1,822,424 
อ่ืนๆ 7,128 2,356 - - 
รวม 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,579,978) (2,736,667) (3,579,978) (2,736,667) 
สุทธิ 14,144 1,035,186 - 1,026,293 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 183



 
 

 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 31,352 43,404 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 53 53 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 177 3 177 3 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า) 208,743 262,512 208,743 262,512 
คา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า (45,757) - (45,757) - 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

คา่สินค้า) - 43,850 - 43,850 
บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สทุธิ 
     จากส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 48 ล้านบาท 632 - 632 - 
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั 718 104 - - 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั สทุธิจากส ารองหนีส้งสยั

จะสญู จ านวน 18 ล้านบาท 503 - 503 - 
อ่ืนๆ 7,776 1,059 7,472 983 
รวม 172,792 307,528 203,175 350,805 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 31,352 43,404 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 53 53 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 177 3 177 3 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
Vanomet AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า) 208,743 262,512 208,743 262,512 
คา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า (45,757) - (45,757) - 
Vanomet International AG (เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

คา่สินค้า) - 43,850 - 43,850 
บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) สทุธิ 
     จากส ารองหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 48 ล้านบาท 632 - 632 - 
บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จ ากดั 718 104 - - 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั สทุธิจากส ารองหนีส้งสยั

จะสญู จ านวน 18 ล้านบาท 503 - 503 - 
อ่ืนๆ 7,776 1,059 7,472 983 
รวม 172,792 307,528 203,175 350,805 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายได้ค้างรับ     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - - 549 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 2,667 5,462 - 174 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากดั - 4,966 - 4,966 
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) - 4,652 - 4,652 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั - 139 - 139 
รวม 2,667 15,219 - 10,480 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 80,824 16,177 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 4,890 3,108 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 880 530 880 530 
บริษัท รักษาความปลอดภยั  เวสเทิร์น จ ากดั 223 266 - - 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 
Vanomet International AG 

62,470 
338,586 

13,293 
- 

62,428 
338,586 

13,283 
- 

อ่ืนๆ 281 79 39 41 
รวม 402,440 14,168 487,647 33,139 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 16,433 5,299 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 175,750 98,235 175,750 98,235 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวทิย์ จ ากดั 231 219 231 219 
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 11,230 2,687 10,751 2,327 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 239 22,247 - 22,247 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 20,622 13,866 20,622 13,866 
อ่ืนๆ 5,607 6,086 6,759 5,889 
รวม 213,679 143,340 230,546 148,082 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
รวม - - 7,991 7,991 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั - - 16,433 5,299 
     
การร่วมค้า     
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) 175,750 98,235 175,750 98,235 
     
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวทิย์ จ ากดั 231 219 231 219 
บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จ ากดั 11,230 2,687 10,751 2,327 
บริษัท เอส วี แอล คอเปอร์เรชัน่ จ ากดั 239 22,247 - 22,247 
บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 20,622 13,866 20,622 13,866 
อ่ืนๆ 5,607 6,086 6,759 5,889 
รวม 213,679 143,340 230,546 148,082 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั - - 7,991 7,991 
รวม - - 7,991 7,991 

 

 
 

 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี  ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 7,991 7,991 
ไม่เปล่ียนแปลง - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - 7,991 7,991 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระห น้ีสิ นภายใ ต้แผนฟ้ืน ฟู  - กิ จการ ท่ี
เก่ียวข้องกัน 

    

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 18,129,927 19,529,392 18,129,927 19,529,392 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 18,017,539 19,414,380 18,017,539 19,414,380 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 3,327,229 3,666,691 3,327,229 3,666,691 
รวม 39,474,695 42,610,463 39,474,695 42,610,463 
     
รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรับเงินกู้ ยืมจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 19,529,392 21,100,484 19,529,392 21,100,484 
เพิ่มขึน้ - - - - 
ลดลง 1,399,465 1,571,092 1,399,465 1,571,092 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 18,129,927 19,529,392 18,129,927 19,529,392 

     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 19,414,380 20,981,365 19,414,380 20,981,365 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
เพิ่มขึน้ - - - - 
ลดลง 1,396,841 1,566,985 1,396,841 1,566,985 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 18,017,539 19,414,380 18,017,539 19,414,380 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,666,691 3,968,589 3,666,691 3,968,589 
เพิ่มขึน้ - - - - 
ลดลง 339,462 301,898 339,462 301,898 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 3,327,229 3,666,691 3,327,229 3,666,691 

     
สัญญาท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแหง่หนึ่งได้ท าสญัญาการร่วมค้าร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  เพ่ือการร่วมค้าส าหรับรับ
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การร่วมค้าดงักล่าวยงัมิได้ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน)     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,666,691 3,968,589 3,666,691 3,968,589 
เพิ่มขึน้ - - - - 
ลดลง 339,462 301,898 339,462 301,898 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 3,327,229 3,666,691 3,327,229 3,666,691 

     
สัญญาท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
สญัญาการร่วมค้า  
 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษัทย่อยแหง่หนึ่งได้ท าสญัญาการร่วมค้าร่วมกบับริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง  เพ่ือการร่วมค้าส าหรับรับ
งานจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การร่วมค้าดงักล่าวยงัมิได้ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 

 

 
 

 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดในมือ 729 699               600 600 
เงินฝากธนาคาร 359,266 755,131 242,230 690,651 
รวม 359,995 755,830 242,830 691,251 

 
8. ลูกหนีก้ารค้า  

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 6) 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
กิจการอ่ืนๆ 338,163 402,726 287,038 324,594 
รวม 3,932,285 4,174,579 3,867,016 4,087,554 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,864,726) (3,021,485) (3,863,787) (3,020,476) 
สุทธิ 67,559 1,153,094 3,229 1,067,078 

 
การวเิคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 8,418 71,438 - 64,036 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     
 น้อยกว่า  3  เดือน 3,136 165,981 - 164,490 

3-6 เดือน 2,590 1,042,429 - 1,042,429 
6-12 เดือน - 1,172,003 - 1,172,003 
มากกวา่  12 เดือน 3,579,978 1,320,002 3,579,978 1,320,002 

 3,594,122 3,771,853 3,579,978 3,762,960 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,579,978) (2,736,667) (3,579,978) (2,736,667) 
 14,144 1,035,186 - 1,026,293 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 25,210 82,328 3,072 19,167 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

น้อยกว่า  3 เดือน 21,435 34,242 157 21,409 
3-6 เดือน 5,126 209 - 209 
6-12 เดือน 1,644 761 - - 
มากกวา่ 12  เดือน 284,748 285,186 283,809 283,809 

 338,163 402,726 287,038 324,594 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (284,748) (284,818) (283,809) (283,809) 
 53,415 117,908 3,229 40,785 
สุทธิ 67,559 1,153,094 3,229 1,067,078 

 
 

โดยปกตริะยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2 ราย มียอดค้างช าระตัง้แต่ 6-12 เดือน จ านวน 3,699 ล้าน
บาท บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ จ านวน 2,737 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งก าหนดให้เก็บเงินจากลูกหนี ้
ดงักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต ่ากวา่ 300 ล้านบาท ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั การช าระหนีข้องลูกหนีด้งักล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนด
ไว้ (แต่ยังไม่ถือเป็นเหตผุิดนดัตามแผนฟืน้ฟูกิจการ) ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างติดตามหนีส้่วนท่ียังค้างช าระ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ยอดลกูหนีด้งักล่าวคงเหลือจ านวน 3,580 ล้านบาทและค้างช าระเกิน 12 เดือน ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึง
โอกาสท่ีจะได้รับช าระหนีด้งักล่าวเป็นไปได้ยากตามท่ีแสดงในหมายเหตบุริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทัง้จ านวนแล้ว ในปี 
2562 โดยตัง้เพิ่มเตมิจ านวน 843 ล้านบาท 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 25,210 82,328 3,072 19,167 
เกินวนัครบก าหนดช าระ     

น้อยกว่า  3 เดือน 21,435 34,242 157 21,409 
3-6 เดือน 5,126 209 - 209 
6-12 เดือน 1,644 761 - - 
มากกวา่ 12  เดือน 284,748 285,186 283,809 283,809 

 338,163 402,726 287,038 324,594 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (284,748) (284,818) (283,809) (283,809) 
 53,415 117,908 3,229 40,785 
สุทธิ 67,559 1,153,094 3,229 1,067,078 

 
 

โดยปกตริะยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ถงึ 90 วนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2 ราย มียอดค้างช าระตัง้แต่ 6-12 เดือน จ านวน 3,699 ล้าน
บาท บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ จ านวน 2,737 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งก าหนดให้เก็บเงินจากลูกหนี ้
ดงักล่าวเพ่ือช าระหนีเ้ดมิปีละไม่ต ่ากวา่ 300 ล้านบาท ตัง้แตปี่ 2560 ถงึปัจจบุนั การช าระหนีข้องลูกหนีด้งักล่าวไม่เป็นตามท่ีก าหนด
ไว้ (แต่ยังไม่ถือเป็นเหตผุิดนดัตามแผนฟืน้ฟูกิจการ) ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างติดตามหนีส้่วนท่ียังค้างช าระ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ยอดลกูหนีด้งักล่าวคงเหลือจ านวน 3,580 ล้านบาทและค้างช าระเกิน 12 เดือน ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินถึง
โอกาสท่ีจะได้รับช าระหนีด้งักล่าวเป็นไปได้ยากตามท่ีแสดงในหมายเหตบุริษัทจึงได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทัง้จ านวนแล้ว ในปี 
2562 โดยตัง้เพิ่มเตมิจ านวน 843 ล้านบาท 

 

 
 

 

8.1 รายได้ท่ียังไม่ได้เรียกช าระ/ ลูกหนีเ้งนิประกันผลงาน/ รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 

8.1.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ 13 37 - - 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 463 2,537 - - 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า 
จากลูกค้า 
       รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 
       เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 

 
 

13 
25 

 
 

36 
67 

 
 

- 
25 

 
 

- 
68 

รวมรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงนิรับล่วงหน้า 
จากลูกค้า 

 
38 

 
103 

 
25 

 
68 

 
8.1.2 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา 
  หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของรายได้ 

คา่บริการรับล่วงหน้า 
 

34 
 

5 
 

- 
 

- 
รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับ 

ล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

103 
 

291 
 

68 
 

284 
 

8.1.3 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียังปฏิบัตไิม่เสร็จสิน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ค่าบริการท่ีรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียังปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้ (หรือยังไม่
เสร็จสิน้บางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าจ านวน 120 ล้านบาท (2561 : จ านวน 161 ล้านบาท) ซึง่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบตัิ
ตามภาระท่ีต้องปฏิบตัิของสัญญาดงักล่าวเสร็จสิน้ภายใน 3 ปี และมีรายได้จากการขายสินค้าซึง่คาดว่าจะปฏิบตัิตามภาระของ
สญัญาจ านวน 38 ล้านบาท (2561 : จ านวน 103 ล้านบาท) 
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9. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินค้าส าเร็จรูป 1,923,709 2,846,780 1,940,355 2,859,875 
สินค้าระหวา่งผลิต 32,449 24,103 618 - 
วตัถดุิบ 1,200,862 1,711,265 1,195,732 1,709,306 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 810,306 787,549 807,289 787,549 
สินค้าภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ

กรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (หมายเหต ุ20) 
 

3,502,847 
 

2,556,226 
 

3,502,847 
 

2,556,226 
สินค้าระหวา่งทาง 875,256 2,593,327 875,256 2,593,327 
 (8,345,429) 10,519,250 8,322,097 10,506,283 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (881,728) (846,324) (881,728) (846,324) 
รวม 7,463,701 9,672,926 7,440,369 9,659,959 
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9. สินค้าคงเหลือ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินค้าส าเร็จรูป 1,923,709 2,846,780 1,940,355 2,859,875 
สินค้าระหวา่งผลิต 32,449 24,103 618 - 
วตัถดุิบ 1,200,862 1,711,265 1,195,732 1,709,306 
วสัดโุรงงานและอะไหล่ 810,306 787,549 807,289 787,549 
สินค้าภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบ

กรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (หมายเหต ุ20) 
 

3,502,847 
 

2,556,226 
 

3,502,847 
 

2,556,226 
สินค้าระหวา่งทาง 875,256 2,593,327 875,256 2,593,327 
 (8,345,429) 10,519,250 8,322,097 10,506,283 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (881,728) (846,324) (881,728) (846,324) 
รวม 7,463,701 9,672,926 7,440,369 9,659,959 
     

 

 
 

 

10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 28,504   26,739  20,043   18,353  
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าและวสัดสุิน้เปลือง 135,212  39,397  135,212   39,397  
รายได้ค้างรับ 12,588  49,409  -   10,480  
ลกูหนีก้รมสรรพากร 11,724  81,091  11,724   73,934  
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย  36,191  43,803  5,083   3,175  
อ่ืนๆ 13,815  10,221  10,643  5,201  
รวม 238,034  250,660  182,705  150,540 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8,032)  (8,032) (8,032)  (8,032) 
สุทธิ 230,002  242,628  174,673   142,508  

     
 
11.  เงนิฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 

 
บริษัทได้น าเงินฝากสถาบนัการเงินวางเป็นหลกัประกนัการซือ้ขายเหล็กรูปพรรรณ ตามสญัญาดงักล่าว บริษัทไม่สามารถน าเงินฝาก
ธนาคารในบญัชีไปใช้ได้ตามอตัราท่ีก าหนดของอายสุญัญา 
 
บริษัทย่อยแหง่หนึง่ได้น าเงินฝากประจ า ไปค า้ประกนักบัธนาคารในการออกหนงัสือค า้ประกนั 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน                    

ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
เงินปันผลรับ         
ส าหรับปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั บริการท่าเรือน า้ลกึและ             
   บริการขนถ่ายสินค้า             
   ส าหรับเรือเดนิทะเล 51.00 51.00 400,000 400,000 204,000 204,000 - - 204,000 204,000 45,900 91,800 
บริษัท เวสท์โคสท์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

บริการซอ่มบ ารุง 
99.99 99.99 75,000 75,000 75,000 75,000 - - 75,000 75,000 - - 

รวม      279,000 279,000 - - 279,000 279,000 45,900 91,800 
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13.  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูเก่ียวกบับริษัทย่อยแตล่ะรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 
   หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2562 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 49    
สินทรัพย์หมนุเวียน 134,080    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,121,615    
หนีส้ินหมนุเวียน (14,031)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (47,552)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,194,111    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 585,115 - (30,763) 554,352 
     
รายได้ 265,454    
ก าไร 57,357    
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (752)    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 56,605    
ก าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 27,736 - (1,834) 25,902 
     
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 145,851    
กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทนุ 137    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

 (เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุ : 44.1 ล้านบาท) (90,310)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 55,678    
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    หน่วย : พนับาท 
 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน รวม 

ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 49    
สินทรัพย์หมนุเวียน 80,402    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,205,950    
หนีส้ินหมนุเวียน (16,201)    
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (42,645)    
สินทรัพย์สุทธิ 1,227,506    
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 601,478 - (38,560) 562,918 
     
รายได้ 283,130    
ก าไร 74,186    
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน -    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 74,186    
ก าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 36,351 - (3,317) 33,034 
     
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 170,354    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (6,151)    
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

(เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุ: 88.2 ล้านบาท) (180,314)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (16,111)    
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หน่วย : พนับาท 

 
31 ธันวาคม 2561 

 
บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ ากัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สาระส าคัญ 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน 

รวม 
ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

49 
 

 
 

สินทรัพย์หมนุเวียน 
80,402 

 
 

 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

1,205,950 
 

 
 

หนีส้ินหมนุเวียน 
(16,201) 

 
 

 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 

(42,645) 
 

 
 

สินทรัพย์สุทธิ 
1,227,506 

 
 

 
มลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

601,478 
- 

(38,560) 
562,918 

 
 

 
 

 
รายได้ 

283,130 
 

 
 

ก าไร 
74,186 

 
 

 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- 
 

 
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
74,186 

 
 

 
ก าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

36,351 
- 

(3,317) 
33,034 

 
 

 
 

 
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

170,354 
 

 
 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 
(6,151) 

 
 

 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

(เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุ: 88.2 ล้านบาท) 

(180,314) 
 

 
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 
(16,111) 

 
 

 
  

 

 

 
14. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทนุในการร่วมค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัสว่น                    

ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ สว่นได้เสยี 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ) 

ส าหรับปี 
เงินปันผลรับ       
ส าหรับปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
  เหล็กแผ่นรีดเย็น 
  ชนิดม้วน 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 2,628,782 2,598,112 30,670 (88,937) - 22,601 

รวม      3,817,962 3,817,962 2,628,782 2,598,112 30,670 (88,937) - 22,601 
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   หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัสว่น                    

ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
เงินปันผลรับ             
ส าหรับปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท เหล็กแผน่รีดเย็นไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย 
 เหล็กแผ่นรีดเย็น 
 ชนิดม้วน 35.19 35.19 4,816,350 4,816,350 3,817,962 3,817,962 1,189,180 658,294 2,628,782 3,159,668 - 22,601 

รวม      3,817,962 3,817,962 1,189,180 658,294 2,628,782 3,159,668 - 22,601 
 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
 
บริษัทได้จ าน าหุ้นสามญั จ านวน 150,176,007 หุ้น ในกิจการร่วมค้า บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ากดั (มหาชน) ไว้กับ บริษัท มารูเบนี-อิโตชู สตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ส าหรับวงเงินสินเชื่อ
การค้าที่บริษัท มารูเบนี-อิโตช ูสตีล อินคอร์เปอเรชัน่ ให้แก่ บริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั  ในปี 2559 บริษัทได้รับรู้ขาดทนุจากการค า้ประกนั จ านวน 513 ล้านบาท ตามหนีท้ี่คงค้าง 
และแสดงประมาณการหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ 
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การร่วมค้า 
 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปข้อมลูทางการเงินของการร่วมค้าท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูคา่ตามบญัชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี ้ 

  หน่วย : พนับาท 
 2562 2561 
   
รายได้ 12,320,824 14,779,454 
ก าไรจากการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 7,478 (199,819) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (15,098) (5,010) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,620) (204,829) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (4,939) (132,750) 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ (2,681) (72,079) 
   
สินทรัพย์หมนุเวียน 2,858,658 4,041,665 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,622,353 3,749,501 
หนีส้ินหมนุเวียน (1,333,826) (2,624,069) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (135,028) (147,320) 
สินทรัพย์สุทธิ 5,012,157 5,019,777 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 3,248,379 3,253,317 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูลงทนุ 1,763,778 1,766,460 
   
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สทุธิของผู้ถกูลงทนุ  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,598,112 2,709,650 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท 30,670 (88,937) 
เงินปันผลรับ - (22,601) 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2,628,782 2,598,112 
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หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการร่วมค้า 
 

 2562 2561 
หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงกบักลุ่มบริษัท   
ส่วนแบง่ของกลุ่มบริษัทในหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของ 

 การร่วมค้า 
 

9 ล้านบาท 
 

9 ล้านบาท 
 
ภาระผูกพนัเก่ียวกบัการลงทนุของกลุ่มบริษทัตามส่วนไดเ้สียทีมี่ใน

การร่วมค้า 
ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า 

  

 -  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 
 
 

38 ล้านบาท 
0.32 ล้านเหรียญสหรัฐ 

56 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 
และ 0.14 ล้านยูโร 

60 ล้านบาท 
0.39 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 

   -  จากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ 3 ล้านบาท 7 ล้านบาท 
   -  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี                                                   4.75 ล้านบาท 

และ 7.39 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

6.62 ล้านบาท 
และ 3.59 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 
   -  จากสญัญาอ่ืนๆ 9 ล้านบาท 

และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 
13 ล้านบาท 

และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่ น 
   -  การค า้ประกนั 9.29 ล้านบาท 9.29 ล้านบาท 
   -  ภาระผกูพนัอ่ืน - 28.40 ล้านบาท 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้พิจารณาด้อยค่าของบญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าดงักล่าว บริษัทได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าเงิน
ลงทนุจ านวน 530.89 ล้านบาท 
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หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้และภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการร่วมค้า 
 

 
2562 

2561 
หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงกบักลุ่มบริษัท 

 
 

ส่วนแบง่ของกลุ่มบริษัทในหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของ 
 การร่วมค้า 

 
9 ล้านบาท 

 
9 ล้านบาท 

 ภาระผู กพนัเก่ียวกบัการลงทนุของกลุ่มบริษทัตามส่วนไดเ้สียทีมี่ใน
การร่วมค้า 

ส่วนแบง่ในภาระผกูพนัของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า 

 
 

 
-  จากรายจ่ายฝ่ายทนุ 

   

38 ล้านบาท 
0.32 ล้านเหรียญสหรัฐ 

56 ล้านเยนญ่ีปุ่น 
และ 0.14 ล้านยูโร 

60 ล้านบาท 
0.39 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และ 179 ล้านเยนญ่ีปุ่น 

   
-  จากสญัญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ 

3 ล้านบาท 
7 ล้านบาท 

   
-  จากสญัญาซือ้วตัถดุบิและสารเคมี                                                   4.75 ล้านบาท 

และ 7.39 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

6.62 ล้านบาท 
และ 3.59 ล้านเหรียญ

สหรัฐ 
   

-  จากสญัญาอ่ืนๆ 
9 ล้านบาท 

และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่น 
13 ล้านบาท 

และ 11 ล้านเยนญ่ีปุ่น 
   

-  การค า้ประกนั 
9.29 ล้านบาท 

9.29 ล้านบาท 
   

-  ภาระผกูพนัอ่ืน 
- 

28.40 ล้านบาท 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้พิจารณาด้อยค่าของบญัชีเงินลงทนุในการร่วมค้าดงักล่าว บริษัทได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าเงิน
ลงทนุจ านวน 530.89 ล้านบาท 

 

 

 

15. เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
   หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
สดัสว่น                    

ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ-สทุธิ 
เงินปันผลรับ     
ส าหรับปี 

  2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบ
ไทย จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่น
เคลือบสงักะสดี้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟา้ชนิดม้วน 3.70 3.70 2,206,990 2,206,990 294,000 294,000 294,000 294,000 - - - - 

รวม      294,000 294,000 294,000 294,000 - - - - 
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16. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,628,319 2,059,556 19,019,052 210,166 98,699 481,034 23,496,826 
เพิ่มขึน้ - 1,190 82,764 17,455 7,531 369,459 478,399 
รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,417 49,432 8,936 - (100,280) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) - (23,029) (11,896) (2,487) (3) (37,875) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,629,354 2,101,163 19,128,219 230,853 103,743 567,210 23,760,542 
เพิ่มขึน้ 550 160 132,545 15,549 2,968 444,621 596,393 
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - (582) (582) 
โอน  1,870 9,640 66,019 13,927 3,370 (94,826) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,095) (8,130) (10,837) - (35,062) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 99,244 705,780 24,110,648 
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       หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ตดิตัง้ รวม 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 268,652 1,703,526 9,447,879 171,986 93,739 - 11,685,782 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 284 44,966 476,307 20,009 4,257 - 545,823 
จ าหน่าย (460) - (13,708) (11,821) (2,487) - (28,476) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 268,476 1,748,492 9,910,478 180,174 95,509 - 12,203,129 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 451 50,078 434,975 18,445 2,987 - 506,936 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,026) (8,025) (10,833) - (34,884) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 268,927 1,798,570 10,329,427 190,594 87,663 - 12,675,181 
ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 387,348 16,088 86,566 - - 19,000 509,002 

 

 

 

16. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร เครื่องมือ  
และอปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,628,319 2,059,556 19,019,052 210,166 98,699 481,034 23,496,826 
เพิ่มขึน้ - 1,190 82,764 17,455 7,531 369,459 478,399 
รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,417 49,432 8,936 - (100,280) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) - (23,029) (11,896) (2,487) (3) (37,875) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,629,354 2,101,163 19,128,219 230,853 103,743 567,210 23,760,542 
เพิ่มขึน้ 550 160 132,545 15,549 2,968 444,621 596,393 
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - (582) (582) 
โอน  1,870 9,640 66,019 13,927 3,370 (94,826) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (16,095) (8,130) (10,837) - (35,062) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,631,774 2,110,963 19,310,688 252,199 99,244 705,780 24,110,648 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารโรงงานและ

ส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 973,530 336,583 9,126,722 50,679 2,026 548,210 11,037,750 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - 4,453 - 6,208 - 10,661 
รวม 973,530 336,583 9,131,175 50,679 8,234 548,210 11,048,411 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 975,499 296,305 8,892,697 61,605 6,318 686,780 10,919,204 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - 1,998 - 5,263 - 7,261 
รวม 975,499 296,305 8,894,695 61,605 11,581 686,780 10,926,465 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 
 ที่ดนิและส่วน       

ปรับปรุงที่ดนิ 
อาคารโรงงานและ

ส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่       
ตดิตัง้และเครื่องใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและตดิตัง้ รวม 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 973,530 336,583 9,126,722 50,679 2,026 548,210 11,037,750 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - 4,453 - 6,208 - 10,661 
รวม 973,530 336,583 9,131,175 50,679 8,234 548,210 11,048,411 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 975,499 296,305 8,892,697 61,605 6,318 686,780 10,919,204 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - 1,998 - 5,263 - 7,261 
รวม 975,499 296,305 8,894,695 61,605 11,581 686,780 10,926,465 

 

 

 

 
       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,004,896 1,898,181 16,565,585 170,337 69,528 469,670 20,178,197 
เพิ่มขึน้ - 820 75,437 13,904 4,965 368,183 463,309 
รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 6,192 - - 6,192 
โอน  1,495 40,416 48,830 8,936 - (99,677) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (183,000) (183,000) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (23,029) (11,896) (1,250) - (36,175) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,006,391 1,939,417 16,666,823 187,473 73,243 555,176 20,428,523 
เพิ่มขึน้ - - 130,221 14,039 2,844 438,717 585,821 
รับโอนมาจากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - - (581) (581) 
โอน  - 8,965 64,781 13,497 3,370 (90,613) - 
โอนเป็นต้นทนุสินค้าคงเหลือ - - - - - (210,643) (210,643) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,207) (7,707) (10,652) - (33,566) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,006,391 1,948,382 16,846,618 207,301 68,805 692,057 20,769,554 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ตดิตัง้ รวม 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 340,395 1,619,512 8,109,486 139,528 66,513 - 10,275,434 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 26 40,972 379,483 16,631 2,286 - 439,398 
จ าหน่าย - - (13,708) (11,821) (1,250) - (26,779) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 299 45,959 339,398 15,815 2,041 - 403,512 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,156) (7,606) (10,648) - (33,410) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,942 - 11,058,155 
ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
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       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ตดิตัง้ รวม 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 340,395 1,619,512 8,109,486 139,528 66,513 - 10,275,434 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 26 40,972 379,483 16,631 2,286 - 439,398 
จ าหน่าย - - (13,708) (11,821) (1,250) - (26,779) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 340,421 1,660,484 8,475,261 144,338 67,549 - 10,688,053 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี 299 45,959 339,398 15,815 2,041 - 403,512 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15,156) (7,606) (10,648) - (33,410) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 340,720 1,706,443 8,799,503 152,547 58,942 - 11,058,155 
ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 110,137 13,422 86,566 - - - 210,125 

 

 

 

 
       หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
 

ที่ดนิและส่วน       
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารโรงงาน
และส านกังาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือ  และ
อปุกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแตง่ 
ตดิตัง้และ
เครื่องใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ตดิตัง้ รวม 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 665,970 278,933 8,191,562 43,135 1,810 555,176 9,736,586 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - - - 3,884 - 3,884 
รวม 665,970 278,933 8,191,562 43,135 5,694 555,176 9,740,470 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 665,671 241,939 8,047,115 54,754 6,759 692,057 9,708,295 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ - - - - 3,104 - 3,104 
รวม 665,671 241,939 8,047,115 54,754 9,863 692,057 9,711,399 

 
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึ ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3,613
ล้านบาท (2561 : จ านวน 2,679 ล้านบาท) 
 
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานจนถึง  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 3,008      
ล้านบาท (2561 : จ านวน 2,129 ล้านบาท) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จดจ านอง/จ าน าสินทรัพย์จ านวนประมาณ 8,950 ล้านบาท และ 8,664 ล้านบาท ตามล าดบั (2561 : จ านวน 9,141 ล้านบาท และ 
8,845 ล้านบาท ตามล าดบั) เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเงินกู้ ยืมระยะสัน้และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  หนงัสือค า้ประกนัเพื่อค า้ประกนัไฟฟ้า จดัตัง้ท าเนียบ
ทา่เรือและโรงพกัสินค้า ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19, 25 และ 33 
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17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 การอนญุาตให้ใช้

สิทธิ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟต์แวร์ 

สินทรัพย์   
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 5,580 242,833 38,231 286,644 
เพิ่มขึน้ - 3,458 - 3,458 
ตดัจ าหน่าย - - (6,192) (6,192) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 5,580 246,291 32,039 283,910 
เพิ่มขึน้ - 4,444 - 4,444 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 5,580 250,735 32,039 288,354 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,372 156,717 - 158,089 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,295 15,757 - 17,052 
ตดัจ าหน่าย - 63,436 32,039 95,475 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2,667 235,910 32,039 270,616 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,295 3,575 - 4,870 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,962 239,485 32,039 275,486 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2,913 10,381 - 13,294 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,618 11,250 - 12,868 
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17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 การอนญุาตให้ใช้

สิทธิ 
คา่ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟต์แวร์ 

สินทรัพย์   
ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 5,580 242,833 38,231 286,644 
เพิ่มขึน้ - 3,458 - 3,458 
ตดัจ าหน่าย - - (6,192) (6,192) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 5,580 246,291 32,039 283,910 
เพิ่มขึน้ - 4,444 - 4,444 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 5,580 250,735 32,039 288,354 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,372 156,717 - 158,089 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,295 15,757 - 17,052 
ตดัจ าหน่าย - 63,436 32,039 95,475 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2,667 235,910 32,039 270,616 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,295 3,575 - 4,870 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,962 239,485 32,039 275,486 
     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2,913 10,381 - 13,294 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,618 11,250 - 12,868 
     

 
 
 
 
 

 

 

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 คา่ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟต์แวร์ 
สินทรัพย์   

ระหวา่งตดิตัง้ รวม 
ราคาทุน    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 235,304 38,231 273,535 
เพิ่มขึน้ 2,080 - 2,080 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - (6,192) (6,192) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 237,384 32,039 269,423 
เพิ่มขึน้ 4,063 - 4,063 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 241,447 32,039 273,486 
    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 150,964 - 150,964 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,396 - 15,396 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ 63,436 32,039 95,475 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 229,796 32,039 261,835 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,104 - 3,104 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 232,900 32,039 264,939 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 7,588 - 7,588 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 8,547 - 8,547 
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18. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2562 2561 2562 2561 
รวม 15,862 19,542 (54,292) (54,540) 
การหกักลบรายการของภาษี (12,227) (11,191) 12,227 11,191 
สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,635 8,351 (42,065) (43,349) 

 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2562 2561 2562 2561 
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - - (14,269) (13,896) 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารค้า 202 (14) - 188 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 7,398 (2,673) - 4,725 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 7,001 2,564 1,384 10,949 
ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 4,941 (4,941) - - 
รวม 19,542 (5,064) 1,384 15,862 
     
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (229) (94) - (323) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (46,814) (2,679) - (49,493) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,753) 277 - (4,476) 
รวม (54,540) (2,496) 2,744 (54,292) 

 
 

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

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (11,152) (3,117) - (14,269)  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 - 
รวม (13,896) (3,117) 2,744 (14,269) 
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18. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 

สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2562 2561 2562 2561 
รวม 15,862 19,542 (54,292) (54,540) 
การหกักลบรายการของภาษี (12,227) (11,191) 12,227 11,191 
สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,635 8,351 (42,065) (43,349) 

 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ หนีส้ิน 
 2562 2561 2562 2561 
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - - (14,269) (13,896) 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปี มีดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารค้า 202 (14) - 188 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 7,398 (2,673) - 4,725 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 7,001 2,564 1,384 10,949 
ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 4,941 (4,941) - - 
รวม 19,542 (5,064) 1,384 15,862 
     
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (229) (94) - (323) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (46,814) (2,679) - (49,493) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 - 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,753) 277 - (4,476) 
รวม (54,540) (2,496) 2,744 (54,292) 

 
 

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

1 มกราคม 2562 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (11,152) (3,117) - (14,269)  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - 2,744 - 
รวม (13,896) (3,117) 2,744 (14,269) 
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    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 

 บนัทกึเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2561 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ลกูหนีก้ารค้า 214 (12) - 202 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10,164 (2,766) - 7,398 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 6,595 406 - 7,001 
ยอดขาดทนุสะสมทางภาษียกไป 12,432 (7,491) - 4,941 
รวม 29,405 (9,863) - 19,542 
     
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (257) 28 - (229) 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (64,637) 17,823 - (46,814) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,317) 564 - (4,753) 
รวม (72,955) 18,415 - (54,540) 

 
 

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

1 มกราคม 2561 
ก าไรหรือ             
ขาดทนุ 

ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  (28,536) 17,384 - (11,152) 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,744) - - (2,744) 
รวม (31,280) 17,384 - (13,896) 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงันี ้  
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้     

  - ผลแตกตา่งชัว่คราว 7,919,018 7,782,660 7,919,018 7,782,660 
  - ยอดขาดทนุยกไป 303,712 497,730 303,712 497,730 

สุทธิ 8,222,730 8,280,390 8,222,730 8,280,390 
     
ขาดทุนทางภาษีของบริษัทในประเทศไทยจะสิน้อายุในปี 2561 - 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หกัภาษีท่ียังไม่สิน้อายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนันัน้ กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความ
เป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือมีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่คราวใน
อนาคต  

 
19.  เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึง่ยงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 93 ล้านบาท และไม่มีวงเงินสินเช่ือส าหรับ
บริษัท (2561 : ส าหรับกลุ่มบริษทัมี 122.5 ล้านบาท  และไม่มีวงเงินสินเชือ่ส าหรับบริษทั) 
 
วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยค า้ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่
แล้วและ/หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทย่อย วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ของ  บริษัท เวสท์โคสท์         
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยค า้ประกันโดยการจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอา
ประกนัภยัสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดงักล่าว  
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20. เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 402,440 14,168 487,647 33,139 
กิจการอ่ืนๆ  4,746,223 5,781,815 4,701,302 5,701,561 
รวม 5,148,663 5,795,983 5,188,949 5,734,700 
     

 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทได้ท าสญัญาซือ้สินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารกบับริษัทสองแห่งในประเทศ
สิงคโปร์และญ่ีปุ่ นภายใต้เง่ือนไขของสญัญาบริษัทจะต้องช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินค้าจาก
บริษัทตวัแทนบริษัทยังคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสินค้าท่ีอยู่ภายใต้สัญญา
ดงักล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษัทตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากบริษัทผู้ ขาย 
บริษัทบนัทกึรายการซือ้ในบญัชีสินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร และเจ้าหนีก้ารค้า
ภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
21.  หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 134,926 130,178 125,607 121,144 
เจ้าหนีอ่ื้น 57,081 42,465 51,725 36,274 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า 38,196 103,437 25,149 68,394 
อ่ืนๆ 88,109 69,517 57,844 42,567 
รวม 318,312 345,597 260,325 268,379 
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20. เจ้าหนีก้ารค้า 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 402,440 14,168 487,647 33,139 
กิจการอ่ืนๆ  4,746,223 5,781,815 4,701,302 5,701,561 
รวม 5,148,663 5,795,983 5,188,949 5,734,700 
     

 
สินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาซ้ือขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร (Collateral Management Agreement) 
 
บริษัทได้ท าสญัญาซือ้สินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารกบับริษัทสองแห่งในประเทศ
สิงคโปร์และญ่ีปุ่ นภายใต้เง่ือนไขของสญัญาบริษัทจะต้องช าระเงินมดัจ าบางส่วน และจะช าระเงินเต็มจ านวนเม่ือมีการเบิกสินค้าจาก
บริษัทตวัแทนบริษัทยังคงเหลือความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกับสินค้าท่ีอยู่ภายใต้สัญญา
ดงักล่าว สินค้าคงเหลือจะถูกเก็บรักษา บริหารจัดการ ภายใต้การดูแลของบริษัทตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากบริษัทผู้ ขาย 
บริษัทบนัทกึรายการซือ้ในบญัชีสินค้าคงเหลือภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหาร และเจ้าหนีก้ารค้า
ภายใต้สญัญาซือ้ขายและการส่งมอบกรรมสิทธ์ิสินค้าและการบริหารแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
21.  หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 134,926 130,178 125,607 121,144 
เจ้าหนีอ่ื้น 57,081 42,465 51,725 36,274 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินค้า 38,196 103,437 25,149 68,394 
อ่ืนๆ 88,109 69,517 57,844 42,567 
รวม 318,312 345,597 260,325 268,379 

 
 

 

 

22. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทมีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และยานพาหนะ ซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 
และ 2561  มีรายละเอียดดงันี ้

 
      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2562 2561 
 

มลูคา่อนาคต
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย ดอกเบีย้ 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน  

ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย 

มลูคา่อนาคต
ของจ านวน
เงินขัน้ต ่า 
ที่ต้องจา่ย ดอกเบีย้ 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน 

ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย 

ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,532 (200) 2,332 18,590 (1,188) 17,402 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหนึ่งปี 
   แตไ่มเ่กินห้าปี 1,906 (103) 1,803 4,438 (307) 4,131 
รวม 4,438 (303) 4,135 23,028 (1,495) 21,533 

 
 
      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 

มลูคา่อนาคต
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย ดอกเบีย้ 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน 

ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย 

มลูคา่อนาคต
ของจ านวน
เงินขัน้ต ่า 
ที่ต้องจา่ย ดอกเบีย้ 

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน 

ขัน้ต ่าทีต้่องจา่ย 

ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 696 (47) 649 697 (72) 625 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหนึ่งปี 
   แตไ่มเ่กินห้าปี 697 (17) 680 1,393 (68) 1,325 
รวม 1,393 (64) 1,329 2,090 (140) 1,950 

 
บริษัทย่อยแหง่หนึง่ได้ท าสญัญาขายและเช่ากลบัคืนส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวนเงินรวม 58.9 ล้านบาท โดยมีสญัญาเช่า 
5 ปี เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ภายใต้สญัญาขายและเช่ากลบัคืนทัง้หมดมีมลูค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1.5 
ล้านบาท (ปี 2561 จ านวน 18.9 ล้านบาท) 

 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 215



 

 

23. ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ลุ่ม 1 812,991 812,991 812,991 812,991 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 2 249,307 249,307 249,307 249,307 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 3 77,676 65,157 77,676 65,157 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 4 559,998 469,745 559,998 469,745 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 5 31,611 26,517 31,611 26,517 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 6 34,682 34,682 34,682 34,682 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 7 - - 7,991 7,991 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 12 80 80 80 80 
รวม 1,766,345 1,618,299 1,774,336 1,626,290 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ลุ่ม 1 8,155,558 8,502,345 8,155,558 8,502,345 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 2 14,792,240 15,001,367 14,792,240 15,001,367 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 3 4,521,863 4,553,863 4,521,863 4,553,863 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 4 25,688,490 26,887,844 25,688,490 26,887,844 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 5 1,780,328 1,793,323 1,780,328 1,793,323 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 6 273,386 308,068 273,386 308,068 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 7 4,300 4,300 4,300 4,300 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 12 10,664 10,744 10,664 10,744 
รวม 55,226,829 57,061,854 55,226,829 57,061,854 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 57,001,164 58,688,143 57,001,165 58,688,144 

 2561 2562 2561 
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23. ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ลุ่ม 1 812,991 812,991 812,991 812,991 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 2 249,307 249,307 249,307 249,307 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 3 77,676 65,157 77,676 65,157 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 4 559,998 469,745 559,998 469,745 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 5 31,611 26,517 31,611 26,517 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 6 34,682 34,682 34,682 34,682 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 7 - - 7,991 7,991 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 12 80 80 80 80 
รวม 1,766,345 1,618,299 1,774,336 1,626,290 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เจ้าหนีก้ลุ่ม 1 8,155,558 8,502,345 8,155,558 8,502,345 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 2 14,792,240 15,001,367 14,792,240 15,001,367 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 3 4,521,863 4,553,863 4,521,863 4,553,863 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 4 25,688,490 26,887,844 25,688,490 26,887,844 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 5 1,780,328 1,793,323 1,780,328 1,793,323 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 6 273,386 308,068 273,386 308,068 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 7 4,300 4,300 4,300 4,300 
เจ้าหนีก้ลุ่ม 12 10,664 10,744 10,664 10,744 
รวม 55,226,829 57,061,854 55,226,829 57,061,854 
รวมหนีส้ินภายใต้แผนฟ้ืนฟูกิจการ 57,001,164 58,688,143 57,001,165 58,688,144 

 2561 2562 2561 

 
 

    

 
 
 
 
 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของหนีส้ินเงินต้นภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้
 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
  

 

(ปรับปรุงใหม่)  
 

(ปรับปรุงใหม่) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  58,688,144 62,264,564 58,688,144 62,264,564 
จ่ายช าระคืน (1,686,980) (3,068,429) (1,686,980) (3,068,429) 
แปลงหนีเ้ป็นทนุ (หมายเหต ุ25 และ 26 ) - (500,000) - (500,000) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  57,001,164 58,688,144 57,001,164 58,688,144 

หนีสิ้นภายใต้แผนฟืน้ฟูกิจการส่วนท่ีมีหลกัประกนั รายละเอียดของหลกัประกนัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16 

 
ในปี 2558 ผู้ให้กู้ ยืมรายใหญ่ได้เรียกร้องการช าระเงินโดยทนัทีจากยอดเงินกู้ ยืมคงเหลือจ านวน 788 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 1 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง ตามล าดบั (เทียบเท่ากบั 28,384 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามล าดบั) และยอดเงินบาทจ านวน 1.6 ล้านบาทกับ บริษัท   
สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั และในเวลาต่อมาผู้ ให้กู้ ยืมรายใหญ่ยงัขอให้บริษัทรับผิดชอบต่อมลูหนีใ้นฐานะผู้ค า้ประกนัเงินกู้ ยืมมี
ผลให้บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และไม่ได้จ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระกบัธนาคาร โดยผู้ ให้กู้
รายใหญ่ของบริษัทได้เรียกร้องการช าระเงินกู้ ยืมทัง้หมดในทนัที เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทอนมุัติให้บริษัทย่ืน
ความจ านงเพ่ือขอฟืน้ฟกูิจการตอ่ศาลล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 อนัเป็นผลมาจากแผนฟืน้ฟูกิจการท่ีได้รับอนมุตัิจากศาล
ล้มละลายกลางเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 เงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน ประมาณการหนีส้ินจากการเป็นผู้ค า้ประกัน 
และเจ้าหนีอ่ื้นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ (หมายเหตุข้อ 23) ทัง้นีก้ารจัดประเภทของเงินกู้ ยืม 
ประมาณการหนีส้ิน เจ้าหนีอ่ื้นและดอกเบีย้ค้างจ่ายภายใต้แผนฟืน้ฟกูิจการ เป็นไปตามแผนการช าระหนีท่ี้ระบใุนแผนฟืน้ฟกูิจการ 
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ยอดหนีส้ินเงนิต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จัดตามประเภทสกุลเงนิตรา ได้ดังนี ้ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สกลุเงินบาท 30,752,676 24,315,204 30,752,676 24,315,204 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26,248,488 27,357,589 26,248,488 27,357,589 
รวม  57,001,164 58,688,144 57,001,164 58,688,144 

 
ในปี 2559 บริษัทได้ค านวณภาระหนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ณ วนัท่ีศาลอนมุตัิแผนฟืน้ฟูกิจการ และจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย
ในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ต ่ากวา่มลูคา่หนีต้ามบญัชี บริษัทจึงน าเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวดไปปรับลดกบัมลูค่าหนีต้ามบญัชีท่ีค้างจ่ายช าระ
โดยไม่บนัทึกดอกเบีย้จ่ายแต่บริษัทไม่บันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้น่ืองจากยังไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ได้อย่างแน่นอน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัได้ทบทวนภาระหนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่คงเหลือ และพบว่าเงินท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชี 
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ยอดหนีส้ินเงนิต้นตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จัดตามประเภทสกุลเงนิตรา ได้ดังนี ้ 
 

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
สกลุเงินบาท 30,752,676 24,315,204 30,752,676 24,315,204 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 26,248,488 27,357,589 26,248,488 27,357,589 
รวม  57,001,164 58,688,144 57,001,164 58,688,144 

 
ในปี 2559 บริษัทได้ค านวณภาระหนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ ณ วนัท่ีศาลอนมุตัิแผนฟืน้ฟูกิจการ และจ านวนเงินท่ีต้องจ่าย
ในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ต ่ากวา่มลูคา่หนีต้ามบญัชี บริษัทจึงน าเงินท่ีจ่ายในแต่ละงวดไปปรับลดกบัมลูค่าหนีต้ามบญัชีท่ีค้างจ่ายช าระ
โดยไม่บนัทึกดอกเบีย้จ่ายแต่บริษัทไม่บันทึกก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้น่ืองจากยังไม่สามารถก าหนดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ได้อย่างแน่นอน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัได้ทบทวนภาระหนีท่ี้ต้องจ่ายในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่คงเหลือ และพบว่าเงินท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามเง่ือนไขใหม่ต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชี 

 

 

24. ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม     
ประมาณการหนีส้ินในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 338,177 187,971 288,355 156,658 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 22,741 12,387 17,819 8,695 
รวม 360,918 200,358 306,174 165,353 
     
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
เงินชดเชยตามกฎหมาย 40,011 13,905 26,498 15,167 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 43,662 5,214 42,428 1,009 
รวม 83,673 19,119 68,927 16,176 

 
เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยมีผลบงัคบัเม่ือพ้นก าหนด
สามสิบวนั นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างส าหรับลูกจ้างท่ี
ท างานตดิตอ่กนัครบย่ีสิบปีขึน้ไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทได้บนัทกึผลกระทบจาก
พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ในปีแล้วจ านวน 49.7 ล้านบาท และ 40.7 ล้านบาท 
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การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 แสดงดงัตารางได้ดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 200,358 192,019 165,353 159,047 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ต้นทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบีย้ 83,673 19,119 68,927 16,176 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 79,621 - 72,700 - 
อ่ืนๆ     
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,734) (10,780) (806) (9,870) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  360,918 200,358 306,174 165,353 

     
 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) ได้แก่ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคดิลด (ร้อยละ) 1.63 - 1.71 3.03 - 3.20 1.71 3.03 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.62 - 7.02 5.59 - 6.64 7.02 6.59 

 
ข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ   
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การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 แสดงดงัตารางได้ดงันี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 200,358 192,019 165,353 159,047 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ต้นทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบีย้ 83,673 19,119 68,927 16,176 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 79,621 - 72,700 - 
อ่ืนๆ     
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,734) (10,780) (806) (9,870) 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  360,918 200,358 306,174 165,353 

     
 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั) ได้แก่ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคดิลด (ร้อยละ) 1.63 - 1.71 3.03 - 3.20 1.71 3.03 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ) 5.62 - 7.02 5.59 - 6.64 7.02 6.59 

 
ข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ   

 
 

 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ข้อสมมตฐิานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์ท่ีก าหนด
ไว้เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึน้ ลดลง เพิ่มขึน้ ลดลง 
ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562     
อตัราคดิลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (13,711) 17,325 (11,512) 14,980 
การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนในอนาคต   

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 14,639 (11,426) 12,616 (9,512) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5-1) (14,149) (17,600) (10,296) 13,255 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมตฐิานตา่งๆ 
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25. แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้บริษัทย่ืนค าร้องเพ่ือขอฟืน้ฟกูิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้บริษัทฟืน้ฟูกิจการและตัง้บริษัทเป็นผู้ท าแผนฟืน้ฟูกิจการ (“ผู้ท าแผน”) โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้จดัประชมุเจ้าหนีเ้พ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจ้าหนีไ้ด้มีมติพิเศษยอมรับ
แผนฟืน้ฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตัง้เจ้าหนีจ้ านวน 3 ราย ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจ้าหนี ้
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน ซึง่แผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจ้าหนีร้ายหนึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ ซึ่ง
ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษได้มีค าสัง่ให้ยกค าร้อง โดยเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้ย่ืนค าร้องฎีกาต่อศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่อนญุาตให้เจ้าหนีฎี้กา 
 
สาระส าคญัของแผนฟืน้ฟกูิจการท่ีศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เห็นชอบด้วย มีดงันี ้

 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้
 

ในแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนีท่ี้ย่ืนค าร้องขอรับช าระหนีอ้อกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเ้งินบาทจ านวน 
33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน  990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
จ านวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกลุเงินยโูรจ านวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซึง่ในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 1 ปอนด์
สเตอร์ลิง เทา่กบั 50.5173 บาท และ 1 ยโูร เทา่กบั 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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25. แผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิให้บริษัทย่ืนค าร้องเพ่ือขอฟืน้ฟกูิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาวนัท่ี 10 
มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้บริษัทฟืน้ฟูกิจการและตัง้บริษัทเป็นผู้ท าแผนฟืน้ฟูกิจการ (“ผู้ท าแผน”) โดยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
 
ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2559 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้จดัประชมุเจ้าหนีเ้พ่ือพิจารณาแผน และท่ีประชุมเจ้าหนีไ้ด้มีมติพิเศษยอมรับ
แผนฟืน้ฟูกิจการ (“แผน”) และมีมติตัง้เจ้าหนีจ้ านวน 3 ราย ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการเจ้าหนี ้
 
ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผน ซึง่แผนก าหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน  
 
เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 เจ้าหนีร้ายหนึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์ค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ฟูกิจการต่อศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ ซึ่ง
ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษได้มีค าสัง่ให้ยกค าร้อง โดยเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้ย่ืนค าร้องฎีกาต่อศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
2562 ศาลฎีกามีค าสัง่ไม่อนญุาตให้เจ้าหนีฎี้กา 
 
สาระส าคญัของแผนฟืน้ฟกูิจการท่ีศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่เห็นชอบด้วย มีดงันี ้

 
1. การจัดกลุ่มเจ้าหนี ้
 

ในแผนฟื้นฟูกิจการได้จัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนีท่ี้ย่ืนค าร้องขอรับช าระหนีอ้อกเป็นกลุ่มรวม 13 กลุ่ม แบ่งเป็นภาระหนีเ้งินบาทจ านวน 
33,849.9 ล้านบาท และเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ านวน  990.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
จ านวน 4.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสกลุเงินยโูรจ านวน 0.1 ล้านยูโร (คิดค านวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
ศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการ วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ซึง่ในวนัดงักล่าวอตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากบั 35.4546 บาท 1 ปอนด์
สเตอร์ลิง เทา่กบั 50.5173 บาท และ 1 ยโูร เทา่กบั 39.0923 บาท รวมเป็นจ านวน 69,220.2 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

 

 
เจ้าหนี ้
กลุ่มที่ กลุ่มเจ้าหนี ้

ยอดหนีร้วมเทียบเท่าสกุลเงนิบาท (พันบาท) 
เงนิต้น ดอกเบีย้ รวม 

1 เจ้าหนีมี้ประกนั  9,780,633   8,764   9,789,397  
2 เจ้าหนีส้ถาบันการเงิน ในภาระหนีส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า

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

3 เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินซึง่เป็นเจ้าหนีร่้วมตามสญัญาปรับ
โครงสร้างหนี ้ 

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

4 เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้   28,006,355   1,865,495   29,871,850  
5 เจ้าหนีผู้้จ าหน่ายวตัถดุบิหลกั   1,592,058   172,264  1,764,322  
6 เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ  177,397   204,022   381,419 
7 เจ้าหนีท่ี้เก่ียวข้องกบับริษัท  872,574   587   873,161  
8 เจ้าหนีก้ารค้า  15,110   387   15,497  
9 เจ้าหนีต้ามสญัญาค า้ประกนัร่วม  3,545,460   224,786   3,770,246  

10 เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัความเสียหายในอนาคต  1,185,026  -  1,185,026  
11 เจ้าหนีค้่าปรับและ/หรือคา่เสียหายจากการไม่ปฏิบตัติาม

สญัญา 
 279,391 -  279,391  

12 เจ้าหนีค้่าธรรมเนียมในการให้บริการตามสญัญาว่าจ้าง   
ท่ีปรึกษา 

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

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

 
หมายเหตุ : เจ้าหนีทุ้กรายท่ีย่ืนขอรับช าระหนีใ้นการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะได้รับช าระหนีต้ามแผนนีภ้ายใต้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในแผนก็ตอ่เม่ือเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลาย หรือศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) มีค าสัง่
ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
2. การปรับโครงสร้างทุน 
 

ณ วนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกูิจการ บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 50,263.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,263.7 ล้าน
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแล้วจ านวน 32,166.3 ล้านบาท และเป็นทนุท่ียงัมิได้เรียกช าระจ านวน 18,097.4 
ล้านบาท ซึง่ผู้บริหารแผนจะด าเนินการปรับโครงสร้างทนุดงักล่าวตามล าดบั ดงันี ้

 
2.1  การลดทนุจดทะเบียนทีย่งัมิไดจ้ดัสรร 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรรของบริษัทโดยวิธีการ
ลดหุ้นท่ียังไม่ได้เรียกช าระจ านวน 18,097.4 ล้านหุ้น จะท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 32,166.3 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 32,166.3 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
2.2  การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดจ านวนหุน้ 

 
ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
32,166.3 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 1,109 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทในสดัส่วน
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณ 29 หุ้น เป็น 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนและทุน
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ช าระแล้วจ านวนประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  

 
2.3   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทอีก
จ านวน 10,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุอีกจ านวน 10,000 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบั
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 และ/หรือกลุ่มท่ี 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนหุ้นละ 0.05 
บาทต่อ 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้สามารถขยายระยะเวลา
ในการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที ่1 ดงักล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่2 

 
ภายหลงัจากด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ท่ี  1 แล้วเสร็จ ในกรณีท่ีเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการ
แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัของบริษัทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ี
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท   
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยให้ใช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจ้าหนีไ้ด้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนีเ้ป็นทนุดงักล่าว  
กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น)  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่
เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

 
2.5   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที ่12 

 
ภายใต้หลกัการช าระหนีข้องเจ้าหนีต้ามแผนนี ้ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของ
บริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7   
กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุ้นละ 0.05 บาทต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแผน ใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

 
3. การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้
 

3.1  เจา้หนีก้ลุ่มที ่1 (เจ้าหนีมี้ประกนั)  
 

3.1.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี  ้และ/หรือ กระแสเงินสด
ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่
เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับดอกเบีย้

ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 
(ข) นับถัดจากวันท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับ

ดอกเบีย้ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)224



 

 

ช าระแล้วจ านวนประมาณ 1,109 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวนประมาณ 1,109 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  

 
2.3   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่1 

 
ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทอีก
จ านวน 10,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุอีกจ านวน 10,000 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบั
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 และ/หรือกลุ่มท่ี 3 และ/หรือกลุ่มท่ี 4 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนหุ้นละ 0.05 
บาทต่อ 1 หุ้น ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนจ านวนประมาณ 11,109 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวนประมาณ 11,109 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้สามารถขยายระยะเวลา
ในการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรร ลดทนุจดทะเบียนโดยลดจ านวนหุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุ ครัง้ที ่1 ดงักล่าวข้างต้นออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วนั 

 
2.4   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ครั้งที ่2 

 
ภายหลงัจากด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ท่ี  1 แล้วเสร็จ ในกรณีท่ีเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการ
แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัของบริษัทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ี
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุ มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท   
ในจ านวนท่ีเพียงพอ เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ทกุราย โดยให้ใช้
ราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ีราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาตลาดในวนัท่ีเจ้าหนีไ้ด้แจ้งความประสงค์เสนอขอแปลงหนีเ้ป็นทนุดงักล่าว  
กรณีไม่มีราคาตลาดให้ใช้ราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น)  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่
เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

 
2.5   การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพือ่ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที ่12 

 
ภายใต้หลกัการช าระหนีข้องเจ้าหนีต้ามแผนนี ้ผู้บริหารแผนมีหน้าท่ีด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุช าระแล้วของ
บริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุนให้กับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7   
กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 12 ของแผน ในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุหุ้นละ 0.05 บาทต่อ 1 หุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแผน ใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีด้งักล่าวข้างต้น  บริษัทสามารถพิจารณาจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว
ดงักล่าวภายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

 
3. การช าระหนีต้ามกลุ่มของเจ้าหนี ้
 

3.1  เจา้หนีก้ลุ่มที ่1 (เจ้าหนีมี้ประกนั)  
 

3.1.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 9,780.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี  ้และ/หรือ กระแสเงินสด
ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีด้งักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่
เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 

 
3.1.2 (ก) นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการจนถงึวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับดอกเบีย้

ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 
(ข) นับถัดจากวันท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับ

ดอกเบีย้ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ในอตัรา MLR ต่อปี โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144 

 

 

3.1.3 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ให้กับเจ้าหนี ้ เจ้าหนีก้ลุ่มนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้นับถัดจากวนัท่ีมีการ
แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป จนกวา่จะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน ในอตัรา MLR ตอ่ปี 

 
3.1.4 เม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 ได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนด    

ทัง้จ านวน หรือบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทุน ครัง้ท่ี 2 ให้กับเจ้าหนีท่ี้อาจได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 แล้ว      
เจ้าหนีก้ลุ่มนีต้กลงจะลดหนี ้ดอกเบีย้ระหว่างกาลและดอกเบีย้ตัง้พักในอัตราร้อยละ  50 ของดอกเบีย้ระหว่างกาลและ
ดอกเบีย้ตัง้พกัดงักล่าว  

 
3.1.5 ส าหรับดอกเบีย้คงค้างจ านวน 8.8 ล้านบาท ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบีย้ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือจากข้อ 3.1.4 

เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 1 จะได้รับช าระคืนในเดือนท่ี 144 เว้นแต่ ในกรณีท่ีบริษัทได้ช าระคืนหนีเ้งินต้นให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
กลุ่มที ่4 และกลุ่มที่ 5 ครบถ้วนแล้วในปีใด บริษัทจะช าระหนีด้อกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ระหว่างกาลส่วนท่ีเหลือ และดอกเบีย้
ตัง้พกัส่วนท่ีเหลือ ให้เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 1 ภายในปีดงักล่าว 

 
3.1.6 นอกจากนี ้ในระหว่างการช าระหนีต้ามแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  1 ซึ่งมีหุ้นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทเป็นหลกัประกนั สามารถ

เลือกรับช าระหนีด้้วยวิธีการโอนหุ้นช าระหนีเ้งินต้นคงค้างและดอกเบีย้คงค้างทัง้จ านวนได้ โดยเจ้าหนีร้ายดงักล่าวยินยอม
ลดหนีด้อกเบีย้ระหวา่งกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ านวนให้ทนัทีในวนัท่ีได้ท าการโอนหุ้นช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีแ้ล้ว  

 
3.2  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2, 3, 4 และ 5 

 
3.2.1 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 (เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ในภาระหนีส้่วนท่ีเกินกว่ามลูค่าหลกัประกนั) ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 2,319.2 

ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระ
หนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) 
และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 10,149.1 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและหรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.2 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 3 (เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนีร่้วมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี)้ ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 

722.6 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือ กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการ
ผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็น
เดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 3,246.0 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพ่ิมทนุและหรือเงินกู้
ใหม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.2.3 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 (เจ้าหนีภ้าระค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้ )ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 5,209.4 ล้านบาท จะได้รับช าระ

จากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็น
รายเดือน รวม 144 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้าง
จ านวน 22,796.9 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และ/หรือ
กระแสเงินสดส่วนเกิน 

 
3.2.4 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 5 (เจ้าหนีผู้้จ าหน่ายวตัถุดิบหลกั) ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 291.7 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแส  

เงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน 
รวม 144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 
1,300.3 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ/หรือเงินกู้ ใหม่ (Refinance) และ/หรือกระแสเงินสด
ส่วนเกิน ทัง้นี ้หากเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 5 มีภาระหนีค้้างช าระอยู่กบับริษัทให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีก้บัจ านวนหนีด้งักล่าวก่อน
ท าการช าระหนี ้
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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ
ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบัถดั
จากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ
ดอกเบีย้ ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ดงันี ้ 

เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 

 
ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และ
ดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 และ 4 จะได้รับช าระหนีเ้งินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัท และเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะเลือก

รับช าระหนีเ้งินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัทด้วยการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้
ในแผน 

 
3.2.7 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้น ด้วยหุ้นสามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 

3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ให้กบัเจ้าหนีแ้ล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบีย้
และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 เป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี ส าหรับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 
3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ตอ่ปี ส าหรับเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 จนกวา่เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน 

 
3.2.9 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 1,865.5 ล้านบาท 

และ 172.3 ล้านบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้น
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ านวน หรือได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทุน
ครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.2.10 เน่ืองจากภาระหนีใ้นเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในฐานะผู้ค า้ประกันการช าระหนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยูเค จ ากัด ดงันัน้ ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ได้รับช าระหนีจ้ากกระบวนการช าระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ท่ีจะได้รับช าระหนีจ้ากบริษัทตาม
แผนฟื้นฟูกิจการฉบบันีล้ดลงเพียงนัน้ โดยให้น าเงินท่ีเจ้าหนีร้ายนัน้ได้รับช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นของ
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสดุย้อนขึน้มาตามล าดบั (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 

 
3.3.1 ภาระหนีเ้งินต้นของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 6 จ านวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็นราย

เดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1)  
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3.2.5 นบัถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ
ดอกเบีย้ระหวา่งกาลจากเงินต้นคงค้างดงักล่าว โดยดอกเบีย้ดงักล่าว ให้ตัง้พกัไว้เพ่ือรอการช าระในเดือนท่ี 144 และนบัถดั
จากวนัท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ
ดอกเบีย้ ใหม่จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ดงันี ้ 

เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 60 ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี  
เดือนท่ี 61 – เดือนท่ี 84  ร้อยละ 1.75 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 85 – เดือนท่ี 96  ร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 97 – เดือนท่ี 108 ร้อยละ 2.25 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 109 – เดือนท่ี 120 ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี 
เดือนท่ี 121 – เดือนท่ี 144  ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 

 
ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พักซึ่งเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ใหม่และ
ดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.2.6 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่2 และ 4 จะได้รับช าระหนีเ้งินต้นคงค้างบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัท และเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 3 มีสิทธิท่ีจะเลือก

รับช าระหนีเ้งินต้นบางส่วนด้วยหุ้นสามญัของบริษัทด้วยการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้
ในแผน 

 
3.2.7 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้น ด้วยหุ้นสามญัของบริษัทโดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 

3.2.8 ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ให้กบัเจ้าหนีแ้ล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิดค านวณดอกเบีย้
และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัท่ีมีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 เป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี ส าหรับเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 
3 และ 5 และในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ตอ่ปี ส าหรับเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 จนกวา่เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน 

 
3.2.9 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 2, 3, 4 และ 5 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 2,271.1 ล้านบาท 526.2 ล้านบาท 1,865.5 ล้านบาท 

และ 172.3 ล้านบาท ตามล าดบั รวมถึงดอกเบีย้ระหว่างกาล และดอกเบีย้ตัง้พกั ทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้น
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก่้อนก าหนดทัง้จ านวน หรือได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทุน
ครัง้ที่ 2 ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.2.10 เน่ืองจากภาระหนีใ้นเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ใช้สิทธิเรียกร้องต่อบริษัทในฐานะผู้ค า้ประกันการช าระหนีข้องบริษัท สหวิริยาสตีล

อินดสัตรี ยูเค จ ากัด ดงันัน้ ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ได้รับช าระหนีจ้ากกระบวนการช าระบญัชีของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในประเทศองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้สิทธิของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 4 ท่ีจะได้รับช าระหนีจ้ากบริษัทตาม
แผนฟื้นฟูกิจการฉบบันีล้ดลงเพียงนัน้ โดยให้น าเงินท่ีเจ้าหนีร้ายนัน้ได้รับช าระมาลดจ านวนการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นของ
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 4 ในงวดท้ายสดุย้อนขึน้มาตามล าดบั (Inverse Order) 

 
3.3  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่6 (เจ้าหนีห้น่วยงานราชการและภาครัฐ) 

 
3.3.1 ภาระหนีเ้งินต้นของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 6 จ านวน 177.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนีเ้ป็นราย

เดือน รวม 60 เดือน (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เหน็ชอบด้วยแผนเป็นเดือนท่ี 1)  
 

 

 

3.3.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 6 รวมทัง้หนีเ้บีย้ปรับเงินเพ่ิม จ านวน 204.0 ล้านบาท หนี ้ดอกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ผิดนดั 
คา่ปรับ คา่ฤชาธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และหรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนี ้
ไว้ในแผนฉบบันี ้ถือวา่ได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟูกิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.4  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่7 (เจ้าหนีที้เ่ก่ียวข้องกบับริษทั)  

 
3.4.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 872.6 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ี 

0.05 บาทตอ่หุ้น ภายในวนัท าการสดุท้ายของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็นเดือน  
1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 รายใด ยังไม่มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้ให้ผู้บริหารแผน
ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทนุ
ช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.4.2 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 0.6 ล้านบาท ดอกเบีย้ผิดนดั ค่าปรับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม 

ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสญัญา และ/หรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนีไ้ว้ใน
แผนฉบบันี ้ถือวา่ได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน 

 
3.5  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่8 (เจ้าหนีก้ารคา้) 

 
ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 8 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 15.1 ล้านบาท โดยเจ้าหนีแ้ต่ละรายจะได้รับการช าระหนี ้
จากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้ภายใต้เง่ือนไขธุรกิจการค้าตามปกต ิ  

 
3.6  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่9 (เจ้าหนีต้ามสญัญาค ้าประกนัร่วม)  

 
3.6.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 3,545.5 ล้านบาท และหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 224.8 

ล้านบาท จะได้รับช าระหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการเม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ในฐานะผู้ค า้ประกนัร่วมได้ช าระหนีช้ัน้ต้นแทน บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จ ากัด ให้กับเจ้าหนีช้ัน้ต้น และเจ้าหนีช้ัน้ต้นดงักล่าวจะต้องได้รับช าระหนีช้ัน้ต้นตามสัญญา 
Senior Facilities Agreement ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครัง้คราว) ครบถ้วนแล้ว  

 
3.6.2 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ได้ช าระหนีใ้นฐานะผู้ ค า้ประกันร่วมให้กับเจ้าหนีช้ัน้ต้นไปเป็นจ านวนเท่ าไร ให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 มีสิทธิ

เรียกร้องตอ่บริษัทเทา่กบัจ านวนกึง่หนึง่ของภาระหนีท่ี้เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 ได้ช าระ  
 

3.6.3 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 และบริษัทในฐานะผู้ค า้ประกนัร่วม ต่างก็ได้ช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีช้ัน้ต้นไปตามสญัญาค า้ประกัน
ร่วมดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนหกักลบลบหนีร้ะหวา่งกนัดงักล่าว ก่อนท่ีจะด าเนินการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 

 
3.6.4 ภาระหนีเ้งินต้นคงเหลือหลงัจากการหกักลบลบหนี ้จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็น

ทนุท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะได้รับช าระภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 ได้น าเอกสารหลกัฐานการช าระหนีม้า
แสดงตอ่ผู้บริหารแผน 

 
3.6.5 ให้ผู้บริหารแผนเจรจากบัเจ้าหนีก้ลุ่มนีเ้พ่ือท าข้อตกลงระหว่างบริษัทกบัเจ้าหนีก้ลุ่มนี ้ในการลดภาระหนีแ้ละหรือไม่ใช้สิทธิ

เรียกร้องที่มีหรืออาจจะมีซึง่กนัและกนั เพ่ือลดภาระหนีล้งหรือไม่ต้องช าระหนีใ้ห้แก่กนัและกนั 
 

3.6.6 ภาระหนีอ่ื้นใดของเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 รวมทัง้หนีด้อกเบีย้คงค้าง ดอกเบีย้ผิดนัด ค่าปรับ เบีย้ปรับเงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสัญญา และ /หรือตามกฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนีไ้ว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่า
ได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน 
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3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 (เจ้าหนีภ้าระค ้าประกนัความเสียหายในอนาคต)  
 

3.7.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมีเง่ือนไข
และยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทได้เข้าค า้ประกันบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหายท่ี
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรือถกูเรียกร้องจากบคุคลที่ 3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อมตามสญัญา
ซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จะได้รับช าระหนีต้ามแผน
ฟืน้ฟกูิจการก็ตอ่เม่ือได้มีค าสัง่ถงึที่สดุให้เจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนี ้ประกอบกบับคุคลที่ 3 เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีประเทศองักฤษ 
หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหาย
ดงักล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสารหลักฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดง
เพ่ือยืนยนัตอ่ผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 
จงึจะได้รับช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือนแรก
ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้(เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือนแรกนีเ้ป็น
เดือน 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ/หรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นบัถดัจากวนัท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสาร

หลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มี
การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จะได้รับดอกเบีย้
ใหม่ จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อ 3.2.5 ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ให้กับ
เจ้าหนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 จะมีค าสัง่ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนีแ้ละได้ช าระค่าเสียหายตามสญัญาซือ้กิจการและ
สัญญาท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุน
ให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ ได้รับช าระหนี ้
และเจ้าหนีไ้ด้น าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนั
ตอ่ผู้บริหารแผนวา่ตนได้มีการช าระเงินคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนีจ้ะ
ได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน  

 
3.7.6 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พักทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก่้อนก าหนดทัง้จ านวนหรือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  10 ได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 (เจ้าหนีค้่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา) 
 
3.8.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือนแรก
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3.7  เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 (เจ้าหนีภ้าระค ้าประกนัความเสียหายในอนาคต)  
 

3.7.1 ภาระหนีข้องเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ประกอบด้วยหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 1,185.0 ล้านบาท เป็นภาระหนีใ้นอนาคตท่ีมีเง่ือนไข
และยงัไม่เกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทได้เข้าค า้ประกันบริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั ในความเสียหายท่ี
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 อาจได้รับหรือถกูเรียกร้องจากบคุคลที่ 3 ให้รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อมตามสญัญา
ซือ้ขายกิจการ และความเสียหายจากการส่งสินค้าตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จะได้รับช าระหนีต้ามแผน
ฟืน้ฟกูิจการก็ตอ่เม่ือได้มีค าสัง่ถงึที่สดุให้เจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนี ้ประกอบกบับคุคลที่ 3 เช่น หน่วยงานของรัฐท่ีประเทศองักฤษ 
หรือบุคคลท่ีมีสิทธิท่ีเก่ียวข้อง ได้เรียกร้องให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ช าระค่าเสียหาย เม่ือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหาย
ดงักล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสารหลักฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดง
เพ่ือยืนยนัตอ่ผู้บริหารแผนว่าตนได้มีการช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง เม่ือครบเง่ือนไขดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 
จงึจะได้รับช าระหนีต้ามแผน  

 
3.7.2 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 220.4 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือนแรก
ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้(เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือนแรกนีเ้ป็น
เดือน 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 964.6 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและ/หรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.7.3 นบัถดัจากวนัท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้ช าระค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้ว และได้น าเอกสาร

หลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนัต่อผู้บริหารแผนว่าตนได้มี
การช าระเงินค่าเสียหายดงักล่าวไปแล้วจริงเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จะได้รับดอกเบีย้
ใหม่ จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอตัราท่ีก าหนดในข้อ 3.2.5 ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144  

 
3.7.4 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแผนหากบริษัทได้มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ให้กับ
เจ้าหนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10 จะมีค าสัง่ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนีแ้ละได้ช าระค่าเสียหายตามสญัญาซือ้กิจการและ
สัญญาท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคลท่ี 3 ดงักล่าว ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทุน
ให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ ได้รับช าระหนี ้
และเจ้าหนีไ้ด้น าเอกสารหลกัฐานอนัเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจนมาแสดงเพ่ือยืนยนั
ตอ่ผู้บริหารแผนวา่ตนได้มีการช าระเงินคา่เสียหายดงักล่าวไปแล้วจริง 

 
3.7.5 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 แล้ว หากยังมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้ นบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา LIBOR บวก 4.5 ต่อปีจนกว่าเจ้าหนีจ้ะ
ได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วน  

 
3.7.6 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พักทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

รวมถึงกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ านวนหรือเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  10 ได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ในแผนแล้ว 

 
3.8  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่11 (เจ้าหนีค้่าปรับและหรือค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา) 
 
3.8.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 52.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีจ้ากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้และ/หรือกระแสเงินสด

ส่วนเกิน โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อนช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน เร่ิมช าระหนีเ้งินต้นเดือนแรก

 

 

ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้(เร่ิมนบัเดือนท่ีช าระหนีใ้นเดือนแรกนีเ้ป็น
เดือนท่ี 1) และหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 227.4 ล้านบาท จะได้รับช าระภายในเดือนท่ี 144 จากเงินเพิ่มทนุและหรือเงินกู้ ใหม่ 
(Refinance) และ/หรือกระแสเงินสดส่วนเกิน  

 
3.8.2 นบัถดัจากวนัท่ีได้มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้จนกว่าจะได้รับช าระหนีค้รบถ้วน เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี  11 จะได้รับดอกเบีย้ใหม่

จากเงินต้นคงค้างดงักล่าว ตามอัตราท่ีก าหนดในข้อ 3.2.5 ทัง้นี ้เจ้าหนีจ้ะได้รับช าระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ส าหรับดอกเบีย้ตัง้พกัซึง่เป็นส่วนตา่งของดอกเบีย้ใหม่และดอกเบีย้ท่ีช าระจริงให้รอการช าระในเดือนท่ี 144 

 
3.8.3 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 มีสิทธิแจ้งให้บริษัททราบว่าประสงค์จะรับช าระหนีเ้งินต้นดงักล่าวด้วยหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยการ

แปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแผน หากบริษัทได้มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 2 ให้กับ
เจ้าหนีท้กุรายไปก่อนท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11 จะมีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือ
รองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการเพิ่มทนุช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่
ถงึที่สดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.8.4 ในกรณีท่ีเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 ได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 2 แล้ว หากยงัมีเงินต้นคงค้างเหลืออยู่ ให้คิด

ค านวณดอกเบีย้และจ่ายช าระดอกเบีย้จริงนบัถดัจากวนัดงักล่าวเป็นต้นไป ในอตัรา MLR ต่อปี จนกว่าเจ้าหนีจ้ะได้รับช าระ
หนีเ้งินต้นครบถ้วน  

 
3.8.5 เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 11 ยินยอมลดหนีด้อกเบีย้ตัง้พักทัง้จ านวน ในกรณีท่ีได้รับช าระหนีเ้งินต้นครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

รวมถงึกรณีท่ีเจ้าหนีไ้ด้รับช าระหนีก้่อนก าหนดทัง้จ านวน หรือได้รับการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ที่ 2 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแล้ว  
 
3.9  เจ้าหนีก้ลุ่มที ่12 (เจ้าหนีค้่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการตามสญัญาว่าจ้างทีป่รึกษา) 
 
3.9.1 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 188.0 ล้านบาท จะได้รับช าระจากกระแสเงินสดเพ่ือการช าระหนี ้โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับการผ่อน

ช าระหนีเ้งินต้นดังกล่าวเป็นรายเดือน รวม  144 เดือน (เร่ิมนับเดือนถัดจากเดือนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนเป็น       
เดือนท่ี 1) แต่ทัง้นี ้บริษัทจะจ่ายช าระเงินให้กบัเจ้าหนีใ้นกลุ่มท่ี 12 รายใดก็ต่อเม่ือเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้
ได้รับช าระหนีแ้ล้ว  

 
3.9.2 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างจ านวน 776.0 ล้านบาท จะได้รับช าระหนีด้้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาแปลงหนีเ้ป็นทนุท่ี  

0.05 บาทต่อหุ้น ภายในวนัท าการสุดท้ายของเดือนท่ี 84 (เร่ิมนบัเดือนถดัจากเดือนท่ีศาลมีค าสัง่เห็นชอบด้วยแผนเป็น   
เดือนท่ี 1) หากภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 12 รายใด ยงัไม่มีค าสัง่ถึงท่ีสุดให้ได้รับช าระหนี ้ให้ผู้บริหาร
แผนด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการแปลงหนีเ้ป็นทนุให้กบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 12 ดงักล่าวไว้ก่อน โดยจะด าเนินการ
เพิ่มทนุช าระแล้วภายหลงัจากท่ีมีค าสัง่ถงึท่ีสดุให้ได้รับช าระหนี ้

 
3.9.3 ภาระหนีเ้งินต้นคงค้างส่วนท่ีเหลือจ านวน 963.9 ล้านบาท รวมทัง้ภาระหนีด้อกเบีย้คงค้างจ านวน 21.3 ล้านบาท หนี ้

ดอกเบีย้ผิดนัด ค่าปรับ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและเงินอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ตามสัญญา และ/หรือตาม
กฎหมายท่ีมิได้ก าหนดวิธีการช าระหนีไ้ว้ในแผนฉบบันี ้ถือว่าได้รับการลดหนีท้ัง้จ านวนทนัทีท่ีมีการช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟู
กิจการให้แก่เจ้าหนีร้ายดงักล่าวครบถ้วน  

 
3.10 เจ้าหนีก้ลุ่มที ่13 (เจ้าหนีผู้อ้อกหนงัสือค ้าประกนั) 

 
 เจ้าหนีก้ลุ่มนีเ้ป็นเจ้าหนีท่ี้ออกหนังสือค า้ประกันให้แก่บริษัทเพ่ือเป็นประกันหนีข้องบริษัทโดยเจ้าหนีใ้นกลุ่มนีจ้ะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างหนีต้ามแผนนี ้เน่ืองจากเป็นเจ้าหนีท่ี้เกิดจากภาระผูกพนัตามหนงัสือค า้ประกนัท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ ทัง้นี ้เจ้าหนีย้งัคงได้รับการจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ตามสญัญาและข้อตกลงที่มีอยู่เดมิ 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 229



 

 

4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซ้ึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีภาระหนีค้งค้างอยู่กบับริษัทและเงินท่ีบริษัทจะ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนีท้ัง้สองรายดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดท่ีจะน ามาช าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ดงันัน้ ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ให้บริษัทท าการค้ากบั บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั  และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี ้

4.1 หากลูกหนีท้ัง้สองรายยังคงท าการค้าขายอยู่กับบริษัท ให้บริษัททยอยลดยอดหนีก้ารค้าหมุนเวียนท่ีบริษัท ให้แก่ลูกหนี  ้    
ทัง้สองรายโดยในการสั่งซือ้สินค้าจากบริษัท บริษัทจะส่งสินค้าใหม่มลูค่าไม่สูงกว่าร้อยละ 95  ของเงินท่ีช าระในงวดนัน้ๆ 
และบริษัทจะต้องน าเงินคา่สินค้าดงักล่าวท่ีได้รับทัง้หมดมาช าระหนีเ้ดมิ 

 
4.2 จากการด าเนินการตามข้อ 4.1  ลูกหนีท้ัง้สองรายจ าต้องช าระหนีเ้ดิมหรือค่าสินค้าท่ีสัง่ในแต่ละคราวทัง้หมดเป็นเงินสด

ล่วงหน้าก่อนวนัส่งสินค้า 
 

4.3 บริษัทจะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนี ้ โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆระหว่างมลูค่าสินค้าใหม่
กบัราคาสินค้าท่ีน าไปช าระหนีเ้ดมิ และ/หรือจ านวนเงินท่ีลกูหนีท้ัง้สองรายทยอยช าระหนี ้(กรณีไม่ได้ท าการซือ้ขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนีค้ิดค านวณตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะต้องไม่ต ่ากว่า 300 ล้าน

บาทต่อปี และลูกหนีท้ัง้สองรายจะต้องช าระหนีค้งค้างทัง้หมด (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) แก่บริษัทให้เสร็จสิน้ภายใน 7 ปี 
นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยภายในสิน้ปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 
2,640.0 ล้านบาท และภายในสิน้ปี 2564 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 1,760.0 
ล้านบาท 

 
4.5 หากคราวใดลกูหนีไ้ม่ช าระเงินตามก าหนดเวลาดงักล่าวในข้อ 4.2  ต้องระงบัการส่งสินค้าให้แก่ลกูหนี ้
 
4.6 หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บหนีค้งค้างจากบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ได้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนีไ้ด้มีหนงัสือแจ้งถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษัทแล้ว ถือเป็นเหตุ
ผิดนดัตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟืน้ฟ ู

 
5.  ผลส าเร็จของแผน 
 

เม่ือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขึน้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี ้ ให้ถือวา่การฟืน้ฟกูิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว 

 
5.1  บริษัทได้ช าระหนีเ้งินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนีทุ้กรายตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของภาระหนี ้   

เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามแผน และ 
5.2  บริษัทได้รับเงินลงทนุใหม่จากผู้ ร่วมลงทนุมาช าระหนี ้เป็นผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามแผนฟืน้ฟกูิจการ และท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 

 
 
 
 
 
 

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน)230



 

 

4. การจัดเก็บเงนิจากลูกหนีซ้ึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

โดยท่ีบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีภาระหนีค้งค้างอยู่กบับริษัทและเงินท่ีบริษัทจะ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนีท้ัง้สองรายดงักล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดท่ีจะน ามาช าระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการ 
ดงันัน้ ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ให้บริษัทท าการค้ากบั บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั  และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี ้

4.1 หากลูกหนีท้ัง้สองรายยังคงท าการค้าขายอยู่กับบริษัท ให้บริษัททยอยลดยอดหนีก้ารค้าหมุนเวียนท่ีบริษัท ให้แก่ลูกหนี  ้    
ทัง้สองรายโดยในการสั่งซือ้สินค้าจากบริษัท บริษัทจะส่งสินค้าใหม่มลูค่าไม่สูงกว่าร้อยละ 95  ของเงินท่ีช าระในงวดนัน้ๆ 
และบริษัทจะต้องน าเงินคา่สินค้าดงักล่าวท่ีได้รับทัง้หมดมาช าระหนีเ้ดมิ 

 
4.2 จากการด าเนินการตามข้อ 4.1  ลูกหนีท้ัง้สองรายจ าต้องช าระหนีเ้ดิมหรือค่าสินค้าท่ีสัง่ในแต่ละคราวทัง้หมดเป็นเงินสด

ล่วงหน้าก่อนวนัส่งสินค้า 
 

4.3 บริษัทจะต้องติดตามทวงถามให้ลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนี ้ โดยค านวณจ านวนเงินจากส่วนต่างๆระหว่างมลูค่าสินค้าใหม่
กบัราคาสินค้าท่ีน าไปช าระหนีเ้ดมิ และ/หรือจ านวนเงินท่ีลกูหนีท้ัง้สองรายทยอยช าระหนี ้(กรณีไม่ได้ท าการซือ้ขาย) 

 
4.4 จ านวนเงินท่ีลูกหนีท้ัง้สองรายช าระหนีค้ิดค านวณตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.3 ดงักล่าวเม่ือรวมกนัจะต้องไม่ต ่ากว่า 300 ล้าน

บาทต่อปี และลูกหนีท้ัง้สองรายจะต้องช าระหนีค้งค้างทัง้หมด (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) แก่บริษัทให้เสร็จสิน้ภายใน 7 ปี 
นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยภายในสิน้ปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 
2,640.0 ล้านบาท และภายในสิน้ปี 2564 จะต้องมีจ านวนหนีค้งเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่) รวมกนัไม่เกินกว่า 1,760.0 
ล้านบาท 

 
4.5 หากคราวใดลกูหนีไ้ม่ช าระเงินตามก าหนดเวลาดงักล่าวในข้อ 4.2  ต้องระงบัการส่งสินค้าให้แก่ลกูหนี ้
 
4.6 หากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บหนีค้งค้างจากบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ได้ตามที่ก าหนดในข้อ 4.4 ข้างต้นและคณะกรรมการเจ้าหนีไ้ด้มีหนงัสือแจ้งถึงการผิดนดัดงักล่าวแก่บริษัทแล้ว ถือเป็นเหตุ
ผิดนดัตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟืน้ฟ ู

 
5.  ผลส าเร็จของแผน 
 

เม่ือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือมีเหตกุารณ์ในข้อ 5.1 และข้อ 5.3 เกิดขึน้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เจ้าหนี ้ ให้ถือวา่การฟืน้ฟกูิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว 

 
5.1  บริษัทได้ช าระหนีเ้งินต้นคงค้างให้แก่เจ้าหนีทุ้กรายตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของภาระหนี ้   

เงินต้นคงค้างที่บริษัทต้องจ่ายช าระตามแผน และ 
5.2  บริษัทได้รับเงินลงทนุใหม่จากผู้ ร่วมลงทนุมาช าระหนี ้เป็นผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก หรือ 
5.3  มีการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามแผนฟืน้ฟกูิจการ และท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเป็นบวก 

 
 
 
 
 
 

 

 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
การปรับโครงสร้างทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  เป็นการยกเลิกหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 18,097,401,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุท าให้ทนุจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 50,263.7 ล้านบาท เป็น 32,166.3 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือ
วนัท่ี 1 มีนาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 บริษัทได้ย่ืนค าร้องตอ่ศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการลดทนุโดย
การลดจ านวนหุ้นของบริษัท และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นการลด
หุ้นสามญั 31,053,243,844 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทนุท าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 32,166.3 ล้าน
บาท เป็น 1,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่ืนค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทส าหรับการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนเพ่ือท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ศาลได้มีค าสัง่อนญุาตให้บริษัทแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิ เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การเพิ่มทุนท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพิ่มขึน้จาก 1,113.0 ล้านบาท เป็น 11,113.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 
2560 
 
บริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทุนครัง้ท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี ้โดยออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
10,000,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับเจ้าหนีท่ี้แสดงความประสงค์จ านวน 4 ราย ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็น
จ านวนเงิน 500 ล้านบาท และบริษัทได้ย่ืนแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทแล้ว เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 

 
การขอรับช าระหน้ีของเจ้าหน้ี 
 
ตามที่เจ้าหนีร้ายหนึง่ในกลุ่มที่ 12 ได้ย่ืนค าขอรับช าระหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
มีค าสั่งให้ยกค าขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนีร้ายนี ้และต่อมาเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้ขอขยายเวลาย่ืนค าร้องคดัค้านค าสัง่เจ้าพนักงาน   
พิพกัษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง จนกระทัง่วนัท่ี 23 กนัยายน 2562 เจ้าหนีร้ายนีไ้ด้ย่ืนค าร้องให้ศาลมีค าสัง่เปล่ียนแปลงค าสัง่
เจ้าพนกังานพิพกัษ์ทรัพย์ซึง่ศาลพิจารณาแล้วนดัสืบพยานฝ่ังเจ้าหนีร้ายนีแ้ละผู้คดัค้านในวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2563 โดยมียอดท่ีขอรับ
ช าระหนีร้วม เงินต้นและดอกเบีย้ฯจ านวน 1,928.7 ล้านบาท  

 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 7 
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 7 ซึง่เป็นกรรมการบริษัทและเป็นเจ้าหนีต้ามสญัญาเงินกู้  จ านวน 637 ล้านบาทได้ท าหนงัสือสัญญาซือ้ขายและโอน
สิทธิเรียกร้อง เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2 แห่งคือ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน)จ านวน  
413.7 ล้านบาท และ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ ากัด จ านวน 223.3 ล้านบาท โดยในปี 2558 ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด 
(มหาชน) น ายอดหนีท่ี้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาหกัลบกลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นท่ีมีกบับริษัท และท าให้บริษัทต้อง
บนัทกึยอดเจ้าหนีท่ี้ต้องจ่ายคืนบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4.3 ล้านบาท และในปี 2560 ทางบริษัท บี.เอส. 
เมทลั จ ากดั น ายอดหนีท่ี้ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาหกัลบกลบหนีก้บัยอดลูกหนีก้ารค้าท่ีมีกบับริษัท จ านวน 223.3 ล้านบาท ต่อมา
กรรมการบริษัทได้ย่ืนขอถอนค ารับช าระหนี ้และเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้มีค าสัง่ให้ยกค าขอรับช าระหนีข้องบริษัท บี.เอส. เมทลั 
จ ากดั และมีค าสัง่ให้บริษัท สหวริิยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) ได้รับช าระหนีจ้ านวน 4.3 ล้านบาท 
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เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 จ านวน 1 ราย ซึง่เป็นกรรมการบริษัท ได้ย่ืนค าขอรับช าระหนีเ้ป็นเงินต้นและดอกเบีย้จ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 
6.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่งยกค าขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนีร้าย
ดงักล่าวแล้ว ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัใิห้บริษัทท าบนัทกึข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องซึง้กนัและกนัระหว่างบริษัทกบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 จากการร่วมค า้ประกนัหนีเ้งินกู้วงเงินหมนุเวียน บี (Revolving Facility B) 
ของบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียด
และเง่ือนไขต่างๆ ทัง้นีร่้างบนัทกึข้อตกลงดงักล่าวได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2560 ซึง่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10  
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จ านวน 1 ราย ได้ย่ืนขอได้รับช าระหนีจ้ านวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่ง 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 รายดงักล่าว ได้รับช าระหนีจ้ านวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้ได้รับช าระโดยมี
เง่ือนไขว่าบริษัทต้องช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม
สัญญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบบัลง วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้เปิดเผยภาระหนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึน้จากเร่ืองดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 
 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11  
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11 จ านวน 1 ราย ได้ย่ืนค าร้องเพ่ือขอแก้ไขค าสัง่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ท่ีได้มีค าสัง่ยกค าขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนี ้
จ านวน 279 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึง่ต่อมาเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้ย่ืนขอถอนค าร้องเพ่ือ
แก้ไขค าสัง่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ท่ีเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 

 
บริษัทยงัไม่ได้บนัทกึหนีส้ิน เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาวา่ยังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหนีด้งักล่าว 
 
ปี 2562 บริษัทได้ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟื้นฟูจ านวน 1,640.8 ล้านบาท และดอกเบีย้รวม 
72.17 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,713.0 ล้านบาท 
 
ปี 2561 บริษัทได้ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟืน้ฟูจ านวน 1,625.9 ล้านบาท และจากกระแสเงินสด
ส่วนเกินจ านวน 1,401.6 ล้านบาท และจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุจ านวน 500 ล้านบาท รวมช าระเงินต้นตามแผนทัง้สิน้ 3,527.5 ล้าน
บาท และดอกเบีย้รวม 80.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,607.8 ล้านบาท 
 
ลูกหนีร้ายบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด หรือ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพ
คล่องสืบเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจปกติ หรือจากภาวะการประกอบธุ รกิจการค้าท่ีไม่เอือ้อ านวย ท าให้ลูกหนีร้ายนัน้ไม่มี
ความสามารถท่ีจะช าระหนีด้งักล่าวคืนให้แก่บริษัทได้ 
 
ลูกหนีร้ายบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั หรือ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  มีฐานะหรือสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี แต่
ลกูหนีร้ายนัน้มิได้ช าระหนีค้งค้างให้แก่บริษัท และบริษัทได้ติดตามทวงถาม รวมทัง้ได้มีการด าเนินคดีการใดๆ ท่ีจ าเป็น ตามควรแก่
กรณี อาท ิการมอบให้ทนายความมีหนงัสือทวงถามหรือระงบัการซือ้ขายไว้เป็นการชัว่คราวแล้ว 
 

 การจัดเก็บเงนิจากลูกหน้ีซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ตามแผนฟืน้ฟกูิจการบริษัทต้องตดิตามทวงถามหนีข้อง บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณชิย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
รวมกนัไม่ต ่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยภายในปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนี ้
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เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 9 จ านวน 1 ราย ซึง่เป็นกรรมการบริษัท ได้ย่ืนค าขอรับช าระหนีเ้ป็นเงินต้นและดอกเบีย้จ านวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 
6.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่งยกค าขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนีร้าย
ดงักล่าวแล้ว ซึง่ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัใิห้บริษัทท าบนัทกึข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องซึง้กนัและกนัระหว่างบริษัทกบัเจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 9 จากการร่วมค า้ประกนัหนีเ้งินกู้วงเงินหมนุเวียน บี (Revolving Facility B) 
ของบริษัท สหวริิยาสตีลอินดสัตรี ยเูค จ ากดั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณา ตกลง รายละเอียด
และเง่ือนไขต่างๆ ทัง้นีร่้างบนัทกึข้อตกลงดงักล่าวได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2560 ซึง่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 10  
เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 จ านวน 1 ราย ได้ย่ืนขอได้รับช าระหนีจ้ านวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่ง 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ให้เจ้าหนีก้ลุ่มท่ี 10 รายดงักล่าว ได้รับช าระหนีจ้ านวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้ได้รับช าระโดยมี
เง่ือนไขว่าบริษัทต้องช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามเง่ือนไขความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม
สัญญาซือ้ขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบบัลง วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้เปิดเผยภาระหนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึน้จากเร่ืองดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 33 
 
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11  
เจ้าหนีก้ลุ่มที่ 11 จ านวน 1 ราย ได้ย่ืนค าร้องเพ่ือขอแก้ไขค าสัง่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ท่ีได้มีค าสัง่ยกค าขอรับช าระหนีข้องเจ้าหนี ้
จ านวน 279 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2559 ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึง่ต่อมาเจ้าหนีร้ายดงักล่าวได้ย่ืนขอถอนค าร้องเพ่ือ
แก้ไขค าสัง่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ท่ีเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 

 
บริษัทยงัไม่ได้บนัทกึหนีส้ิน เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาวา่ยังมีความไม่แน่นอนและไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระหนีด้งักล่าว 
 
ปี 2562 บริษัทได้ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟื้นฟูจ านวน 1,640.8 ล้านบาท และดอกเบีย้รวม 
72.17 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,713.0 ล้านบาท 
 
ปี 2561 บริษัทได้ช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามแผนฟืน้ฟกูิจการ เป็นเงินต้นตามแผนฟืน้ฟูจ านวน 1,625.9 ล้านบาท และจากกระแสเงินสด
ส่วนเกินจ านวน 1,401.6 ล้านบาท และจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุจ านวน 500 ล้านบาท รวมช าระเงินต้นตามแผนทัง้สิน้ 3,527.5 ล้าน
บาท และดอกเบีย้รวม 80.3 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,607.8 ล้านบาท 
 
ลูกหนีร้ายบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด หรือ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประสบปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพ
คล่องสืบเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจปกติ หรือจากภาวะการประกอบธุ รกิจการค้าท่ีไม่เอือ้อ านวย ท าให้ลูกหนีร้ายนัน้ไม่มี
ความสามารถท่ีจะช าระหนีด้งักล่าวคืนให้แก่บริษัทได้ 
 
ลูกหนีร้ายบริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั หรือ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  มีฐานะหรือสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี แต่
ลกูหนีร้ายนัน้มิได้ช าระหนีค้งค้างให้แก่บริษัท และบริษัทได้ติดตามทวงถาม รวมทัง้ได้มีการด าเนินคดีการใดๆ ท่ีจ าเป็น ตามควรแก่
กรณี อาท ิการมอบให้ทนายความมีหนงัสือทวงถามหรือระงบัการซือ้ขายไว้เป็นการชัว่คราวแล้ว 
 

 การจัดเก็บเงนิจากลูกหน้ีซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

ตามแผนฟืน้ฟกูิจการบริษัทต้องตดิตามทวงถามหนีข้อง บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั และ บริษัท สหวิริยาพาณชิย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
รวมกนัไม่ต ่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยภายในปี 2562 จะต้องมีจ านวนหนี ้

 

 

คงเหลือ (ทัง้หนีเ้ดิมและหนีใ้หม่รวมกนัไม่เกินกว่า 2,640 ล้านบาท แต่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดหนีข้องลูกหนีส้องราย         
มีจ านวน 3,580 ล้านบาท แตบ่ริษัทได้ด าเนินการทวงถามซึง่ไม่แป็นเหตใุห้ผิดนดัช าระ 
 
ปี 2562 มีลูกหนีค้งเหลือท่ีเก่ียวข้องกนั 2 ราย มียอดหนีค้งค้างจ านวน 3,580 ล้านบาท บริษัทได้รับช าระหนีใ้นปี 2562 จ านวนรวม 
118.9 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตัง้ส ารองค่าเผ่ือแล้วทัง้จ านวน การปฏิบตัิดงักล่าวไม่เป็นไปข้อก าหนดตามแผนฟื้นฟูตามหมายเหตุ 
ข้อ 23 (4.4) ทัง้นีเ้หตกุารณ์ดงักล่าวยงัไม่ถือวา่เป็นเหตผุิดนดัช าระหนี ้เน่ืองจากคณะกรรมการเจ้าหนีย้งัมิได้มีหนงัสือแจ้งถึงการผิด
นดัดงักล่าว โดยในปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการส่งจดหมายทวงถามให้ช าระหนี ้จ านวน 3 ครัง้ โดยปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการ
ตดิตามหนี ้และตกลงเง่ือนไขการช าระหนีเ้พิ่มเตมิ 

 
26. ทุนเรือนหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทนุเรือนหุ้นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี ้ 
 

 มลูคา่หุ้น
ตอ่หุ้น 

2562 2561 
 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนัหุน้) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
- เพิ่มทนุ 1 - - - - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 
      
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
หุ้นสามัญ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,113,018 11,113,018 1,113,018 1,113,018 
- เพิ่มทนุ  - - 10,000,000 10,000,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1 11,113,018 11,113,018 11,113,018 11,113,018 

 
 

การเพ่ิมทนุ 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษัทได้ท าการแปลงหนีเ้ป็นทนุครัง้ท่ี 1 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฟืน้ฟูกิจการให้กบัเจ้าหนีต้ามแผนฟืน้ฟู 
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 10,000,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กบัเจ้าหนีท่ี้แสดงความประสงค์จ านวน 4 ราย 
ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท และบริษัทได้ย่ืนแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์
แล้ว  
 
ทัง้นีก้ารลดทนุและการเพิ่มทนุข้างต้นเป็นการปฏิบตัิตามระบไุว้ในแผนฟืน้ฟูกิจการ 
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รายการบัญชีท่ีมีผลกระทบจากการลดทุน 
 
 การเคล่ือนไหวในทนุ และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 
  ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 

 หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (9,500,000) 
เพิ่มขึน้ - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (9,500,000) 

 
27. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างล่าง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญันี ้
ผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกัน  ผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญั
อย่างน้อยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดงันี ้  

 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
ส่วนงาน 1 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ส่วนงาน 2  การบริการซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  การบริการท่าเรือน า้ลกึ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน 
ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเช่ือว่า   
การใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานนัน้เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคล้องกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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รายการบัญ
ชีท่ีมีผลกระทบจากการลดทุน 

  
การเคล่ือนไหวในทนุ และส ารองน าเสนอในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

   
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

 
 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

(9,500,000) 
เพิ่มขึน้ 

- 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(9,500,000) 
 27. 

ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างล่าง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญันี้
ผลิตสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกัน  ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญั
อย่างน้อยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแตล่ะส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดงันี ้ 

 
ส่วนงานธุรกิจ 
 ส่วนงาน 1 

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 
ส่วนงาน 2  

การบริการซอ่มบ ารุง 
ส่วนงาน 3  

การบริการท่าเรือน า้ลกึ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างนี ้ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน 
ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู้บริหารเช่ือว่า   
การใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานนัน้เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคล้องกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 

 

 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
ข้อมลูรายได้และก าไรของส่วนงานส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
       หน่วย : พนับาท 
 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การบริการซ่อมบ ารุง การบริการท่าเรือน า้ลึก ตัดรายการบัญชีระหว่างกัน รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม)่      (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
รายได้จากลกูค้าภายนอก 24,662,945 30,864,280 339,526 355,403 196,928 208,470 - - 25,199,399 31,428,153 
รายได้ระหวา่งสว่นงาน - - 359,389 343,771 64,154 71,587 (423,543) (415,358) - - 
ก าไร (ขาดทนุ) ตามสว่นงาน           
   ก่อนหกัภาษี (2,398,675) 960,989 52,807 49,654 73,853 95,388 524,383 (193,025) (1,747,632) 913,006 
สินทรัพย์ตามสว่นงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 20,708,779 25,199,347 388,718 390,932 1,255,695 1,286,352 (465,437) (967,761) 21,887,754 25,908,870 

หนีส้ินตามสว่นงานที่รายงาน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 63,003,581 65,022,402 222,068 262,572 61,584 58,846 (141,277) (77,303) 63,145,956 65,266,517 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3 มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์ของลูกค้า  สินทรัพย์ตามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของสินทรัพย์ 

 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

หน่วย : พนับาท 

 2562  2561 

รายได้    
ไทย 25,171,934  31,268,714 
ตา่งประเทศ 27,465  159,439 
รวม 25,199,399  31,428,153 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัทจ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวม 11,013 ล้าน
บาท (2561 : 3 ราย จ านวน 12,036 ล้านบาท) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ส่วนงาน 1 มีการจดัการ การผลิต และส านกังานในประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 และ 3 มีการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภมูิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์ของลูกค้า  สินทรัพย์ตามส่วนงานแยก
ตามสถานท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ของสินทรัพย์ 

 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

หน่วย : พนับาท 

 2562  2561 

รายได้    
ไทย 25,171,934  31,268,714 
ตา่งประเทศ 27,465  159,439 
รวม 25,199,399  31,428,153 

 
ลูกค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากส่วนงาน 1 ของกลุ่มบริษัทจ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวม 11,013 ล้าน
บาท (2561 : 3 ราย จ านวน 12,036 ล้านบาท) 

 
 

 
 

 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 914,725 (92,349) 918,902 (96,997) 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 22,215,507 27,539,690 21,991,379 27,253,521 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,109,860 933,999 783,968 672,400 
คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและพลงังานไฟฟ้า 660,322 694,714 651,651 688,167 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 723,033 746,090 617,842 638,009 
คา่ซอ่มบ ารุง 282,806 311,320 277,143 306,795 
คา่ขนส่ง 467,061 505,199 467,061 505,199 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 290,990 142,008 159,221 122,605 
คา่ใช้จ่ายขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญา                     

เช่าด าเนินงาน 46,981 35,143 35,313 29,651 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสูญ 843,311 4,547 843,311 4,547 
คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 14,626 16,003 14,626 16,003 
คา่เบีย้ปรับ 911 8,125 911 8,125 
ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลง             35,404 431,971 35,404 431,971 
ขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ (กลบัรายการ) (1,073) 382 (1,073) 382 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - 95,475 - 95,475 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในการร่วมค้า - - 530,887 - 
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29.  ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรับปีปัจจุบนั  (36,904) (21,872) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว    7,560 8,552 (3,116) 17,384 
รวม (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงนิได้ (29,344) (13,320) (3,116) 17,384 

 
 การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2562 2561 
 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  (1,747,632)  913,006 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (349,526) 20 182,601 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี    (15,515)  (39,716) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  480,830  45,143 
คา่ใช้จ่ายทางภาษีหกัได้เพิ่มสองเท่า  (4,593)  (287) 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้ท่ีไม่ได้บนัทกึ

ระหวา่งปี  7,442  2,023 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทกึ (ต ่า) สงูไป  3,668  (164) 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (151,650)  (202,920) 
รวม - (29,344) - (13,320) 
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29.  ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน      
ส าหรับปีปัจจุบนั  (36,904) (21,872) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว    7,560 8,552 (3,116) 17,384 
รวม (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงนิได้ (29,344) (13,320) (3,116) 17,384 

 
 การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแท้จริง   

    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 2562 2561 
 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  (1,747,632)  913,006 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (349,526) 20 182,601 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี    (15,515)  (39,716) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  480,830  45,143 
คา่ใช้จ่ายทางภาษีหกัได้เพิ่มสองเท่า  (4,593)  (287) 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้ท่ีไม่ได้บนัทกึ

ระหวา่งปี  7,442  2,023 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทกึ (ต ่า) สงูไป  3,668  (164) 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (151,650)  (202,920) 
รวม - (29,344) - (13,320) 

 
 

 

 
    หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 อตัราภาษี จ านวนเงิน อตัราภาษี จ านวนเงิน 
 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้  (2,398,675)  960,989 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (479,735) 20 192,198 
รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี    (13,511)  (27,211) 
คา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  583,184  30,491 
สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้ท่ีไม่ได้บนัทกึ

ระหวา่งปี  7,442  17,384 
ขาดทนุทางภาษียกมา  (100,496)  (195,478) 
รวม - (3,116) - 17,384 

 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึน้อยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉล่ีย   ถ่วงน า้หนกัท่ีคาด
ไว้ส าหรับงวดท่ีใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจั ย
ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด ซึ่งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ได้รับการบันทึก 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มท่ีก าไรสทุธิทางภาษีในอนาคตจะสามารถน ามาใช้ได้ 
 ก าไรสุทธิบางส่วนของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกิดจากธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิของธุรกรรมดังกล่าวได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
 ขาดทนุของบริษัทย่อยบางแหง่ของกลุ่มบริษัท ซึง่ไม่สามารถจะน ามาสทุธิกบัก าไรของบริษัทย่อยแหง่อ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัทในการ

ค านวณภาษีเงินได้ 
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30. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหวา่งงวดโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  

 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงการค านวณดงันี ้

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท (พันบาท) (1,802,878) 866,652 (2,401,791) 978,373 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 1,113,018 11,113,018 1,113,018 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - 7,616,438 - 7,616,438 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

(ขัน้พืน้ฐาน) (พันหุ้น) 11,113,018 8,729,456 11,113,018 8,729,456 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.16) 0.10 (0.22) 0.11 
 
31. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนมุัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เก่ียวกับ (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน า้มนั (2) บริการ     
ขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก าลังสูง (4) ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ชิน้ส่วน
เคร่ืองจกัรกล การซอ่มแซมและปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส าหรับงานอตุสาหกรรม 

 
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
 
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุบิและวสัดท่ีุจ าเป็นท่ีน าเข้ามา 

 
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น

รีดร้อนเคลือบน า้มนัรวมกนัไม่เกิน 1.6 ล้านตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นัน้ (วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ไ ด้ รับยกเ ว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลส าหรับก าไรสุ ทธิ ท่ี ไ ด้จากการประกอบกิจการ ท่ีไ ด้ รับการ ส่ง เส ริมรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วันท่ีเร่ิม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิตบิคุคลที่ได้รับยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 
1,146 ล้านบาท ทัง้นี ้จะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการ
ตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 
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30. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปี ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหวา่งงวดโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั  

 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงการค านวณดงันี ้

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท (พันบาท) (1,802,878) 866,652 (2,401,791) 978,373 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,113,018 1,113,018 11,113,018 1,113,018 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี - 7,616,438 - 7,616,438 
จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

(ขัน้พืน้ฐาน) (พันหุ้น) 11,113,018 8,729,456 11,113,018 8,729,456 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.16) 0.10 (0.22) 0.11 
 
31. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนมุัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เก่ียวกับ (1) ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลือบน า้มนั (2) บริการ     
ขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล (3) บริการเรือก าลังสูง (4) ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรม ชิน้ส่วน
เคร่ืองจกัรกล การซอ่มแซมและปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม และโครงสร้างโลหะส าหรับงานอตุสาหกรรม 

 
ซึง่พอสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
 
(ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุบิและวสัดท่ีุจ าเป็นท่ีน าเข้ามา 

 
(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่น

รีดร้อนเคลือบน า้มนัรวมกนัไม่เกิน 1.6 ล้านตนั ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นัน้ (วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2547) 

 
(ง) ไ ด้ รับยกเ ว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลส าหรับก าไรสุ ทธิ ท่ี ไ ด้จากการประกอบกิจการ ท่ีไ ด้ รับการส่ ง เส ริมรวมกัน 

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วันท่ีเร่ิม 
มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2549) ภาษีเงินได้นิตบิคุคลที่ได้รับยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 
1,146 ล้านบาท ทัง้นี ้จะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการ
ตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 

 

 
 

 

(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทนุ ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2555) ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ทัง้นี ้จะปรับเปล่ียนตาม
จ านวนเงินลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในการเปิดด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

 
(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน 167 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทนุโดย
ไม่รวมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามท่ีระบุไว้ในบตัรส่งเสริม
การลงทนุ 
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รายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้

      
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 2562 2561 
 
 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

ขายและบริการตา่งประเทศ - 27,465 27,465 - 125,628 125,628 
ขายและบริการในประเทศ 1,296 25,594,181 25,595,477 2,548 31,715,335 31,717,883 
ตดัรายการระหว่างกนั -  (423,543) (423,543) - (415,358) (415,358) 
รวมรายได้ 1,296 25,198,103 25,199,399 2,548 31,425,605 31,428,153 
       
      หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 
 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม 

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริม 

กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

 
รวม 

ขายและบริการตา่งประเทศ - 7,731 7,731 - 33,811 33,811 
ขายและบริการในประเทศ - 24,655,214 24,655,214 - 30,830,469 30,830,469 
รวมรายได้ - 24,662,945 24,662,945 - 30,864,280 30,864,280 
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32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสาร
อนพุนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุของระดบัความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทนุของการจดัการความเส่ียง  ฝ่ายบริหารได้มีการ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเ พ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเส่ียงและการ
ควบคมุความเส่ียง 

 
การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ละความเช่ือมั่นของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่กลุ่มบริษัทพิจารณาจาก
สดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากับ
ดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั  
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่ส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 และ 23) กลุ่มบริษัท
ได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เพ่ือใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมเป็นการเฉพาะ 

ส าหรับหนีต้ามแผนฟืน้ฟู ดอกเบีย้ท่ีแสดง คือ ดอกเบีย้ตามแผนฟื้นฟูกิจการดอกเบีย้จะได้รับยกเว้นบางส่วน ถ้าสามารถปฏิบตัิได้
ตามเง่ือนไขบางประการ 
 
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัรา
ใหม่มีดงันี ้

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

  
เกินกวา่ 1 ปี 

  
รวม 

ปี 2562  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 2,332  -  2,332 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 1,766,345  
 

- 
 

1,766,345 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 -   1,803  1,803 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -   55,226,829  55,226,829 
รวม  1,768,677  55,228,632  56,997,309 
       
ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 17,402  -  17,402 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 
 

1,618,229 
  

- 
  

1,618,229 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 -  4,131  4,131 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -  57,061,855  57,061,855 
รวม  1,635,631  57,065,986  58,701,617 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่ส่งผล
กระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบีย้ของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืม (ดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 และ 23) กลุ่มบริษัท
ได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ เพ่ือใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีแ้ละเงินกู้ ยืมเป็นการเฉพาะ 

ส าหรับหนีต้ามแผนฟืน้ฟู ดอกเบีย้ท่ีแสดง คือ ดอกเบีย้ตามแผนฟื้นฟูกิจการดอกเบีย้จะได้รับยกเว้นบางส่วน ถ้าสามารถปฏิบตัิได้
ตามเง่ือนไขบางประการ 
 
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัรา
ใหม่มีดงันี ้

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

  
เกินกวา่ 1 ปี 

  
รวม 

ปี 2562  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 2,332  -  2,332 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 1,766,345  
 

- 
 

1,766,345 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 -   1,803  1,803 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -   55,226,829  55,226,829 
รวม  1,768,677  55,228,632  56,997,309 
       
ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 17,402  -  17,402 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 
 

1,618,229 
  

- 
  

1,618,229 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.44-6.50 -  4,131  4,131 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -  57,061,855  57,061,855 
รวม  1,635,631  57,065,986  58,701,617 

 

 
 

 

 
  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
ภายใน 1 ปี 

  
เกินกวา่ 1ปี 

  
รวม 

ปี 2562  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 649  -  649 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 1,774,336  
 

- 
 

1,774,336 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 -  680  680 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -  55,226,829  55,226,829 
รวม  1,774,985  55,227,509  57,002,494 
       
ปี 2561  (ร้อยละต่อปี)      
หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 625  -  625 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟท่ีูถงึก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 
 

1-MLR 
 

1,626,290 
  

- 
  

1,626,290 
ไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4.52 -  1,325  1,325 
ภาระหนีส้ินภายใต้แผนฟืน้ฟู 1-MLR -  57,061,855  57,061,855 
รวม  1,626,915  57,063,180  58,690,095 
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ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการซือ้และขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงนิเหรียญสหรัฐ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 318  306  318  306 
ลกูหนีก้ารค้า -  -  -  - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (5,841)  -  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (4,660,572)  (5,319,611)  (4,660,572)  (5,310,608) 
ประมาณการหนีส้ินภายใต้สญัญาค า้ประกนั 

และอ่ืนๆ (25,815,560)  (24,240,094)  (25,815,560)  (24,240,094) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  (50)  -  (50) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (30,481,655)  (29,559,449)  (30,476,450)  (29,550,446) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  (7,150)  (1,304,592)  -  (1,304,592) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (30,488,805)  (30,864,041)  (30,476,450)  (30,855,038) 
        
เงนิปอนด์สเตอร์ลิง        
ลกูหนีก้ารค้า 403  419  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (11,609)  (47)  (11,473)  (47) 
หนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  -  -  - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  (5,918)  -  (5,918) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (11,206)  (5,546)  (11,473)  (5,965) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (11,206)  (5,546)  (11,473)  (5,965) 

 
 

 

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงนิยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65  235  65  235 
ลกูหนีก้ารค้า 1,156  590  -  - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (345)  -  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (27,748)  (22,751)  (27,748)  (22,663) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  (4,898)  -  (4,898) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (26,872)  (26,824)  (27,813)  (27,326) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (26,872)  (26,824)  (27,813)  (27,326) 
  
เงนิเยน  
เจ้าหนีก้ารค้า (294)  (313)  (268)  (285) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  -  -  (1,128) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (294)  (313)  (268)  (1,413) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (294)  (313)  (268)  (1,413) 
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   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงนิยูโร  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65  235  65  235 
ลกูหนีก้ารค้า 1,156  590  -  - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (345)  -  -  - 
เจ้าหนีก้ารค้า (27,748)  (22,751)  (27,748)  (22,663) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  (4,898)  -  (4,898) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (26,872)  (26,824)  (27,813)  (27,326) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (26,872)  (26,824)  (27,813)  (27,326) 
  
เงนิเยน  
เจ้าหนีก้ารค้า (294)  (313)  (268)  (285) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -  -  -  (1,128) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง (294)  (313)  (268)  (1,413) 
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ -  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ (294)  (313)  (268)  (1,413) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดให้มีการก าหนดมลูค่ายุติธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ี      ทัง้
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี ้ ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สมมตฐิานในการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ๆ 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืนๆ เป็นมลูคา่ท่ีใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนและตราสารหนีท่ี้ถือไว้เพ่ื อค้า ท่ีจะถือไว้จนครบก าหนด และเผ่ือขาย 
พิจารณาโดยอ้างอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านัน้สามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ และวนัสิน้สุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท าสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา กบัราคาล่วงหน้าของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใช้กบัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุันธุ์ ซึง่พิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค านวณจาก
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน    
ในกรณีของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากหนีส้ินท่ีมีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรับหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคล้ายคลงึกนั 

 

 
 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินพร้อมทัง้มูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงันี ้

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี  
มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี 
ปี 2562        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
        
ปี 2561        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน 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 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบ
ก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคมุความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่งๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั 
ความเส่ียงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดลุ  อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
กลุ่มบริษัทมีฐานลกูค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได้ 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดให้มีการก าหนดมลูค่ายุติธรรมทัง้สินทรัพย์และหนีส้ินทัง้ทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จ านวนเงินท่ีผู้ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือช าระหนีส้ินกนั ในขณะท่ี      ทัง้
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและหรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปนี ้ ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
สมมตฐิานในการก าหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์และหนีส้ินนัน้ๆ 

 
มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีร้ะยะสัน้อ่ืนๆ เป็นมลูคา่ท่ีใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชี 
 
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนและตราสารหนีท่ี้ถือไว้เพ่ื อค้า ท่ีจะถือไว้จนครบก าหนด และเผ่ือขาย 
พิจารณาโดยอ้างอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีในรายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก าหนดถูกพิจารณาเพ่ือความ
มุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเทา่นัน้ 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ถือตามราคาอ้างอิงของนายหน้า ราคาอ้างอิงเหล่านัน้สามารถทดสอบหาความ
สมเหตสุมผลได้ ด้วยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ และวนัสิน้สุดของแต่ละสญัญา และ
โดยการใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคล้ายคลงึกนั ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 
หากมีราคาตลาด มลูค่ายุติธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของวนัท่ีท าสญัญาล่วงหน้า ใน
กรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยการคดิลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสญัญา กบัราคาล่วงหน้าของ
สญัญาปัจจบุนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใช้อตัราดอกเบีย้ประเภทท่ีใช้กบัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง 
เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 
มลูค่ายุติธรรมของหนีส้ินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนพุันธุ์ ซึง่พิจารณาเพ่ือจุดประสงค์ในการเปิดเผยในงบการเงิน ค านวณจาก
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาด ณ วนัท่ีในรายงาน    
ในกรณีของหุ้นกู้ แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากหนีส้ินท่ีมีความคล้ายคลึงกันซึ่งไม่มีสิทธิเลือกแปลงสภาพ 
ส าหรับหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดพิจารณาจากสญัญาเช่าท่ีมีความคล้ายคลงึกนั 

 

 
 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินพร้อมทัง้มูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงันี ้

 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี  
มลูคา่ยตุธิรรม

ระดบั 2 
 มลูคา่ 

ตามบญัชี 
ปี 2562        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
        
ปี 2561        
หมุนเวียน        
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ – หนีส้ิน 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 
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33. ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาทีย่งัไม่ไดร้ับรู้     
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 82 57 104 109 
รวม 82 57 104 109 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 35 ล้านบาท จ านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 1.2  ล้าน   
ยูโร   (2561 : จ านวน 40.1 ล้านบาท จ านวน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 0.3 ล้านยูโร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 57 ล้านบาท จ านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 1.2 ล้านยูโร           
(2561 : จ านวน 93 ล้านบาท จ านวน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 0.4 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และติดตัง้เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์  

 
    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
     ท่ียกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึง่ปี 12 13 5 9 
ระยะเวลามากกว่าหนึง่ปีถงึห้าปี 3 5 4 1 
รวม 15 18 9 10 
     
ภาระผูกพันอ่ืนๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 6,511 2,722 2,194 2,722 
เลตเตอร์ออฟเครดติ 43 10 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 569 720 513 689 
รวม 7,123 3,452 2,707 3,411 
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33. ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
สญัญาทีย่งัไม่ไดร้ับรู้     
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 82 57 104 109 
รวม 82 57 104 109 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 35 ล้านบาท จ านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 1.2  ล้าน   
ยูโร   (2561 : จ านวน 40.1 ล้านบาท จ านวน 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 0.3 ล้านยูโร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 57 ล้านบาท จ านวน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 1.2 ล้านยูโร           
(2561 : จ านวน 93 ล้านบาท จ านวน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน 0.4 ล้านยูโร)  ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้และติดตัง้เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์  

 
    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน     
     ท่ียกเลิกไม่ได้     
ภายในระยะเวลาหนึง่ปี 12 13 5 9 
ระยะเวลามากกว่าหนึง่ปีถงึห้าปี 3 5 4 1 
รวม 15 18 9 10 
     
ภาระผูกพันอ่ืนๆ     
สญัญาซือ้วตัถุดบิ 6,511 2,722 2,194 2,722 
เลตเตอร์ออฟเครดติ 43 10 - - 
สญัญาอ่ืนๆ 569 720 513 689 
รวม 7,123 3,452 2,707 3,411 

 

 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสัญญาซือ้อะไหล่และวัสดอุุปกรณ์และสญัญาซ่อมบ ารุงเป็น
จ านวน 309 ล้านบาท จ านวน  2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ล้านยูโร จ านวน 0.04 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ านวน 34.6 ล้าน
เยนญ่ีปุ่ น (2561 : จ านวน 347 ล้านบาท จ านวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.8 ล้านยูโร จ านวน 5.8 ล้านเยนญี่ปุ่ น และ
จ านวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพนัอ่ืนจากการท าสญัญาซือ้อะไหล่และวสัดอุุปกรณ์และสญัญาซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 
277 ล้านบาท จ านวน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.0 ล้านยูโร จ านวน 0.04 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และจ านวน 34.6  ล้านเยน
ญ่ีปุ่ น (2561: จ านวน 145 ล้านบาท จ านวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จ านวน 4.8 ล้านยูโร และจ านวน 5.8 ล้านเยนญี่ปุ่ น) 

 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีธนาคารได้ออกหนงัสือค า้ประกนั ในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
การใช้ไฟฟ้า 104 107 104 104 
การประกนัผลงาน 43 79 - - 
อ่ืนๆ 4 16 4 5 
รวม 151 202 108 109 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบตับิางประการตามปกตธิุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึง่ประกอบด้วย หนงัสือค า้ประกนัเพ่ือค า้ประกนั  

 
  การจดัตัง้ท าเนียบทา่เทียบเรือและโรงพกัสินค้าให้ไว้แก่กรมศลุกากรจ านวน 11 ล้านบาท (2561 : จ านวน 11 ล้านบาท)  
  การปฏิบตังิานตามสญัญาจ านวน 43 ล้านบาท  (2561 : จ านวน 79 ล้านบาท)  
  การใช้ไฟฟ้าจ านวน 104 ล้านบาท (2561 : จ านวน 107 ล้านบาท)   

 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการค า้ประกนัตามสญัญาและค่าเสียหายตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 

31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทต้องช าระก็ต่อเม่ือเกิดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมและเป็นไปตามเง่ือนไขความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตามสญัญาซือ้ขายโรงถลงุเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจร ฉบบัลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554  

ร�ายงานปร�ะจําปี 2562  บร�ิษัท สหวิร�ิยาสตีลอินดัสตร�ี จํากัด (มหาชน) 251



 
 

 

ข้อพิพาทและคดีความ 
 
ที่ดนิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อยท าการส่ง

หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนหลายแปลง (มลูค่ารวม 
123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย) เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด าเนินการออกใบแทนหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้
ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลปกครองกลาง             
มีค าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยังได้ย่ืนค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก าหนด
มาตรการหรือวธีิการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่อธิบดีกรมที่ดนิลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ีได้มีค าสัง่เพิกถอนและแก้ไข
รูปแผนท่ีและเนือ้ท่ีของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ได้ขอให้ศาล   
ไต่สวนค าร้องขอทเุลาค าบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทเุลาการ
บงัคบัคดีท่ีสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าคลองแม่ร าพงึ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเว้นการกระท า
ใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสัง่กลบัเป็นยกค าขอให้ทเุลาการบงัคบั
คดีท่ีสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
นอกจากนีศ้าลได้มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี ้ เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวข้างต้นแล้ว  
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้อง ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
ได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    
 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองแม่ร าพึง 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มีค าสัง่เป็นหนงัสือแจ้งแก่บริษัทและบริษัทย่อย ให้ออกจากท่ีดิน และงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขต
ท่ีดนิ ซึง่อธิบดีกรมท่ีดินได้มีค าสัง่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตามหนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ได้
ออกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  

 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสัง่นายอ าเภอบางสะพาน 
ท่ีมีค าสั่งเ ม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม  2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 

 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวข้างต้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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ข้อพิพาทและคดีความ 
 
ที่ดนิในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2553 ส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพานได้เรียกให้บริษัทและบริษัทย่อยท าการส่ง

หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) (“หนงัสือรับรอง”) ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวนหลายแปลง (มลูค่ารวม 
123.1 ล้านบาทของบริษัท และ 187.6 ล้านบาทของบริษัทย่อย) เพ่ือท าการยกเลิก ต่อมาส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สาขาบางสะพานได้ออกประกาศการด าเนินการออกใบแทนหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) บริษัทและบริษัทย่อยได้
ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน  ต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลปกครองกลาง             
มีค าพิพากษาเพิกถอนการออกประกาศ พร้อมกันนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยังได้ย่ืนค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางก าหนด
มาตรการหรือวธีิการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทกุข์ชัว่คราวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยศาลได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว  

 
วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องอธิบดีกรมท่ีดินและรองปลดักระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองกลาง 
โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสัง่อธิบดีกรมที่ดนิลงวนัท่ี 5 มกราคม 2553 ท่ีได้มีค าสัง่เพิกถอนและแก้ไข
รูปแผนท่ีและเนือ้ท่ีของหนังสือรับรอง และให้เพิกถอนค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลดักระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ได้ขอให้ศาล   
ไต่สวนค าร้องขอทเุลาค าบงัคบัตามค าสั่งทางปกครองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งทเุลาการ
บงัคบัคดีท่ีสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาต ิป่าคลองแม่ร าพงึ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และงดเว้นการกระท า
ใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสัง่กลบัเป็นยกค าขอให้ทเุลาการบงัคบั
คดีท่ีสัง่ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแหง่ชาติ 
 
นอกจากนีศ้าลได้มีค าสั่งให้รวมการพิจารณาคดีนี ้ เข้ากับคดีซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ สาขาบางสะพาน ดงักล่าวข้างต้นแล้ว  
 
เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้อง ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
ได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ    
 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 นายอ าเภอบางสะพาน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองแม่ร าพึง 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มีค าสัง่เป็นหนงัสือแจ้งแก่บริษัทและบริษัทย่อย ให้ออกจากท่ีดิน และงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขต
ท่ีดนิ ซึง่อธิบดีกรมท่ีดินได้มีค าสัง่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิท่ีดินตามหนงัสือรับรอง และส านกังานท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ได้
ออกใบแทนหนงัสือรับรองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2554  

 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนค าสัง่นายอ าเภอบางสะพาน 
ท่ีมีค าสั่งเ ม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม  2553 ให้บริษัทและบริษัทย่อยออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และงดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ 

 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวข้างต้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านค าพิพากษาตอ่ศาลปกครองสงูสดุ 

 
ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

 
 

 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ในการจดัท างบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้บนัทึก     
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของที่ดนิและสินทรัพย์ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดนิดงักล่าวทัง้จ านวนในปี 2550 และ 2551 แล้ว ตามล าดบั 

 
34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี ้ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2563 มีมตท่ีิส าคญัดงันี:้- 
 
1. อนมุตัิให้บริษัทให้เงินกู้ประเภท Bridging Loan แก่ Cork Gully LLP ซึง่เป็น Receiver ตวัแทนท่ีถูกแต่งตัง้โดยธนาคารเจ้าหนี ้

(บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ยูเค จ ากดั) (“SSI UK”) เพ่ือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) 
ซึง่เป็นธุรกิจท่าเรือท่ีอยู่ประเทศองักฤษ จาก British Steel Limited (“BSL”) ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด คิดเป็นมลูค่า 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบเท่าเงินบาทจ านวน 463 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไขให้ Cork Gully 
LLP ในฐานะ Receiver ถือหุ้นท่ีซือ้ไว้และใช้หุ้นดงักล่าวเป็นหลักประกันเงินกู้ ให้บริษัท  ต่อมาเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563   
SSI UK ได้รับหุ้น RBT แล้วมีผลท าให้ SSI UK มีสดัส่วนการถือหุ้นใน RBT จากเดมิถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 

 
2. อนมุตัิให้บริษัทกู้ ยืมเงินแบบหมุนเวียนโดยไม่มีหลักประกนัจาก บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด (บริษัทย่อย) ไม่เกินจ านวน 200 

ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ MLR ตอ่ปี เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้รับเงินกู้ ยืมดงักล่าว
แล้ว จ านวน 100 ล้านบาท 

 
35. การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท	สหวิริยำสตีลอินดัสตรี	จ�ำกัด	(มหำชน)

ส�ำนักงำนใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 - 3 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82,
  0-2630-0280-6 
โทรสาร : 0-2236-8890,
  0-2236-8892

ส�ำนักงำนโรงงำน  
9 หมู่ที่ 7 ต�าบลแม่ร�าพึง อ�าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-1403,
  0-3269-1411,
  0-3269-1413-14,
  0-3269-1419-20
โทรสาร : 0-3269-1416,
  0-3269-1421




